
 

 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  

र 

सूचनाको हक सम्वन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ वमोनजम साववजननक 

गररएको  
२०७९ साल कानतवक १ देखि २०७९ पौष मसान्तसम्म (तै्रमानसक) अध्यावनधक नववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मन्थली नगरपानलका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

मन्थिी, रामेछाप 
वागमती प्रदेश, रामेछाप

 



 

 



1 

 

क. नगरपालिकाको स्वरुप र  प्रकृलत 

  नेपाल सरकारद्धारा रामेछाप नजल्लाको सदरमुकाममा अवखथथत मन्थली नगरपानलका तत्कानलन ७ वटा 

गाउँ नवकास सनमनतहरु ( मन्थली, कठजोर, सालु, सुनारपानी, भलुवाजोर, भटौली र नचसापानी) लाई समायोजन 

गरेर १६ वटा वडा रहने गरी २०७१ मनसर १६ गते घोषणा गररयो ॰ नेपालको सनवधान वमोनजम राज्यको पुन: 

संरचना हुने क्रममा नेपाल सरकारले २०७३ साल फालु्गण २७ गतेवाट लागु हुने गरी तत्कानलन नगरपानलकाका 

वडा सनहत क्रमश: पुरानागाँउ, चनिु, गेलु र फुलासी गाँउ नवकास सनमनतलाई समेत समावेश गरी १४ वटा वडा 

भएको नगरपानलकाको रुपमा थथानपत भएको छ ॰   

 यो नगरपानलका वागमती प्रदेश अन्तगवत रहेको ११९ वटा थथानीय तह मधे्यको एक हो ॰ यस 

नगरपानलकाको के्षत्रफल २११.७७ वगव नकलोनमटर अथावत (२११७७ हेक्टर) मा फैनलएको छ ॰ जसमधे्य कृनषव भू 

उपयोगका दृनिले ७३३६ हेक्टर जनमन रहेको छ जसमा संनचत जनमन १३५६ हेक्टर र असंनचत जनमन ४५१३ 

हेक्टर रहेको छ ॰ 

 यस नगरपानलकाको औषत तापक्रम २० देखि २५ नडग्री सेखियस रहेको छ ॰ गमी याममा अनधकतम ३२ 

नडग्री सेखियस र नू्यनतम २ नडग्री सेखियस रहने गदवछ ॰ यस नगरपानलकामा कम उचाइ भएका सुनकोशी नदी, 

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

नगरपानलकाका अनधकांश भू भागमा न्यानो समशी तोष्ण हावापानी पाईन्छ ॰ 

 यस नगरपानलकाको भौगोनलक स्वरुप ननकै नभरालो रहेकोले वषावयाममा भू-क्षय र पनहरो ननकै जाने गदवछ ॰ 

रणजोर िोलाको नसरमा रहेको घ्याप्चे पनहरो ठूलो र अनौठो रुपमा रहेको छ ॰ यो पनहरो वषाव याममा रोनकने र 

सुख्खा याममा ननरन्तर गइरहने गदवछ ॰ यस पनहरोले वडा न ३ र ४ का अनधकांश वस्ती नवथथानपत गनुवका साथै 

सदरमुकामलाई समेत जोखिम युक्त वनाएको छ ॰ 

 प्रनसद्ध धानमवक, ऐनतहानसक तथा पयवटकीय थथलको रुपमा पुरानाँगाउँ वामचुराको वैरामहादेव ( थानपनत 

मखिर), नचसापानीको नभमसेन थान र नचसापानी गढी,  कठजोरको ऐराम्वास मखिर, सुनारपानीको थानपती 

मखिर, भलुवाजोरको नतले्कथथानगढी, भटौलीको नढकुरे मखिर नगरपानलकाको अमूल्य नननधका रुपमा रहेका 

छन् ॰ 

 मन्थलीको नामाकरणको सिभवमा थथानीय माझी जानतसँग जोनडएको कथा गाँनसएको छ ॰ नवशेषगरी 

आनदमकालदेखि मन्थलीको आसपास रहेका नचसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवाजोर, पकरवास जस्ता गाउँ 

नवकास सनमनतका भू भागहरुमा माझी जानतहरुको वसोवास रहेको पाइन्छ ॰ सो जानतको छुटै्ट राजा हुने चलन 

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

मन्थली भएको मान्यता छ ॰  

 त्यसैगरी प्रानचन नकम्वदन्ती अनुसार नवद्धत वगवमा अको प्रसंग पनन पाईन्छ ॰ आनदकालदेखि नै यस थथानमा 

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

भनेको िान बसे्न ठाउँ भने्न बुझाउने भएकाले यसलाई जाडँ िाने र बसे्न थथानको रुपमा पनन मन्थलो भन्न 
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थानलएको र यसै शब्दको अपभं्रशबाट मन्थली हुन गएको हो ॰ मन्थली भने्न थथान िासगरी गाउँलाई जनाउने 

भएतापनन समयक्रममा त्यसभिा तल रहेको बेसी पनन मन्थली बेसी भनेर नचननन थानलयो ॰ 

 

भौगोलिक अवस्थथलत 

प्रदेश : वागमती 

नजल्ला : रामेछाप 

नसमाना :  पूववमा रामेछाप नगरपानलका, पनिममा िाँडादेवी र दोरम्वा गाँउपानलका, उत्तरमा नलिु तामाकोशी 

गाउँपानलका र दोलिा नजल्लाको मेलुङ्ग गाँउपानलका र दनक्षणमा नसनु्धली नजल्लाको गोलन्जोर 

गाउँपानलका ॰ 

के्षत्रफल : २११.७७ वगव नकलो नमटर (२११७७ हेक्टर)  

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

२०७८ सालमा (प्राखिक ननतजा अनुसार) ४०,२३० जनसख्या (२१२६३ मनहला र १८९६७ पुरुष) 

प्रशासलनक एंव राजनैलतक लवभाजन 

प्रशासननक केन्द्र : मन्थली  

नगर सभा : ७५ जना 

कायवपानलका सदस्य : २४ जना 

वडा संख्या :  १४ 

स्वास्थ्य संथथा : १ अस्पताल, १ प्राथनमक स्वास्थ्य केन्द्र, ९ स्वास्थ्य चौकी, ३ आधारभूत स्वास्थ्य चौकी, ८ शहरी 

स्वास्थ्य केन्द्र, १ आयुवेनदक स्वास्थ्य केन्द्र, १ सहकारी अस्पताल, २ ननजी अस्पताल र ३ 

पोनलखिननक ॰ 

शैनक्षक संथथाहरु: आधारभूत नवद्यालय ५० ( ४७ सामुदानयक र ३ संथथागत ), माध्यनमक नवद्यालय २२ ( १९ 

सामुदानयक र ३ संथथागत ) वाल नवकास केन्द्र  ८०,  सामुदानयक नसकाई केन्द्र  ९ , प्रानवनधक 

नशक्षालय  १,सामुदानयक क्याम्पस  १,  नवशेष नशक्षा स्रोत कक्षा १ ॰ 

सहकारी संथथाहरु: वहुउदे्दश्यीय सहकारी संथथा  ६, वचत तथा  ऋण सहकारी संथथा  ५८, कृनष सहकारी संथथा 

४४ र पयवटन सहकारी  १ ॰ 
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ख  नगरपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार 

नेपालको संनवधानले एकल अनधकारको रुपमा अनुसूची ८ मा गरेको व्यवथथालाई सववसामान्यतामा प्रनतकूल असर 

नपने गरी थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नननदवि गरे  वमोनजमका देहायका काम, कतवव्य र अनधकारहरु 

यस नगरपानलकाको प्रमुि काम, कतवव्य र अनधकारका रुपमा रहेका छन् ॰ 

क. नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवथथापन, ननयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्डको 

ननमावण तथा कायावन्रयन, 

(२) देहायका कायवमा सहयोग पुयावउनको लागी नगर प्रहरीको पररचालन गनव सके्न 

(क) नगरपानलकाको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननणवय कायावन्रयन, 

(ि) नगरपानलकाको सम्पनत्तको सुरक्षा र संरक्षण, 

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

(घ) थथानीय बजार तथा पानकव ङ्गथथलको रेिदेि र व्यवथथापन, 

(ङ) नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्रयन, 

(च) न्यानयक सनमनतले गरेका नमलापत्र तथा ननणवयको कायावन्रयन, 

(छ) साववनजनक ऐलानी र पनतव जग्गा, साववजननक भवन, सम्पदा, तथा भौनतक पूवावधारको सरक्षण र सुरक्षा, 

(ज) नवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी िोजी उद्दार राहत तथा पुनथथावपना, 

(झ) अननधकृत नवज्ञापन तथा होनडवङ्ग बोडव ननयन्त्रण, 

(ज) छाडा पशु चौपायाको ननयन्त्रण, 

(ट) अननधकृत ननमावण तथा साववजननक सम्पनत्त अनतक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण, 

(ठ) कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव॰ 

ख. सहकारी संथथा 

(१) सहकारी संथथा सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमावण, कायावन्रयन र ननयमन, 
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(२) सम्बखन्धत नगरपानलकाको भौगोनलक के्षत्र नभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संथथाको दताव , अनुमनत, िारेजी र 

नवघटन, 

(३) सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी थथानीय मापदण्ड ननधावरण र ननयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी रानिि य, केन्द्रीय, नवषयगत प्रादेनशक र थथानीय सङ्घ संथथासँग समन्रय र सहकायव, 

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

(६) थथानीय सहकारी संथथाको क्षमता अनभवृखद्ध 

(७) थथानीय सहकारी के्षत्रको प्रवद्धवन, पररचालन र नवकास॰ 

ग. एफ.एम.सञ्चािन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेनडयो सञ्चालन अनुमनत, नवीकरण, ननयमन र िारेजी, 

(२) प्रदेश कानूनको अनधनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

घ. थथानीय कर सेवा शुल्क तथा दसु्तर 

१)  सघीय तथा प्रदेश कानूनको अनधनमा रही सम्पनत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रनजिि ेशन शुल्क, सवारी 

साधन कर, सेवा शुल्कदसु्तर, पयवटन शुल्क, नवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरजन कर 

सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्रयन र ननयमन, 

२)  थथानीय पूवावधार तथा सेवाको शुल्क ननधावरण, सालन र व्यवथथापन, 

३)  टि े नकङ्ग, कायानकङ्ग, क्यानोननङ्ग, बज्जी जम्प, नजपफ्लायर, यानपटङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य 

जल तथा थथल के्षत्रमा संचालन हुने नवीन पयवटकीय सेवा तथा साहनसक िेलको शुल्क, 

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

५)  थथानीय राजस्वको आधार नवस्तार तथा प्रवद्धवन, 

६) ढुङ्गा नगट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, से्लट, िरीढुङ्गा आनद प्राकृनतक एवं िानीजन्य वसु्तको नवक्री 

तथा ननकासी शुल्क दसु्तर सङ्कलन,  

७) नसफाररस, दताव, अनुमनत, नवीकरण आनदको शुल्क, दसु्तर ननधावरण र सङ्कलन, 

८) थथानीय राजस्व प्रवद्धवनका लानग प्रोत्साहन, 

९) राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 
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१०) सङ्गीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीय तहमा राजस्व चुहावट ननयन्त्रण सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड र ननयमन, 

११)  थथानीय पूवावधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दसु्तर सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

१२)  मालपोत सङ्कलन, 

१३)  कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कायव ॰ 

ङ. थथानीय सेवाको व्यवथथापन 

(१) थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा शतव, योजना, कायावन्रयन र ननयमन, 

(२) संनवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोनजम समायोजन भएका कमवचारीको व्यवथथापन, उपयोग र 

समन्रय, 

(३) संगठन नवकास, जनशखक्त व्यवथथापन र वृनत्त नवकास, 

(४) थथानीय कानून बमोनजम सगठन तथा व्यवथथापन सभेक्षण गरी सगठन संरचना तथा दरबिी ननधावरण, 

(५) थथानीय सेवाको व्यवथथापनमा सूचना तथा संचार प्रनवनधको उपयोग, प्रवद्धवन र ननयमन, 

(६) जनशखक्त व्यवथथापन तथा वृनत्त नवकास, 

(७) थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

च, थथानीय तथ्याङ्क र अलभिेख सङ्किन 

(१) थथानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन र ननयमन, 

(२) आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवथथापन, 

(३) जन्म, मृतु्य, नववाह, सम्बन्ध नबचे्छद, बसाई सराई दताव र पाररवाररक लगतको अनभलेि तथा पञ्जीकरण 

व्यवथथापन, 

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

(५) थथानीय तथ्याङ्क र अनभलेि सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव, 

छ. थथानीय स्तरका लवकास आयोजना तथा पररयोजना 

(१) नवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, तजुवमा, कायावन्रयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

ननयमन, 
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(२) आनथवक, सामानजक, साँसृ्कनतक, वातावरणीय, प्रनवनध र पूवावधारजन्य नवकासका लानग आवश्यक आयोजना 

तथा पररयोजनाहरूको तजुवमा, कायावन्रयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, 

(३)  आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन, 

(४)  सिाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पनहचान तथा अनभलेि व्यवथथापन, 

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

मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुवमा, आयोजना पनहचान, अध्ययन, कायावन्रयन र ननयमन, 

(६) रानिि य भवन संनहता तथा मापदण्ड बमोनजम भवन ननमावण अनुमनत, अनुगमन र ननयमन, 

(७) सरकारी भवन, नबद्यालय, सामुदानयक भवन, सभागृह र अन्य साववजननक भवन तथा संरचनाको ननमावण र 

ममवत सिार तथा सञ्चालन र व्यवथथापन, 

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

(९) सुरनक्षत बस्ती नवकास सम्बन्धी नीनत, योजना, कायवक्रम तजुवमा, कायावन्रयन, अनुगमन, ननयमन र मूल्याङ्कन, 

(१०) साववजननक ननमावण कायवको लानग प्रचनलत कानून बमोनजमको “घ” वगवको इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण 

तथा िारेजी, 

(११) पयवटन के्षत्रको नवकास, नवस्तार र प्रवद्धवन सम्बन्धी आयोजनाहरुको पनहचान, कायावन्रयन, व्यवथथापन, 

अनुगमन तथा ननयमन ॰ 

(१२) नवीन पयवटकीय सेवा तथा कायवहरु सम्बन्धी आयोजनाहरुको पनहचान, कायावन्रयन, व्यवथथापन, अनुगमन 

तथा ननयमन, 

(१३) नवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

ज. आधारभूत र माध्यलमक लशक्षा 

(१) प्रारखिक बाल नवकास तथा नशक्षा, आधारभूत नशक्षा अनभभावक नशक्षा, अनौपचाररक नशक्षा, िुला तथा 

वैकखिक ननरन्तर नसकाई सामुदानयक नसकाइ र नवशेष नशक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना 

तजुवमा, कायावन्रयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र ननयमन, 

(२)  सामुदानयक, संथथागत, गुठी र सहकारी नवद्यालय थथापना, अनुमनत, सञ्चालन, व्यवथथापन, ननयमन, 

(३) प्रानवनधक नशक्षा तथा व्यावसानयक तानलमको योजना तजवमा, सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

ननयमन, 

(४) मातृभाषामा नशक्षा नदने नबद्यालयको अनुमनत, अनुगमन तथा ननयमन, 
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(५) गानभएका वा बि गररएका नवद्यालयहरूको सम्पनत्त व्यवथथापन, 

(६) नगर नशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवथथापन 

(७) नवद्यालय व्यवथथापन सनमनत गठन तथा व्यवथथापन, 

(८) नवद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामुदानयक नवद्यालयको जग्गाको स्वानमत्व, सम्पनत्तको अनभलेि, संरक्षण र व्यवथथापन, 

(१०) नवद्यालयको गुणस्तर अनभवृखद्ध तथा पाठ्य सामग्रीको नवतरण, 

(११) सामुदानयक नवद्यालयको नशक्षक तथा कमवचारीको दरबिी नमलान, 

(१२) नवद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोजन तथा ननयमन, 

(१३) सामुदानयक नवद्यालयको शैनक्षक पूवावधार ननमावण, ममवत सिार, सञ्चालन र व्यवथथापन, 

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

(१५) नवद्याथी नसकाई उपलखिको परीक्षण र व्यवथथापन, 

(१६) ननिः शुल्क नशक्षा, नवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृनत्तको व्यवथथापन, 

(१७) टू्यसन, कोनचङ्ग जस्ता नवद्यालय बानहर हुने अध्यापन सेवाको अनुमनत तथा ननयमन, 

(१८) थथानीयस्तरको शैनक्षक ज्ञान, सीप र प्रनवनधको संरक्षण, प्रवद्धवन र स्तरीकरण, 

(१९) थथानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवथथापन, 

(२०) माध्यानमक तहसम्मको शैनक्षक कायवक्रमको समन्रय र ननयमन, 

(२१) सामुदानयक नवद्यालयलाई नदने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवथथापन, नवद्यालयको आय व्ययको लेिा 

अनुशासन कायम, अनुगमन र ननयमन, 

(२२) नशक्षण नसकाई,  नशक्षक र कमवचारीको तानलम, क्षमता नवकास, 

(२३) अनतररक्त शैनक्षक नक्रयाकलापको सञ्चालन॰ 

झ. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुवमा, कायावन्रयन 

तथा ननयमन, 

(२) आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्धवन, 
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(३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संथथाको थथापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवावधार नवकास तथा व्यवथथापन, 

(५) स्वच्छ िानेपानी तथा िाद्य पदाथवको गुणस्तर र वायु तथा ध्वननको प्रदूषण ननयन्त्रण र ननयमन, 

(६) सरसफाई सचेतनाको अनभवृखद्ध र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवथथापन, 

(७) स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुन: उपयोग, प्रशोधन, नवसवजन र सोको सेवा शुल्क ननधावरण र ननयमन, 

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

(९) औषनध पसल सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन र ननयमन, 

(१०) सरसफाई तथा स्वास्थ्य के्षत्रबाट ननष्कानसत फोहोरमैला व्यवथथापनमा ननजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसँग 

समन्रय, सहकायव र साझेदारी, 

(११) पररवार ननयोजन तथा मातृ नशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन तथा ननयमन , 

(१२) मनहला तथा वालवानलकाको कुपोषण नु्यनीकरण रोकथाम ननयन्त्रण र व्यवथथापन 

ज.थथानीय बजार व्यवथथापन, वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलवधता 

(१) थथानीय व्यापार, वसु्तको माग, आपूनतव तथा अनुगमन, उपभोक्ता अनधकार तथा नहत सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड, कायावन्रयन र ननयमन, 

(२) बजार तथा हाट बजार व्यवथथापन, 

(३) थथानीय वसु्तहरूको उत्पादन, आपूनतव तथा ननकासी प्रके्षपण, मूल्य ननधावरण र अनुगमन, 

(४) थथानीय व्यापार र वानणज्य सम्बन्धी पूवावधार ननमावण, 

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

(६) थथानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, अनुमनत, नवीकरण, िारेजी, अनुगमन र ननयमन, 

(७) थथानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, 

(८) ननजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसँग समन्रय र सहकायव, 

(९)  थथानीय व्यापार प्रवद्धवन, सहजीकरण र ननयमन, 

(१०)  थथानीय बौखद्धक सम्पनत्तको संरक्षण, प्रवद्धवन र अनभलेिाङ्कन, 
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(११) उपभोक्ता सचेतना अनभवृखद्ध, लनक्षत उपभोक्ताको लगत व्यवथथापन थथानीय वसु्त तथा सेवाको गुणस्तर 

परीक्षण, 

(१२) वातावरण संरक्षण र जैनवक नवनवधता सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुवमा तथा त्यसको 

कायावनन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(१३) थथानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम नू्यनीकरण, 

(१४) थथानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रनतकूल असर पने नकनसमका उपभोग्य वसु्तको बेच नविन र उपभोग तथा 

वातावरणीय प्रदूषण र हाननकारक पदाथवहरूको ननयन्त्रण, अनुगमन तथा ननयमन, 

(१५) थथानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवथथापन, 

(१६) थथानीयस्तरमा नू्यन काबवनमूिी तथा वातावरणमैत्री नवकास अवलम्बन, 

(१७) थथानीयस्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रबद्धवन 

(१८) थथानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र ननधावरण र व्यवथथापन, 

(१९) थथानीय बजार व्यवथथापन, वातावरण संरक्षण र जैनवक नवनवधता सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

ट थथानीय सड़क, ग्रामीण सडक, कृलि सडक र लसंचाई 

(१) थथानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक र संचार सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुवमा, 

कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) थथानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक, झोलुङे्ग पूल, पुलेसा, नसंचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको तजुवमा, 

कायावन्रयन, ममवत, सिार र ननयमन, 

(३) थथानीयस्तरका नसंचाई प्रणालीको ननमावण, सञ्चालन, रेिदेि, ममवत सिार, स्तरोन्ननत, अनुगमन र ननयमन, 

(४) यातायात सुरक्षाको व्यवथथापन र ननयमन, 

(५) थथानीय सडक, ग्रामीण सड़क, कृनष सडक सम्बन्धी अन्य कायव. 

ठ. नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यथथताको व्यवथथापन 

(१) नगरसभा सम्बन्धी नीनत, कानून र कायवनवनध, 

(२) थथानीयस्तरका नवषय के्षत्रगत नीनत तथा रणनीनत, आवनधक तथा वानषवक योजना, कायवक्रम र बजेट स्वीकृत, 

(३) सभाका सनमनतहरूको गठन र सञ्चालन 

(४) थथानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका नवषयमा संयुक्त सनमनत गठन 
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(५) कायवपानलका तथा न्यानयक सनमनतबाट सभामा प्रसु्तत प्रनतवेदन मानथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक 

ननदेशन, 

(६) नवकास योजना तथा कायवक्रमको प्रभावकारी कायावन्रयन तथा सुशासनको लानग कायवपानलकालाई ननदेशन, 

(७) नगरपानलकालाई आनथवक व्ययभार पने नवपयको ननयमन, 

(८) थथानीय मेलनमलाप र मध्यथथता, 

(९) नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यथथताको व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

ड. थथानीय अलभिेख व्यवथथापन 

(१) थथानीय अनभलेि व्यवथथापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको ननमावण, कायावन्रयन, अनुगमन र 

ननयमन, 

(२) जनसांखख्यक, प्राकृनतक, आनथवक, सामानजक, साँसृ्कनतक, भौनतक पूवावधार, रोजगारीको अवथथा, कूल ग्राहस्थ्य 

उत्पादन, प्रनत व्यखक्त आय, मानव नवकास तथा लैनगङ्क सशक्तीकरण सूचकाङ्ग, राजश्व तथा आयव्यय समेतको 

तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रनवनधयुक्त र रानिि य तथा थथानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता पाश्वव 

नचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावनधक अनभलेिन, 

(३) सूचना तथा अनभलेि केन्द्रको थथापना तथा सञ्चालन 

(४) साववजननक सम्पनत्त सामुदानयक सम्पनत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको नववरण सनहतको अद्यावनधक 

अनभलेि, 

(५) आफ्नो के्षत्रनभत्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको नववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पनत्तको अधावनधक 

अनभलेिन, 

(६) थथानीय अनभलेि व्यवथथापनमा नवीनतम सूचना प्रनवनधको उपयोग, 

(७) थथानीय अनभलेि व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायव. 

ढ. जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय लवतरण 

(१) थथानीय जग्गाको नाप नक्सा, नकत्ताकाट, हालसानबक, रनजिि ेशन नामसारी तथा दाखिल िारेज, 

(२)  जग्गा धनी दताव प्रमाणपुजाव नवतरण तथा लगत व्यवथथापन, 

(३) भूनमको वगीकरण अनुसारको लगत, 

(४) साववजननक प्रयोगका लानग जागा प्राखि, मुआब्जा ननधावरण तथा नवतरणमा समन्रय र सहजीकरण , 
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(५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वानमत्व ननधवरण कायवमा समन्रय र सहजीकरण , 

(६) जग्गा धनी दताव प्रमणपुजाव नवतरण सम्बन्धी अन्य कायव, 

ण. कृलि तथा पशुपािन कृलि उत्पादन व्यवथथापन पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

(१) कृनष तथा पशुपालन, कृनष उत्पादन व्यवथथापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) कृनष तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूवावधार ननमावण, साना नसंचाई ननमावण, तानलम, 

प्रनवनध प्रसार, प्रानवनधक टेवा, कृनष सामाग्री आपूनतव र कृषक क्षमता नवकास कायवक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र 

ननयमन, 

(३) कृनष तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको ननयन्त्रण, 

(४) पशुपन्छी नचनकत्सा सेवाको व्यवथथापन, 

(५) कृनष वातावरण संरक्षण तथा जैनवक नवनवधताको संरक्षण र प्रवद्धवन, 

(६) पशुनश्ल सुधार पद्धनतको नवकास र व्यवथथापन, 

(७) उच्च मूल्य युक्त कृनषजन्य वसु्तको प्रवद्धवन, नवकास तथा बजारीकरण, 

(८) थथानीय चरन तथा िकव  नवकास र व्यवथथापन, 

(९) पशु आहारको गुणस्तर ननयमन, 

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

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

(१२) पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाव सहजीकरण, 

(१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव॰  

त. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्ि र अशिहरूको व्यवथथापन 

(१) संघ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सामानजक सुरक्षा कायवक्रम कायावन्रयन, सञ्चालन तथा व्यवथथापन, 

(२) जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यखक्त तथा असहायको लगत अद्यावनधक, पररचयपत्र नवतरण, सामानजक 

सुरक्षा तथा सुनवधाको व्यवथथापन तथा नवतरण, 

(३) जेष्ठ नागररक िब, नदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट थथल, आश्रय केन्द्रको सचालन तथा व्यवथथापन, 
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(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्रयमा अपाङ्गता पुनथथावपना केन्द्र, जे्यष्ठ नानगरक केन्द्र तथा असक्त स्याहार 

केन्द्रको सञ्चालन र व्यवथथापन 

(५) सडक बालबानलका, अनाथ, असहाय, अशक्त र माननसक असनु्तलन भएका व्यखक्तहरूको पुनरथथापना केन्द्र 

को संचालन, व्यवथथापन,अनुगमन र ननयमन, 

(६) जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यखक्त र असक्तहरूको व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायव, 

थ. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन 

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

(२) थथानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी तथा नवदेशी श्रनमकको लगत संकलन तथा सूचना व्यवथथापन 

(३) नवनभन्न के्षत्र तथा नवषयका दक्ष जनखक्तको तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवथथापन, 

(४) सुरनक्षत वैदेनशक रोजगारी र वैदेनशक रोजगारीमा रहेको श्रमशखक्तको सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन तथा 

व्यवथथापन, 

(५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवथथापन तथा सञ्चालन, 

(६) वैदेनशक रोजगारीमा जाने श्रमशखक्तको लानग नवत्तीय साक्षरता र सीपमूलक तानलमको सञ्चालन, 

(७) वैदेनशक रोजगारीबाट फकेका व्यखक्तहरूको सामानजक पुनिः  एकीकरण, 

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

(९) बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

द.कृलि प्रसारको व्यवथथापन सञ्चािन र लनयन्त्रण 

(१) कृनष प्रसार सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन 

(२) कृनष प्रसार तथा जनशखक्तको प्रके्षपण, व्यवथथापन र पररचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता अनभवृखद्ध, प्रानवनधक सेवा, टेवा, सीप नवकास र सशक्तीकरण, 

(४) कृनष नवउनबजन नश्ल, मलिाद र रसायन तथा औषनधहरूको आपूनतव, उपयोग र ननयमन, 

(५) कृषक समूह,  कृनष सहकारी र कृनष सम्बन्धी थथानीय संघ संथथाहरुको समन्रय, व्यवथथापन र ननयमन, 

(६) थथानीयस्तरमा कृनष सम्बन्धी प्रनवनधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृनष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, 

(८) थथानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको नवकास र व्यवथथापन, 
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(९) प्राङ्गाररक िेती तथा मलको प्रबद्धवन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृनष प्रसारको व्यवथथापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

ध. खानेपानी साना जिलवधुत आयोजना, वैकस्िक उजाय 

(१) थथानीय िानेपानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन र ननयमन, 

(२) िानेपानी महसुल ननधावरण र िानेपानी सेवा व्यवथथापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका जलनवद्युत आयोजना सम्बन्धी थथानीयस्तरको नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुवमा, 

कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(४) थथानीय तहमा बैकखिक ऊजाव सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुवमा, कायावन्रयन ननयमन, 

(५) थथानीय नवद्युत नवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथथापन, सञ्चालन र ननयमन, 

(६) थथानीय तहमा बैकखिक ऊजाव सम्बन्धी प्रनवनध नवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अनभवृखद्ध र प्रवदवन, 

(७) िानेपानी, साना जलनवद्युत आयोजना तथा वैकखिक उजाव सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

न. लवपद् व्यवथथापन 

(१) नवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) थथानीयस्तरमा नवपद् पूवव तयारी तथा प्रनतकायव योजना, पूवव सूचना प्रणाली, िोजी तथा उद्धार, राहत सामग्रीको 

पूवव भण्डारण, नवतरण र समन्रय 

(३) थथानीय तटबन्ध, नदी र पनहरोको ननयन्त्रण तथा नदीको ब्यवथथापन र ननयमन. 

(४) नवपद् जोखिम के्षत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पनहचान र थथानान्तरण, 

(५) नवपद् व्यवथथापनमा सङ्घ, प्रदेश र थथानीय समुदाय, सङ्घ सथथा तथा ननजी के्षत्रसँग सहयोग, समन्रय र 

सहकायव, 

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

(७) नबपद् जोखिम नू्यनीकरण सम्बन्धी थथानीयस्तरका आयोजनाको तजुवमा, कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(८) नवपद् पिात थथानीयस्तरको पुनथथावपना र पुनननवमावण, 

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

(१०) थथानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली, 
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(११) समुदायमा आधाररत नवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्चालन, 

(१२) नवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी अन्य कायव॰ 

प. जिाधार, वन्यजनु्त खानी तथा खलनज पदाथयको संरक्षण 

(१) जलाधार बन्यजनु्त, िानी तथा िननज पदाथवको संरक्षण सामग्री थथानीय नीनत, कानून, मापडण्ड तथा 

योजनाको कायावन्रयन र ननयमन 

(२) पानी मुहानको संरक्षण, 

(३) सामुदानधक भू-संरक्षण र सो मा आधाररत आय आजवन कायवक्रम, 

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

(५) िानी तथा िननज पदाथव सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन 

(६) बहुमूल्य धातु. पत्थर तथा िननज पदाथवको संरक्षण र सम्वद्धवनमा सहयोग, 

(७) ढुङ्गा, नगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, िररढुङ्गा, तथा से्लट जस्ता िानीजन्य वसु्तको सवेक्षण, उत्खनन् तथा 

उपयोगको दताव, अनुमनत, नबीकरण, िारेजी र व्यवथथापन, 

(८)भौगनभवक नक्सा प्रकाशन॰ 

फ. भािा, संसृ्कलत र िलित किाको संरक्षण र लवकास 

(१) भाषा, संसृ्कनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास सम्बन्धी थथानीयस्तरको नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, 

कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) पुरातत्त्व प्रानचन स्मारक तथा सङग्रालयको सरक्षण, सिार, प्रवद्धवन र नवकास, 

(३) परम्परागत जात्रा तथा पववको सञ्चालन र व्यवथथापन, 

(४) प्रचनलत कानून नवरुद्धका कुरीनत तथा कुसंस्कार नवरुद्ध सामानजक पररचालन कायव ॰ 

(५) भाषा, संसृ्कनत र लनलत कलाको संरक्षण र नवकास सम्बन्धी अन्य कायव, 

 

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

नेपालको संनवधानले संघ तथा प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने गरी साझा अनधकारको रुपमा अनुसूची ९ मा 

गरेको व्यवथथालाई सववसामान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी देहाय वमोनजमका काम, कतवव्य र अनधकारहरु 

समेत यस नगरपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकारहरुको रुपमा रहेका छन् ॰ 
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क. खेिकुद र पत्रपलत्रका 

(१) थथानीयस्तरका िेलकुदको संरचनाको पूवावधार ननमावण, सञ्चालन तथा नवकास, 

(२) थथानीयस्तरका िेलकुद प्रशासन तथा संघ संथथाको ननयमन र समन्रय, 

(३) िेलकुदको नवकास र प्रवद्धवन, 

(४) िेलकुद प्रनतयोनगता आयोजना र सहभानगता, 

(५) िेलकुद सम्बन्धी पूवावधारको नवकास, 

(६) थथानीय तहका पत्रपनत्रकाको दताव, अनभलेि तथा ननयमन, 

ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोनजम थथानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर ननधावरण, 

(२) जनरल अस्पताल, ननसवङ होम, ननदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संथथाहरूको खिननक दताव , सञ्चालन अनुमनत 

र ननयमन. 

(३) थथानीयस्तरमा औषनधजन्य वनस्पनत, जडीबुटी र अन्य औषनधजन्य वसु्तको उत्पादन, प्रशोधन र नवतरण. 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामानजक सुरक्षा कायवक्रमको व्यवथथापन. 

(५.) थथानीयस्तरमा औषनध तथा अन्य मेनडकल उत्पादनहरूको नू्यनतम मूल्य ननधावरण र ननयमन, 

(६) थथानीयस्तरमा औषनधको उनचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव ननरोधक प्रनतरोध नू्यनीकरण, 

(७) थथानीयस्तरमा औषनध र स्वास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डारण र नवतरण, 

(८) थथानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवथथापन, 

(९) थथानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य ननगरानी (पजब्लक हेल्थ सभीनलन्ऱ), 

(१०) थथानीयस्तरको प्रवद्धवनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनथथावपनात्मक र ्ानलएनटभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन, 

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

जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धवन, 

(१२) जुनोनटकर नकटजन्य रोगको ननयन्त्रण तथा व्यवथथापन, 

(१३) सुती, मनदरा र लागू पदाथवजन्य वसु्तको प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना अनभवृखद्ध 
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(१४) आयुवेनदक, युनानी, आम्ची, होनमयो्ानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार 

सेवाको व्यवथथापन, 

(१५) जनस्वास्थ्य, आपत्कालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको ननयन्त्रण योजना र कायावन्रयन, 

(१६) रोगको ननयन्त्रण तथा रोकथाम, 

(१७) आकखस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा थथानीय सेवाको व्यवथथापन 

ग. लवधुत, खानेपानी तथा लसंचाई जस्ता सेवाहरू 

(१) नवद्युत नवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथथापन, 

(२) िानेपानी महसुल ननधावरण र िानेपानी सेवाको व्यवथथापन, 

(३) थथानीय साना सतह तथा भूनमगत नसंचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सिार, सेवा शुल्क ननधावरण र 

सङ्कलन सम्बन्धी व्यवथथापन, 

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

(१) थथानीय सेवा शुल्क, दसु्तर, दण्ड जररवाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड योजना तजुवमा, कायावन्रयन र 

ननयमन, 

(२) प्राकृनतक श्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्रय र ननयमन, 

(३) िानी पदाथवको उत्खनन् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 

(४) सामुदानयक 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 पयायवरण तथा जैलवक लवलवधता 

(१) बन, जङ्गल, वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा जैनवक नवनवधता सम्बन्धी थथानीय 

नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) थथानीयस्तरमा सामुदानयक, ग्रानमण तथा शहरी, धानमवक, कबुनलयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्बद्धवन, 

उपयोग, अनुगमन र ननयमन तथा बन उपभोक्ता समूहको व्यवथथापन, 

(३) मध्यवती के्षत्रको सामुदानयक, धानमवक र कबुनलयती वनको व्यवथथापन, 

(४) थथानीयस्तरमा नदी नकनार, नदी उकास, नहर नकनार तथा सड़क नकनारमा वृक्षारोपण व्यवथथापन, 

१५/ थथानीयस्तरमा ननजी बनको प्रवद्धवन, अनुगमन र ननयमन, 
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(६) थथानीयस्तरमा साववजननक िाली जग्गा, पािा वा के्षत्रमा वृक्षारोपण, सिार, उपयोग र व्यवथथापन, 

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

प्रशोधन, र बजार व्यवथथापन, 

(८) वनवीउ बगैचा थथापना, व्यवथथापन र प्रवद्धवन, 

(९) नसवरी थथापना, नवरुवा उत्पादन, नवतरण, रोपण र प्रवद्धवन, 

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

(११) मानव तथा वन्यजनु्त बीचको द्वन्द्व व्यवथथापन, 

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

(१३) थथानीय वन्यजनु्त पयवटन र आयआजवन, 

(१४) थथानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यवथथापन, 

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

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

लगत, 

(१७) नमचाहा प्रजानतको ननयन्त्रण, 

(१८) थथानीयस्तरको जोखिम नू्यनीकरण, 

(१९) जैनवक नवनवधताको अनभलेिाङ्कन, 

(२०) थथानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्धवन, 

(२१) थथानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी के्षत्रगत अयोजना तजुवमा, कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२२) रैथाने प्रजानतको संरक्षण र प्रवद्धवन, 

(२३) थथानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम नू्यनीकरण, 

(२४) थथानीयस्तरमा प्रदूषण ननयन्त्रण र हाननकारक पदाथवहरूको ननयमन तथा व्यवथथापन, 

(२५) थथानीयस्तरमा नू्यन काववनमुिी तथा वातावरणमैत्री नवकास अवलम्बन, 

(२६) थथानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र ननधावरण र व्यवथथापन ॰ 
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च. सामालजक सुरक्षा र गररबी लनवारण 

(१) सामानजक सुरक्षा तथा गररबी ननवारण सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन र अध्ययन 

अनुसन्धान, 

(२) लनक्षत समूह सम्बन्धी थथानीय योजना, कायवक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवथथापन, 

(३) सामानजक सुरक्षाको कायावन्रयनको लानग सघं, प्रदेश र थथानीय सह संथथासँग सम्पकव , समन्रय र सहकायव, 

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

(५) गरीब घर पररवार पनहचान सम्बन्धी थथानीय सवेक्षण, सूचना व्यवथथापन र ननयमन, 

(६) थथानीय सामानजक सुरक्षा योजना र व्यवथथापन ॰ 

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

(१) व्यखक्तगत घटना (जन्म, मृतु्य, नववाह, बसाई सराई सम्बन्ध नवचे्छद र धमवपुत्र र धमवपुत्री) को दताव, 

(२॰ व्यखक्तगत घटनाको थथानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन र ननयमन, 

(३) व्यखक्तगत घटनाको अनभलेि व्यवथथापन र प्रनतवेदन ॰ 

ज. थथानीयस्तरमा पुरातत्त्व प्राचीन स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्बर्द्यन र पुनः  लनमायण  

झ. सुकुम्बासी व्यवथथापन 

(१) सुकुम्बासीको पनहचान र अनभलेि व्यवथथापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बन्धी जीनवकोपाजवन र बसोबास व्यवथथापन॰ 

ञ. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

(१) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननयमन, 

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

ट. सवारी साधन अनुमलत 

(१) यातायात व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन र ननयमन, 

(२) थथानीय साववजननक यातायातको रुट ननधावरण, अनुमनत नवीकरण, िारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर 

ननधावरण र ननयमन, 
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(३) बातावरणमैत्री, जलवायु पररवतवन अनुकूलन, नवपद् जोखिम सम्बन्धी, अपाङ्गता र लैनङ्गकमैत्री यातायात 

प्रणालीको थथानीय तहमा प्रबद्धवन॰ 

 

 उले्लस्खत अलधकारका अलतररि थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ 

वमोलजमका अन्य काम, कतयव्य र अलधकारहरु प्रयोग गदै आएको छ । 

क. भूलम व्यवथथापन 

(१) सनङ्घय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीयस्तरको भू-उपयोग नीनत, योजना, कायवक्रम तजुवमा र 

कायावन्रयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवखथथत बस्ती नवकासका कायवकमको तजुवमा र कायावन्रयन, 

एकीकृत वस्ती नवकासका कायवक्रमहरु सञ्चालन , नवकासका लानग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा नवकास र 

व्यवथथापन, 

(३) थथानीय स्तरमा अव्यवखथथत बसोबासलाई व्यवखथथत रुपमा व्यवथथापन॰ 

ख. सञ्चार सेवा 

(१) संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थथानीय के्षत्रनभत्र इन्टरनेट सेवा, टेनलसेन्टर, केबुल तथा तारनबहीन 

टेनलनभजन प्रसारणको अनुमनत, नवीकरण र ननयमन, 

(२) थथानीय के्षत्रमा सूचना प्रनवनधको नवकास र प्रबद्धवन, 

ग. यातायात सेवा 

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

कायावन्रयन, अनुगमन र ननयमन, 
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ग  नगरपालिकाको संगठन संरचना , कमयचारी संख्या र कायय लववरण 

 नगय कामयऩालरकाको सॊगठन सॊयचना य जनशक्ति व्मवस्था: 
 नेपालको संनवधान २०७२ वमोनजम प्रदेश र थथानीय तहहरु ननमावण भए पनछ उक्त ननकायहरुवाट सेवा 

प्रवाह जनस्तरसम्म चुस्त, सहजता र प्रभावकारीरुपमा पुयावउन जनशखक्त व्यवथथापनका लानग कमवचारी 

समायोजन ऐन २०७४ वमोनजम राज्यवाट जारी नवनभन्न ऐन कानुनको पररनध नभत्र रही थथायी रुपमा सेवा प्रवेश 

गरेका ननजामती सेवा र थथानीय सेवाका कमवचारीहरुलाई समायोजन गने प्रयोजनाथव संघीय मानमला तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरचनाका आधारमा समायोजन भएका कमवचारीहरु र नवनभन्न सेवाहरु 

सञ्चालनाथव नगरपानलका आफैले करार सेवामा व्यवथथापन गरेका कमवचारीहरु यस नगरपानलकाको जनशखक्तको 

रुपमा रहेका छन् ॰ 

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

तहहरुले आफ्नो कायव वोझ, राजश्व क्षमता, िचवको आकार, थथानीय आवश्यकता र नवनशिता समेतलाई ध्यानमा 

रािी संगठन तथा व्यवथथापन सवेक्षणका आधारमा नवषयगत शािा वा महाशािा रहेको संगठन संरचना कायम 

गनुव पने व्यवथथा रहेको र सो को आधारमा दफा ८३ को ३ वमोनजम तयार भएको संगठन संरचना नमनत २०७६ 

पौष २६ गतेको छैटौ नगर सभावाट स्वीकृत भई कायावन्रयन हुदै आएको सिभवमा पुन नवसृ्ततरुपमा अध्ययन गरी 

दशौ नगरसभावाट नगरपानलकाको संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ ॰ 

 मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरचना र दशौ नगर सभावाट स्वीकृत संगठन संरचना अनुरुप जनशखक्तको 

तुलनात्मक अवथथा ननम्न तानलकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰ 

स्वीकृत संगठन संरचना वमोलजम जनशस्ि व्यवथथा 

क्र 

स 

सेवा मन्त्राियको स्वीकृत दशौ नगर सभावाट 

अलधकृत सहायक जम्मा अलधकृत सहायक शे्रणी 

नवनहन 
जम्मा 

९/१० 

औ 

७/८ 

औ 

६ 

औ 

५ 

औ 

४

औ 

९/१० 

औ 

७/८ 

औ 

६ 

औ 

५ 

औ 

४

औ 

१ प्रशासन १ १ २ ११ १० २५ १ ३ २ १५ १३  ३४ 

२ नशक्षा प्रशासन १ १ ० १ ० ३ १ १  १ २  ५ 

३ ईखन्जननयररङ्ग  

 ( नसनभल ) 
१ १ ० ८ ८ १८ १ १ १ ८ ८  १९ 

४ आनथवक प्रशासन ० १  १ १ ३  १  १ १  ३ 

५ सभे     १ १     १  १ 

६ िानेपानी/सरसफाई      ०     १  १ 

७ स्वास्थ्य सेवा  १ २   ३   १ २   ३ 

८ कृनषव सेवा  १ ० २ १ ४   १ ३ ६  १० 

९ भेटनरी   १ ० ३ ४ ८   १ ३ ६  १० 

१० कानुन      ०   १ १   २ 

११ आ. ले. प    १  १   १ १   २ 



21 

 

क्र 

स 

सेवा मन्त्राियको स्वीकृत दशौ नगर सभावाट 

अलधकृत सहायक जम्मा अलधकृत सहायक शे्रणी 

नवनहन 
जम्मा 

९/१० 

औ 

७/८ 

औ 

६ 

औ 

५ 

औ 

४

औ 

९/१० 

औ 

७/८ 

औ 

६ 

औ 

५ 

औ 

४

औ 

१२ नवनवध (मनहला)    १ १ २   १ २   ३ 

१३ वातावरण      ०   १    १ 

१४ सूचना प्रनवनध    १  १        

१५ वारुण यन्त्र चालक/ 

फायर फाइटर 

     ०      ४ ४ 

१६ कायावलय सहयोगी      ०      २० २० 

१७ पाले      ०      २ २ 

१८ सवारी चालक      ०        

१९ नगर प्रहरी      ०    १ १ ६ ८ 

२० सरसफाई कमवचारी      ०      १ १ 

 जम्मा ३ ७ ४ २९ २६ ६९ ३ ६ १० ३८ ४१ ३३ १३२ 

  थथानीय तहको प्रशासकीय प्रमुिको रुपमा प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत रहने, प्रमुि प्रशासकीय 

अनधकृतको ननयुखक्त कानूनले तोके वमोनजम हुने र कानुनले ननयुखक्त नभएसम्मका लानग नेपाल सरकारले 

ननजामती सेवाको कुनै अनधकृत कमवचारीलाई प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको रुपमा काम गनव िटाउने व्यवथथा 

थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा व्यवथथा गररएको छ ॰ यसको अनतररक्त अन्य कमवचारीहरु 

तहगत प्रणालीमा रहने व्यवथथा गररएको छ ॰ 

हाल काययरत जनशक्तिको अवस्था 

क्र स सेवा स्थायी कमयचारी सेवा करारमा काययरत कमयचारी 

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 ७ १३ २१   ५ ५ 

२ क्तशक्षा प्रशासन १ १  २     

३ ईक्तजजक्तनयररङ्ग   १ १२ १३   ४ ४ 

४ आर्थथक प्रशासन  १ १ २     

५ स्वास््य सेवा  ३  ३     

६ कृर्थष सेवा   ३ ३   ५ ५ 

७ भेटनरी   २ ५ ७   ४ ४ 

८ कानुन      १ १ २ 

९ आजतररक लेखा परीक्षण   १ १     

१० क्तवक्तवध   २ २   १ १ 
 जम्मा २ १५ ३७ ५४  १ २० २१ 

  

कायावलयको काममा सहयोगको लानग ७ जना सवारी चालक, ७ जना नगर प्रहरी, २३ जना कायावलय 

सहयोगी र २ जना पालेहरु सेवा करारमा भनाव गरी कामकाज गदै आइरहेका छन् ॰  
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पररयोजना तथा काययक्रमतफय को जनशस्ि: 

संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्रयमा नगरपानलकाबाट सञ्चानलत पररयोजनाहरु सुरनक्षत 

आप्रबासन तथा रोजगार कायवक्रम (सामी ), प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम, तरकारी तथा फलफुल मुल्य श्रङ्िला 

(VCDP), सामानजक सुरक्षा तथा व्यखक्तगत घटना दताव सुदृढीकरण आयोजना र गरीवसँग नवशेश्वर कायवक्रम, 

आपतकानलत सेवा केन्द्र र िेलकुद नवकास सनमनतमा कमवचारी भनाव गरी पदथथापन गररएको छ ॰ नवसृ्तत नववरण 

ननम्न तानलकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰ 

 

क्रस पररयोजना तफय   पद      संख्या 

१. प्रधारमन्त्री रोजगार रोजगार सयोजक १ 

सव ईखन्जननयर १ 

२. सूरनक्षत आप्रवासन( सामी )  कायवक्रम सयोजक १ 

सामानजक पररचालक १ 

परामशव कताव २ 

मनो परामशव कताव १ 

नवत्तीय सहजकताव १ 

ररटनी ३ 

३. VCDP कृनषव कृनषव प्रानवनधक चौथो १ 

४. सामानजक सुरक्षा तथा व्यखक्तगत घटना 

दताव सुदृढीकरण आयोजना 

MIS अपे्रटर २ 

नफल्ड सहायक १ 

५. गरीवसँग नवशेश्वर कायवक्रम सामानजक पररचालक १ 

६ गररवी ननवारणका लानग लघु उद्दम नवकास 

कायवक्रम 

उद्दम नवकास सहजकताव ( पाचौ) १ 

उद्दम नवकास सहजकताव ( चौथो ) १ 

 अन्य काययक्रम तफय    

१ आपतकालीन सेवा केन्द्र व्यवथथापक १ 

२ िेलकुद नवकास सनमनत स्वयम सेवक १ 

 

 

 

  शैलक्षक संघ सथथाहरु र जनशस्िको व्यवथथा: 

  नेपालको संनवधानको  भाग ३ धारा ३१ मा भएको नशक्षा सम्वन्धी हक पुरा गने गराउने प्रयोजनका लानग 

थथानीय तहको एकल अनधकारको रुपमा रहेको अनुसूची ८ मा भएको आधारभूत तथा माध्यनमक नशक्षाको 

व्यवथथापन गनवका लानग थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) ज मा उले्लखित २३ 
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वटा काम, कतवव्य र अनधकार वमोनजम यस नगरपानलका नभत्र शैनक्षक सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनव शैनक्षक सथथाहरु र जनशखक्तको  नवद्यामान अवथथालाई ननम्न तानलकामा प्रसु्तत गररएको छ ॰ 

शैनक्षक संथथाहरु ( नवद्यालयहरु ) 

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

१ सामुदानयक १६ २२ ११ १२ ७ ६८ 

२ संथथागत १ २ - ३ - ६ 

 जम्मा १७ ४४ ११ १५ ७ ७४ 

 

अन्य शैलक्षक सथथाहरु : 

वाल नवकास केन्द्र  ८०,  सामुदानयक नसकाई केन्द्र  ९ , प्रानवनधक नशक्षालय  १,सामुदानयक क्याम्पस  १,  नवशेष 

नशक्षा स्रोत कक्षा १ माफव त शैनक्षक कायवक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ॰ 

जनशस्िको व्यवथथा  

क्र स तह दरवन्दी राहत अनुदान जम्मा जम्मा मलहिा 

सहभालगता  

प्रलतशतमा 
मलहिा पुरुप मलहिा पुरुि मलहिा पुरुप 

१ प्राथनमक तह ६५ १४४ ४१ १८ १०६ १६२ २६८ ३९.५ 

२ ननम्न माध्यनमक तह ७ २५ ११ ३४ १८ ५९ ७७ २३.३७ 

३ माध्यनमक तह २ २५ १ १९ ३ ४४ ४७ ६.३ 

४ उच्च माध्यनमक तह  ४ ३ ११ ३ १५ १८ १६.६ 

 जम्मा ७४ १९८ ५६ ८२ १३० २८० ४१० ३१.७ 

 

   स्वास्थ्य संघ सथथाहरु र जनशस्ि व्यवथथा: 

 नेपालको संनवधानको  भाग ३ धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक पुरा गने गराउने प्रयोजनका लानग 

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

व्यवथथापन गनवका लानग थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) झ मा उले्लखित १२ 
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वटा काम, कतवव्य र अनधकार वमोनजम यस नगरपानलका नभत्र स्वास्थ्य सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनव स्वास्थ्य सथथाहरु र जनशखक्तको व्यवथथालाई ननम्न तानलकामा 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 १ १ ९ ३ ३ १  १८ 

२ प्रदेश सरकार     १   १ 

३ नगरपानलका     ५   ५ 

४ सहकारी १       १ 

५ ननजी के्षत्र २      ३ ५ 

 जम्मा ४ १ ९ ३ ९ १ ३ ३० 

 

जनशस्िको व्यवथथा 

क्र 

स 

पद दरवन्दीमा 

थथायी 

दरवन्दीमा 

करार  

नगरपालिकाको 

स्रोतमा 

प्रदेश 

सरकारवाट 

जम्मा कुि 

जम्मा 

मलहिा 

सहभालगता 

प्रलतशतमा 
मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप 

१ मेनडकल अनधकृत  २  १      ३ ३  

२ जनस्वास्थ्य ननरीक्षक  १        १ १  

३ हेल्थ 

अनसिेण्ट/नस.अ.हे.वअ 

१ ५ १ २   १ १ ३ ८ ११ २७.२७ 

४ स्टाफ नसव १      ५  ६  ६ १०० 

५ ल्याव टेखक्ननसयन       १  १  १ १०० 

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

७ नस.अ.न.मी/ अ.न.मी २६    १०  १  ३७  ३७ १०० 

८ ल्याव अनसिेन्ट  ३   १    १ ३ ४ २५ 

९ फामेसी अनशिेन्ट        १  १ १  

१० रेनडयोग्राफर्        १  १ १  
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क्र 

स 

पद दरवन्दीमा 

थथायी 

दरवन्दीमा 

करार  

नगरपालिकाको 

स्रोतमा 

प्रदेश 

सरकारवाट 

जम्मा कुि 

जम्मा 

मलहिा 

सहभालगता 

प्रलतशतमा 
मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप 

 कनवराज    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/ कायावलय सहयोगी गरी ३९ जना पदपूनतव गररएको छ ॰ 

 

 

 नगयऩालरकाभा कामययि कभयचायीहरुको वववयण 

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

१. श्री हरयप्रसाद चाऩागाई प्रभुख प्रशासकिम 
अधधिृत 

उऩसधचव प्रशासन   ९८५४०४८१११ 

२. श्री हेभन्त िुभाय फुढाथोिी उऩसधचव प्रा  

 

दशौँ तह साभान्म प्रशासन तथा 
साभाजजि वविास 
भहाशाखा 

९८५४०४००५३ 

 

जनशक्ति व्मवस्थाऩन िथा वडा सभन्वम शाखा 

३ श्री ददऩि प्रसाद सुवेदी वरयष्ठ शाखा अधधिृत अधधिृत आठौ जनशजतत व्मवस्थाऩन 
तथा वडा सभन्वम शाखा 

९८५४०४०३०२ 

४ श्री योशन ऩोखयेर िम्प्मूटय अऩयेटय सहामि स्तय ऩाॉचौ सूचना तथा प्रववधध एिाई ९८४३७८१३७८ 

५ श्री सुवास िाफ्रे वरयष्ठ सहामि सहामिस्तय चौथो जजन्सी इिाई ९८४४०९५९८१ 

६ श्री यववनजङ्ग िािी सहामि सहामि स्तय चोथौ िभमचायी प्रशासन तथा 
सुशासन इिाई 

९८४९५४६७६५ 

७ श्री यभा िोइयारा सहामि सहामि स्तय चोथौ दताम चरानी / Help 

Desk 

९८४४५१८१६९ 

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

७ श्री अनन्त साऩिोटा वरयष्ठ रेखा अधधिृत अधधिृत आठौ आधथमि प्रशासन शाखा ९८४३०९०४३० 

८ श्री नववनिुभाय िाफ्रे वरयष्ठ रेखा सहामि सहामिस्तय ऩाचौं आधथमि प्रशासन शाखा ९८४४२०८५८५ 

९ श्री ननयोज खड्िा आ रे ऩ सहामिस्तय ऩाॉचौ आ .ऩ तथा वेतजु .रे 
पछाट उऩशाखा, सहिायी 
तथा सॊघसॊस्था 

९८४४२०२४६२ 

 

१० श्री ददरिुभाय भानन्धय नामव सुव्वा सहामि स्तय ऩाॉचौ याजश्व उऩशाखा ९८५४०४३१८६ 

११. श्री याभफहादयु भाझी सहामि प्रशासन सहामिस्तय चौँथो याजश्व उऩशाखा ९८४४३९४०४७ 

आर्थयक ववकास शाखा 

१२ श्री गोववन्द िुभाय िटेर शाखा अधधिृत अधधिृत सातौ आधथमि वविास शाखा ९८४४२२७४३२ 

१३ श्री मोवनिुभाय सुनुवाय प्राववधधि सहामि सहामि स्तय ऩाॉचौ िृवष बफिास शाखा ९८४७६९६२४८ 

१४ श्री प्रनतबा नघमभये  िृवष स्नाति अधधिृत छैटौ िृवष बफिास शाखा ९८४४३९२७०० 

१५ श्री अॊकित रुइटेर प्राववधधि सहामि सहामि स्तय ऩाॉचौ िृवष बफिास शाखा ९८४५७३०८९४ 

१६ श्री भुिुन्द िुभाय खड्िा सहामि ऩशु वविास 
अधधिृत 

अधधिृत छैटौ ऩशु सेवा शाखा ९८५४०४००३२ 

१७. श्री योदहणीयाज चाऩागाॉई सहामि ऩशु वविास 
अधधिृत 

अधधिृत छैटौ ऩशु सेवा शाखा ९८४४०४४१९४ 

१८ श्री सूमम चन्र थोिय ऩशु धचकित्सि अधधिृत छैंटौ ऩशु सेवा शाखा ९८४९६६२७६५ 

१९ श्री िौमसल्मा शाह ना ऩश ुस्वास््म प्राववधधि सहामिस्तय चौथो ऩशु सेवा उऩशाखा ९८७०३५४८ 

२० श्री भञ्जु दॊगार उद्मभ वविास सहजिताम सहामिस्तय ऩाॉचौ उद्मभ वविास शाखा ९८४४१४२२५३ 

२१ श्री उज्जवर अधधिायी उद्मभ वविास सहजिताम सहामिस्तय चौँथो उद्मभ वविास शाखा ९८४४२३०९५९ 

लशऺा,मुवा िथा खेरकुद शाखा 
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लस .नॊ  कभयचायीको नाभ ¸थय  ऩद िह शाखा / क्जम्भेवायी सम्ऩकय  नॊ. 

२२ श्री सौबाग्मन्मौऩाने अधधिृत अधधिृत छैठौँ मशऺा, मुवा तथा खेरिुद ९८४४१२२६५८ 

२३ श्री सुननता फतवार  िम्प्मुटय अऩयेटय  सहामि स्तय चौँथो मशऺा, मुवा तथा खेरिुद ९८४४३९५८५९ 

स्वास््म शाखा 

२४ श्री िेशवयाज पुॉ मार ज स्वा नन अधधिृत छैठौँ स्वास््म शाखा ९८५४०४०३४७ 

२५ श्री नभमदा देवव दाहार मस. अ न भी अधधिृत छैठौँ स्वास््म शाखा ९८४४१४८१३४ 

२६ श्री िभरा शे्रष्ठ मस अ न भी अधधिृत छैठौँ स्वास््म शाखा ९८४३१३४७७७ 

कानुन शाखा 

२७ श्री सुदशमनिुभाय याम िानुन अधधिृत अधधिृत छैठौँ िानुन शाखा ९७५४२०३२१९ 

२८ श्री प्रमभरा सुवेदी न्मानमि सहजिताम सहामि ऩाचौ िानुन शाखा ९८६१७१५६७५ 

ऩूवायधाय ववकास िथा अनुगभन शाखा 

२९ श्री डडल्रीफहादयु अधधिायी इजन्जननमय अधधिृत  सातौ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८५४०४०२३४ 

३० श्री िृष्णदास शे्रष्ठ सव .इजन्जननमय  सहामिस्तय ऩाॉचौँ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८५४०४००९६ 

३१ श्री जुनी शे्रष्ठ अधधिायी सव .इजन्जननमय  सहामिस्तय ऩाॉचौँ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८५४०४०५३४ 

३२ श्री नानु वोगटी खत्री सव .इजन्जननमय  सहामिस्तय ऩाॉचौँ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८६११४५९५९ 

३३ श्री होभ फहादयु खड्िा सव .इजन्जननमय  सहामिस्तय ऩाॉचौँ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८५४०४३९१३ 

३४ श्री रोिेन्र फहादयु 
फुढाथोिी 

सव .इजन्जननमय  सहामिस्तय ऩाॉचौँ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८५११५८५१३ 
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लस .नॊ  कभयचायीको नाभ ¸थय  ऩद िह शाखा / क्जम्भेवायी सम्ऩकय  नॊ. 

३५ श्री सयोज सुवेदी सव .इजन्जननमय  सहामिस्तय ऩाॉचौँ ऩूवामधाय वविास तथा 
अनुगभन शाखा 

९८४९४४२७४४ 

मोजना प्रशासन अनुगभन िथा भभयि शाखा 

३६ श्री उज्जर ऩोख्रेर शाखा अधधिृत अधधिृत सातौ मोजना प्रशासन अनुगभन 
तथा भभमत शाखा 

९८४१९३२०२४ 

३७. श्री ज्मोनत प्रसाद सुवेदी नामव सुव्वा 

 

सहामिस्तय ऩाॉचौँ मोजना प्रशासन अनुगभन 
तथा भभमत उऩशाखा 

९८४००३०६३५ 

३८ श्री सीतायाभ खत्री अमभन सहामिस्तय चौँथो बवन तथा नतसा ऩास 
उऩशाखा 

९८४४३८७०५७ 

३९ श्री ववजम वुढा अमभन सहामि चौथो बवन तथा नतसा ऩास 
उऩशाखा 

९८४०५४७२५५ 

४० श्री बगवती ताभाङ भ वव नन सहामि स्तय ऩाॉचौँ भदहरा,फारफामरिा तथा 
साभाजजि ऩरयचारन उऩशाखा 

९८४४२१२९३० 

४१ श्री सववना शे्रष्ठ एभ आइ एस अऩयेटय सहामि स्तय ऩाॉचौ साभाजजि सुयऺा तथा 
ऩञ्जीियण उऩशाखा 

९८४४०८६४३३ 

४२ श्री अववनाश िािी एभ आइ एस अऩयेटय सहामि स्तय ऩाॉचौ साभाजजि सुयऺा तथा 
ऩञ्जीियण उऩशाखा 

९८६३६५०८७३ 

४३ श्री तायादेवी फोहोया कपल्ड सहामि सहामि स्तय चौथो साभाजजि सुयऺा तथा 
ऩञ्जीियण उऩशाखा 

९८४४४४०८६० 

सुयक्षऺि आप्रवासन आमोजना 

४४ श्री ददऩि िुभाय िे सी िाममक्रभ सॊमोजि अधधिृत छैठौँ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८६०९८५३१३ 

४५ श्री सुननता शे्रष्ठ 

 

ऩयाभशम िताम सहामि स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४०३३८०५२ 

 ४६ श्री जजतफहादयु ताभाङ 

 

ऩयाभशम िताम सहामि स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८५४०४०४५३ 

 ४७ श्री शान्ता ऩुराभी 

 

भनो ऩयाभशम िताम सहामि स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४३३४०७३७ 

 ४८. श्री सीता थाऩा 

 

ववत्तीम साऺयता सहजिताम सहामि स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८६९५७५२२८ 
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लस .नॊ  कभयचायीको नाभ ¸थय  ऩद िह शाखा / क्जम्भेवायी सम्ऩकय  नॊ. 

४९ श्री िृष्ण प्रसाद िाफ्रे साभाजजि ऩरयचारि सहामि स्तय ऩाॉचौ सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८५४०५५२७९ 

५० श्री डु्चन राभा रयटनी स्वमॊसेवि शे्रणीववहीन सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८५४०४३००२ 

५१ श्री िेशव ऩाख्रीन रयटनी स्वमॊसेवि शे्रणीववहीन सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४४४२१२०१ 

५२ श्री सञ्जम वाग्रे रयटनी स्वमॊसेवि शे्रणीववहीन सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४४०४३२०४ 

५३ श्री िुभाय भगय रयटनी स्वमॊसेवि शे्रणीववहीन सुयक्षऺत आप्रवासन आमोजना ९८४४२६४१३२ 

प्रधानभन्री योजगाय 

५४ श्री यक्षऺत येग्भी योजगाय सॊमोजि अधधिृत छैठौँ प्रधानभन्त्री योजगाय िाममक्रभ ९८६०६७०६५८ 

५५ श्री फाफुयाभ फुढाथोिी  (-ईजन्जननमय सफ)  सहामिस्तय ऩाॉचौ प्रधानभन्त्री योजगाय िाममक्रभ ९८६११७२८४३ 

५६ श्री नवयाज शे्रष्ठ योजगाय सहामि सहामिस्तय ऩाचौ प्रधानभन्त्री योजगाय िाममक्रभ ९८४४०४३१५६ 

अल्ऩिामरन सेवा िेन्र 

५७ श्री सम्पझना शे्रष्ठ व्मवस्थाऩि सहामि चौथो  ९८४४४३७५८३ 

नगयऩालरकाभा कामययि शे्रणीववहहन कभयचायीहरु 

सवायी चारकहरु 

५८ मशवहयी िािी हरिा सवायी चारि शे्रणीववहीन  ९८४४३१९१५६ 

५९ िुभाय िािी हेबी सवायी चारि शे्रणीववहीन  ९८४४३२८०८६ 

६० रेख फहादयु शे्रष्ठ स्िाबेटय चारि शे्रणीववहीन  ९८४४३१६९२८ 

६१ फरयाभ फादी हरुिा सवायी चारि शे्रणीववहीन  ९८४४५१७१०४ 

६२ याभचन्र फस्नेत हरुिा सवायी चारि शे्रणीववहीन  ९८४९७०६३२० 

६३ अजुमन खड्िा हरुिा सवायी चारि ¸
एम्पवुरेन्स 

शे्रणीववहीन  ९८६१५९३७१५ 

६४ हरयवहादयु शे्रष्ठ हरुिा सवायी चारि ¸ शे्रणीववदहन  ९८४४६३८९८५ 
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सववाहन 

नगय प्रहयीहरु 

६५ ननतुष नघमभये नगयप्रहयी हवल्दाय सहामि चौथो  ९८४४०६१८०० 
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घ  नगरपालिकावाट प्रदान गररने सेवाहरु 

    सामान्य प्रशासन तथा सामालजक लवकास महाशाखा 

 नजल्ला खथथत नवषयगत कायावलय तथा गैर सरकारी संथथाहरुसँग समन्रय, सहकायव र साझेदारी प्रवद्धवन 

गने  

 संघ तथा प्रदेश अन्तगवत योजनाको लक्ष्य, नीनत, उदे्यश्य तथा नगरको आवश्यक्ता अनुरुप नगरको 

दीघवकानलन, आवनधक तथा वानषवक योजना तजुवमा कायवमा आवश्यक सहयोग गने ॰ 

 नगर कायवपानलका अन्तगवत नवषयगत शािा, उपशािा, वडाहरुको अनुगमन गरी सुधारका लानग सुझाव 

कायवयोजना सनहत नगर कायवपानलका तथा नगर सभाका सनमनत/ उपसनमनत समक्ष प्रनतवेदन पेश गने ॰ 

 नगर कायवपानलकाको वैठक र सो अन्तगवतका सनमनत र उपसनमनतका वैठकहरुमा आवश्यक समन्रय 

र सहकायव गने ॰ 

 नगरपानलका नभत्रका सवै संघ प्रदेश अन्तगवतका पररयोजनाहरुको सम्पकव  नवन्दुको रुपमा कायव गने ॰ 

 घ वगवका ननमावण व्यवसायी, गैर सरकारी संथथा, सहकारी आनद संघ सथथाहरु तथा फमवहरुलाई 

ननयमानुसार इजाजत पत्र नदने ॰ 

 नगर नशक्षा सनमनतको सदस्य सनचवको रुपमा कायव गने र नगरको नशक्षा तथा िेलकुद नवकासका लानग 

आवश्यक कायव योजना वनाई सनमनत र कायवपानलकामा पेश गने प्रस्ताव तयार गने भएका ननणवयहरु 

कायावन्रयन गने गराउने ॰ 

 संघ र प्रदेश अन्तगवतका सशतव कायवक्रमहरु र पररयोजना अन्तगवतका कायवहरुमा आपसी समन्रय र 

सहयोग गने ॰ 

 महाशािा अन्तगवतका शािा. उपशािा तथा इकाईहरु, आनथवक प्रशासन र योजना शािासँग आवश्यक 

समन्रय र सहजीकरण गने ॰ 

     जनशस्ि व्यवथथापन तथा वडा समन्रय शाखा  

 नगरपानलका र अन्तगवतका कमवचारी प्रशासन, व्यवथथापन, समन्रय र अनुगमन सम्बन्धी कायव गने ॰ 

 कमवचारीहरुको आवश्यक क्षमता नवकास सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्चालन गने ॰ 

 महाशािासँग समन्रय गरी आफ्नो शािा अन्तरगतका कायवयोजना अनुरुप कायवक्रम कायवन्रयन गरी 

तोनकएको समयमा प्रगनत नववरण पेश गने ॰ 

 नगरपानलकाको बेठक सभा समारोह नदवस आनदको व्यवथथापन तथा ननणवय लेिन तथा अनभलेिहरु 

सुरनक्षत राखे्न ॰ 

 नगरपानलकाबाट भए गरेका ननणवय/सूचना/पररपत्र लगायत महत्वपूणव सूचनाहरु पत्राचार एवं IT सँग 

समन्रय गरी media, website, facebook लगायतमा साववजननक गने ॰ 

 नगपानलकाको वानषवक तथा आवनधक योजना तजुवमा तथा कायावन्रयन सम्बन्धी कायव गने ॰ 

  शािासँग सम्बखन्धत सनमनत, उपसनमनत, कायवक्रमहरुको सम्बन्धी कायव गने ॰ 
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  बजार अनुगमन सम्बन्धी तोकेको मापदण्ड र ननदेनशका बमोनजम कायव गने ॰ 

 सुशासन इकाईको कामकाज गने ॰ 

 कायावलयका कमवचारीहरुको कायव सम्पादन सम्बन्धी कायव, कमवचारी र जनप्रनतनननधहरुको सम्पनत्त 

नववरण अद्यावनधक सम्बन्धी कायव गने ॰ 

 नगरप्रमुि, उपप्रमुि तथा प्रशासकीय अनधकृत र महाशािाले तोकेका अन्य कायवहरु गने ॰ 

    सूचना प्रलवलध इकाई 

 Word, Excel¸ Powerpoint जस्ता सफ्टवेयरको प्रयोग गरी दैननक कायवसम्पादन गदाव समस्यामा 

परेका कमवचारीहरुलाई सहजीकरण गने ॰  

 कायावलयको आनधकाररक ईमेलमा आएका पत्रहरु सम्बखन्धत शािाहरु  /प्रमुि प्रशासनकय अनधकृतलाई 

जानकारी गराउने ॰  

 कायावलयको वेव, फेसवुक, साइट पेज आनद मा सूचना प्रनवि गरी जनसमुदाय माझ समे्प्रशन गने ॰  

 कायावलयमा आयोजना हुने हरेक कायवक्रममा सहभागी भइ आयोजक / सहभागीहरुलाई आवश्यक 

टेखक्नकल सहायता गने॰ 

 नवनभन्न मन्त्रालयका सूचना अनधकारीहरुसँग आवश्यक समन्रय गरी कायावलयबाट समे्प्रशन हुने 

सूचनालाई चस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत गने ॰  

 सूचना अनधकारीको सहायक कमवचारीको रुपमा कायव गने ॰ 

 आलथयक प्रशासन शाखा 

 भुक्तानीका कायव ॰ 

  राजश्व र करहरु दाखिला ॰ 

 धरौटीको अनभलेि प्रनवि तथा नफताव ॰ 

  पेश्की प्रदान र फछौट ॰ 

  नवत्तीय प्रनतवेदन तयारी, समे्प्रषण र प्रोवोधीकरण ॰ 

 साववजननक िररद कायवमा परामशव सेवा प्रदान ॰ 

 कमवचारीहरुको वीमा, सञ्चय कोष र नागररक लगानी कोष दाखिला तथा नववरण अध्यावनधक ॰ 

 नवनभन्न कोष तथा िाताको सञ्चालन ॰ 

  नवनभन्न शािा तथा ननकायहरुमा नवत्तीय नववरण सम्वन्धी सूचना प्रदान र समे्प्रषण ॰ 

  प्रचनलत कानुन वमोनजम समग्र आनथवक प्रशासन सम्वन्धी अन्य सेवाहरु प्रदान ॰ 

 आन्तररक तथा वाह्य लेिा परीक्षण गनव/ गराउन लेिा उत्तरदायी अनधकृतलाई सहयोग  

 

 राजश्व उप शाखा 

  नगरपानलकामा प्राि हुने दैननक कर तथा शुल्क संकलन गने  

 राजश्व सम्वन्धी नीनत तजुवमामा सहयोग गने  

 राजश्व वानषवक लक्ष्य ननधावरणमा कायावलय प्रमुि, राजश्व परामशव सनमनतलाई सहयोग गने 
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 राजश्व संकलन सम्वन्धी के्षत्रहरुको पनहचान गरी राजश्व परामशव सनमनत समक्ष पेश गने  

 उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अनुमनत तथा ननवकरण सम्वन्धी कायव गने  

 ननमाणव व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र दताव तथा ननवकरण सम्वन्धी कायव  गने  

 राजश्व सम्वन्धी अन्य कायवहरु गने  

 राजश्व परामशव सनमनतको वैठक सञ्चालनमा सहयोग गने ॰ 

 राजश्व संकलनका के्षत्रहरुको पनहचान गरी राजश्व परामशव सनमनत समक्ष पेश गने ॰ 

 नवनभन्न समय राजश्व ननयन्त्रण गने ननयनमत अनुगमन कायवको व्यवथथापन गने ॰ 

 नगरपानलकाको आन्तररक आयश्रोतको गुणात्मक नवकासको आवश्यक अनुसन्धान, नवशे्लषण प्रनतवेदन 

जस्ता कायवको व्यवथथापन गने 

 राजश्व चुहावट ननयन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन, नवशे्लषण गरी सो सम्बन्धी योजना तजुवमा र कायावन्रयनमा 

सहयोग गने 

 नगर प्रमुि, प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत र राजश्व शािा प्रमुिको ननदेशन बमोनजम कायवहरु गने 

 आन्तरीक आय ठेक्का व्यवथथापन गने 

आन्तररक िेखा परीक्षण तथा वेरुजु फछौट उप शाखा 

 आन्तररक लेिा पररक्षण तथा प्रनतवेदन तयार गने 

 आलेप बेरुजुहरुको लगत राखे्न तथा फछौट  

 सहकारी दताव, सुचीकृत / अद्यावनधक गने 

 सहकारीको िाता सञ्चालन नसफाररस लगायत अन्य नसफाररसहरु तयार गने  

 सहकारी सँग सम्वखन्धत अन्य कायवहरु  

कानून शाखा 

 नगरपानलकाबाट ननमावण हुने र पररमाजवन गनुव पने ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गने॰ 

 नगरपानलका नवरुद्ध नवनभन्न अदालत वा अन्य न्यानयक ननकायमा परेका उजुरीहरुको प्रनतउत्तर, नलखित 

जवाफ तयार गने, वहस पैरवी गने ॰ 

  कायावलयबाट भएका कायव सम्पादनका नवरुद्ध अखियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, रानिि य सतकव ता 

केन्द्र, नजल्ला प्रशासन कायावलय लगायतका ननकायमा परेका उजुरी गुनासोको जवाफ लेिनमा 

सहजीकरण ॰ 

  न्यानयक सनमतीबाट सम्पादन हुने कायवहरु तथा ननणवय लेिन, आदेश लेिन, राय लेिन आनदमा सहयोग 

गने र फैसला, ननणवय कायावन्रयनमा सहयोग गने ॰ 

  कायावलयको दैननक कायव सम्पादनमा आवश्यकताका आधारमा कानुनी राय परामशव उपलव्ध गराउने॰ 

  कायवपानलकाको नवधेयक सनमनत र नगरसभाको नवधायन सनमनतका कायवमा सहजीकरण गने॰ 

  संघ प्रदेश र थथानीय तहको कानुनको नवषयगत समन्रय र सहकायव गने॰ 

आलथयक लवकास शाखा 

 कृलिय लवकास उप शाखा 
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 कृनष प्रसार तथा उत्पादन व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावन्रयन, 

अनुगमन र ननयमन ॰ 

 कृनष बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूवावधार ननमावण, साना नसंचाई ननमावण, तानलम, प्रनवनध 

प्रसार, प्रानवनधक सेवा टेवा, कृषकहरुको क्षमता अनभवृखद्ध, अनुगमन र ननयमन ॰ 

 प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोग र कीराको ननयन्त्रण ॰ 

 कृनष वातावरण संरक्षण, प्राङ् गाररक िेती तथा मल र जैनवक नवनवधताको संरक्षण तथा प्रवद्धवन ॰ 

 उच्च मूल्ययुक्त कृनषजन्य वसु्तको प्रवद्धवन, नवकास तथा बजारीकरण ॰ 

 थथानीयस्तरमा तथ्याङ् कको व्यवथथापन र सूचना प्रणाली ॰ 

 कृनष बीमा र कजाव सहजीकरण ॰ 

 कृनष प्रसार तथा जनशखक्तको प्रके्षपण, व्यवथथापन र पररचालन ॰ 

 कृनष सामाग्री, बीउ नवजन, मलिाद र रसायन तथा नवषादीहरुको आपूनतव, उपयोग र ननयमन ॰ 

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

ननयमन ॰ 

 थथानीयस्तरमा कृनष सम्बन्धी प्रनवनधको संरक्षण र हस्तान्तरण ॰ 

 थथानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरुको नवकास र व्यवथथापन 

 कृनष प्रसारको व्यवथथापन, सञ् चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव ॰ 

 

पशु लवकास उप शाखा 

 पशुपन्क्षीहरुको उपचार सेवा )मेनडकल उपचार , गाईनोकोलोनज उपचार आनद  (उपलि  ॰ 

 प्रयोगशाला सेवा, (गोबर, रगत, नपसाव, छाला परीक्षण आनद  (सलालन  ॰ 

 माईनर सनजवकल सेवा )बोका , रांगा, गोरु, थुमा आनदको बन्ध्याकरण, नपलो, नसस्ट नचरफार( 

सञ्चालन ॰ 

 पशुपन्क्षीहरुको िोप सेवा र प्रानवनधक परामवश सेवा उपलि ॰ 

 भैसी /गाई बािामा कृनत्रम गभवधान कायवक्रम सलालन  गने॰ 

 पशु सेवा प्रसार तथा अनुसन्धान बाट ननसे्कका नयां प्रनबनधहरुको बारेमा कृषकहरुलाई जानकारी 

प्रदान ॰ 

 कृषकस्तर तानलम तथा सु्कल नशक्षा कायवक्रम सञ्चालन ॰ 

 पशुपन्क्षी बीमा गने, कृषकहरुलाई पशु बीमा गराउन प्रोत्सानहत  ॰ 

 समुह गठन तथा पररचालनमा सहयोग ॰ 

 पशुहरुको आहारामा प्रयोग हुने घांस तथा घांसेबालीहरुको उन्नत नवऊ तथा बेनाव सेट्सहरु 

 अनुदानमा उपलिता ॰ 

 जीनवकोपाजवन मुखि पशुपालन पद्धनत लाई व्यवसायीकरण गनवमा सहयोग ॰ 

 पशुपन्क्षी फामव दताव तथा नवीकरण गनव गराउन सहयोग ॰ 

 पशुपन्क्षीहरुको गोठ /िोर ननमावणमा प्रानवनधक सहयोग ॰ 

 संघीय, प्रदेश र यस कायावलयको स्वीकृत कायवक्रमहरु समयमा सञ्चालन ॰ 

 पशु सेवा कायवक्रमहरुको कायव योजना ननमावण कायावन्रयन र अनुगमन ननरीक्षण ॰ 
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 यस न .पा .बाट अ न्यत्र ननकानश भई जाने पशुपन्क्षी तथा पशु जन्य पदावथहरुको ढुवानी नसफाररस ॰ 

 पशु औषनध पसल, मासु पसल, दाना पसल तथा दाना उघोगहरु, पशुपन्क्षी फामव, ह्याचरी 

 डेरी उघोगहरुको समय समयमा अनुगमन ननरीक्षण गरर ननयमन र प्रनतवेदन समे्प्रषण ॰ 

 पशुहरुको महामारी रोगहरुको बारेमा सुचना प्रवाह गने, रोग देिा परेमा ननयन्त्रण ॰ 

 मानसक, चौमानसक, बानषवक प्रगनत प्रनतवेदन पेश गने ॰ 

 पशु सेवा सगं अन्य सम्बखन्धत कायवहरु ॰ 

 

उधम लवकास,  

 उद्मम नबकासका लानग सामानजक पररचालन ॰ 

 उद्ममनशलता तथा सीप नबकास तानलम सहजीकरण ॰ 

 एड्भान्ऱ सीप नवकास तानलम सञ्चालन ॰ 

  ब्यवसानयक परामशव सेवा उपलव्धता ॰ 

  लघु उद्यमी समुह ननमावण तथा बजारीकरणमा सहयोग 

समाज कल्याण शाखा 

नशक्षा, युवा तथा िेलकुद शािा 

 प्रारखिक बाल नशक्षा, आधारभूत नशक्षा, अनभभावक नशक्षा,  िुला तथा बैकखिक नशक्षा, सामुदानयक 

नसकाइ र नवशेष नशक्षासम्बन्धी नीनत, कानुन, मापदण्ड, योजना तजुवमा,  कायावन्रयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन 

र ननयमन 

 सामुदानयक तथा संथथागत नवद्यालय एवम् मातृभाषामा नशक्षा नदने नवद्यालय थथापना, अनुमनत, सञ्चालन, 

व्यवथथापन तथा ननयमन 

 सामुदानयक नवद्यालय व्यवथथापन सनमनत गठन तथा व्यवथथापन 

 नवद्यालय नामाकरण 

 नशक्षक तथा कमवचारीहरुको ननयनमत तलब भत्ता ननकासा 

 संघीय सशतव, प्रदेश सशतव तथा आन्तररक स्रोतबाट नवद्यालयहरुका लानग स्वीकृत कायवक्रमहरुको 

कायावन्रयन 

 नवद्यालयहरुको ननयनमत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण 

 नशक्षक तथा कमवचारीहरुको क्षमता नवकास कायवक्रम संचालन 

 नवद्यालयहरुमा िेलकुदका कायवक्रम संचालन 

 नशक्षकहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 

 आधारभूत तह कक्षा ८, कक्षा ५ र कक्षा ३ को परीक्षा संचालन, उत्तरपुखस्तका संकलन, परीक्षण, ननतजा 

प्रकाशन, नवशे्लषण तथा पृष्ठपोषण 

 नवद्याथी नसकाइ उपलखिको परीक्षण र व्यवथथापन 

 थथानीय पुस्तकालय र बाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवथथापन 
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 नवद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, नशक्षक दरविी नमलान तथा वि भएका नवद्यालयको सम्पनत अनभलेि, 

व्यवथथापन तथा संरक्षण  

 नशक्षक तथा कमवचारीहरुको अनभलेि व्यवथथापन 

 अनतररक्त शैनक्षक कायवक्रमको सञ्चालन  

 समग्र शैनक्षक कायवक्रमहरुको कायावन्रयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आनद ॰ 

स्वास्थ्य शाखा 

 िोप, पोषण, प्रजनन्  स्वास्थ्य, एनककृत वालरोग व्यवथथापन, आमा सूरक्षा कायवक्रम र पररवार ननयोजन 

कायवक्रम संचालन गने व्यवथथा नमलाउने ॰ 

  क्षयरोग, HIV/AIDS , औलो , कालाजार, टाईफईड, हेपाटाईनटस जस्ता सरुवा रोगको ननयन्त्रण र 

रोकथाम गनव व्यवथथा नमलाउने ॰ 

 कुिरोग र हातीपाईले जस्ता सरुवा रोगको ननवारण गनव ॰ 

 व्यखक्तगत र वातावरण सरसफाई वारे जनचेतनामूलक कायवक्रम संचालन गरी जीवन शैलीमा पररवतवन 

गरर स्वास्थ्य प्रवधवन गने ॰ 

  ननयनमत नवरामी जाँच, आवश्यक उपचार तथा अत्यावश्यक औषनध ननशुल्क नवतरण गने व्यवथथा 

नमलाउने ॰ 

  अत्यावश्यक ननशुल्क औषनधहरु र सनजवकल सामाग्रीको व्यवथथा नमलाउने ॰ 

 सरसफाई तथा स्वास्थ्य के्षत्रवाट ननस्कानशत फोहोर मैला व्यवथथापनमा ननजी तथा गैसस के्षत्रसंग समन्रय, 

सहकायव र साझेदारी गरर कायव गने ॰ 

  ननजी अस्पताल, पोनलखिननक तथा खिननकको थथापना र स्तरोन्नती तथा ननवकरण गनव व्यवथथा 

नमलाउने ॰ 

 स्वास्थ्य सेवा सम्वखन्ध भौनतक, पूवावधार नवकाश तथा व्यवथथापन गने ॰ 

  स्वच्छ िानेपानी तथा  िाध्यपदाथवको गुणस्तर र वायु तथा वस्तीको प्रदुषण ननयन्त्रण र ननयमन गने ॰ 

  मनहला सामुदानयक स्वास्थ्य स्वयं सेनवका संगको सहकायवमा प्रवधवनात्मक र प्रनतकारात्मक स्वास्थ्य सेवा 

संचालनको व्यवथथा नमलाउने ॰ 

  औषनधपसल संचालन अनुमनत अनुगमन र ननयमन गनव सहयोग गने॰ 

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

/VIA, आँिा रोगको परीक्षण जस्ता नशनवर संचालन गने व्यवथथा नमलाउने ॰ 

  लैंनगक नहंसा सम्वखन्ध स्वास्थ्य सेवा लगायत एकद्वार रुपमा एनककृत सेवा नदने व्यवथथा नमलाउने ॰ 

 २४ घणे्ट प्रसुनत सेवा प्रदान, आकखस्मक प्रसुनत शल्यनक्रया तथा नवनशशु स्याहार सम्वन्धी कायव संचालनको 

व्यवथथापन गने ॰ 

  नगरसभा र कायवपानलकावाट भएका स्वास्थ्य संग सम्वखन्धत ननणवयलाई कायावन्रयन गने व्यवथथा नमलाउने  

 थथानीय व्यापार वसु्तको माग, आपूनतव तथा अनुगमन उपभोक्ता अनधकार तथा नहत सम्वन्धी नीनत, कानुन, 

मापदण्ड, कायावन्रयन र ननयन्त्रणको व्यवथथापनमा सहयोग गने॰  
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 आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट बखलत र स्वास्थ्य सेवा नलन टाढा जानु पने वस्तीहरुमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

संचालनको लानग आवश्यक व्यवथथा नमलाउने ॰ 

मलहिा वािवालिका तथा समाजकल्याण 

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

 बालबानलकाहरुका लानग पाररवाररक तथा सामुदानयक संरक्षण सेवा बालमैत्री थथानीय शासनको 

सुनननितता सम्वन्धी कायवयोजना तजुवमा कायवन्रयन तथा अनुगमन गने 

  बाल िव गठन बालिव संजाल गठन तथा दताव गरी ननयनमतरुपमा संचालन तथा पररचालन गने ॰ 

 अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागररकहरुको लानग पररचयपत्र नवतरण र उनीहरुको लानग प्रदान गररने सुनवधा 

तथा सहुनलयतहरुको पनहचान गरी कायवक्रम तजुवमा, कायावन्रयन र अनुगमन गने, 

 अपाङगता भएका व्यखक्तहरुको लानग आनथवक सशखक्तकरणका कायवक्रमहरुको पनहचान, तजुवमा, 

कायावन्रयन र अनुगमन गने, 

 मनहला तथा नकशोरीका लानग आनथवक सशखक्तकरण सम्बन्धी कायवहरु व्यवसायको पनहचान तथा सीप 

नवकास गने व्यवसानयक समूह गठन गने )एक समूह एक व्यवसाय( ,व्यवसाय सञ्चालन अनुदान )Seed 

Money), थथलगत प्रानवनधक परामशव तथा उधमनशलताको नवकास र बजारीकरणमा सहयोग गनव ॰ 

 मनहलाहरुको लानग आनथवक र सामानजक ,राजनीनतक, शसखक्तकरण गरी क्षमता नवकास गराउने ॰ 

 लैनङ्गक नहंसा नवरुद्धमा सचेतना अनभयान संचालन र मनहला नवरुद्धको हाननकारक अभ्यासको नवरुद्धमा 

कायवक्रम संचालन गने ॰ 

 अिकानलन सेवा केन्द्र थथापना नपनडत मनहला बालबानलका र नकशोरीहरुको उद्धार संरक्षण तथा 

पुनथथावपनामा सहयोग गने ॰ 

 लैनङ्गक नहंसा ननवारण कोष ,आकखस्मक बाल उद्धार कोष थथापना तथा पररचालन गने ॰ 

 मनहला, बालबानलका, जेष्ठ नागररक अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तरानिि य के्षत्रीय रानिि य प्रनतवद्धता र कायवयोजना 

सम्बन्धी अनभमुिीकरण तथा कायवन्रयनमा सहयोग गने ॰ 

पूवायधार / भवन ईजाजत तथा अनुगमन शाखा 
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 नगरपानलकाको पूवावधार नवकाससंग सम्वखन्धत गुरु योजनाहरु (यातायात, साना नसंचाई, वस्ती 

नवकास,िररद आनद..) तयार गने ॰  

 आवनधक नगर नवकास योजनाको क्रममा पूवावधार सम्वन्धी योजना तजुवमा गनव समन्रय तथा सहयोग गने 

॰ 

 बानषवक योजना तजुवमाको क्रममा ठूला योजनाहरुको सिाब्यता अध्ययन गरी योजना तजुवमा सनमनतमा 

पेश गने ॰ 

 वानषवक योजना, इन्भेन्टरी ननमावण, वानषवक ममवत योजना, िररद योजना तयारी गने गराउने ॰ 

 नगरको आवनधक योजना, स्रोत नक्सा तयारी, बुलेनटन प्रकाशन आनद तयार गनव आवश्यक सहयोग गने 

॰  

 नगर स्तररय योजना तजुवमा गोष्ठी संचालन गनव आवश्यक समन्रय तथा सहयोग गने ॰ 

 नगरको पूवावधार नवकाससंग सम्वखन्धत तथ्यांकहरु संकलन गरी अद्यावनधक गने ॰ 

 पूवावधार नवकाससँग सम्वखन्धत IEE र EIA अध्ययन सम्वन्धी कायव गने गराउने ॰ 

 स्वीकृत पूवावधार योजनाहरु कायावन्रयनको लानग  सवेक्षण, नडजाईन, डि ईङ्ग, लागत अनुमान तयारी गने 

गराउने  

 चालु आनथवक बषवको लानग आवश्यक पने ननमावण, वसु्त तथा सेवा िररद गनुव पने कायवको नववरण तयार 

गने तथा समयमै िररद प्रनक्रया अगाडी बढाउनकोलानग पेश गने ॰  

 स्वीकृत नगर नवकास कायवक्रम अनुसार पूवावधार नवकास सम्वन्धी योजनाहरु कायावन्रयन गने ॰  

 ठेक्कावाट गराईने ननमावण कायवहरुको टेण्डर डकुमेन्ट तयार गने, ठेक्का प्रशासन तथा व्यवथथापन गने 

गराउने ॰  

 उपभोक्ता सनमनत माफव त गराईने योजनाहरुको उपभोक्ता सनमनत गठन गनव सहनजकरण गने ॰  

 नगरपानलकावाट संचानलत हुने योजना तथा कायवक्रमहरुको नकस्ता ननकासा, रननङ तथा अखन्तम नवल  

तयार गने गराउने तथा फरफारक सम्वन्धी कायवमा  सहनजकरण गने ॰ 

 प्रदेश तथा नगर स्तररय पूवावधार नवकास कायावक्रमहरुको कायावन्रयन गने गराउने ॰ 

 नगरपानलका, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएका वानषवक योजना तथा 

कायवक्रमहरुको अनभलेि राखे्न कायवमा सहनजकरण गने ॰ 

 नगरपानलकालाई हस्तान्तरण भै आएका योजनाहरुको अनभलेि राखे्न र संचालनको व्यवथथा नमलाउने 

कायवमा सहनजकरण गने ॰ 

 नगरपानलकावाट संचालन भएका भौनतक नवकास योजनाहरुको समय समयमा अनुगमन तथा 

मूल्यांकन गरी प्रनतवेदन नदने एवम् यस कायवमा सहनजकरण गने ॰ 

 नगरपानलकामा संचानलत पूवावधार नवकास कायवक्रमहरुको अनभलेि राखे्न कायव गने गराउने ॰ 

 नगर नवकास योजनाको सनमक्षाको क्रममा पूवावधार सम्वन्धी योजनाहरुको नववरण प्रसु्तत गने गराउने ॰ 

 पूवावधार नवकास कायावक्रमहरुको प्रगनत नववरण तयार गरी सम्वखन्धत ननकायमा पठाउने र पठाउन 

लगाउने ॰ 

 आफू मातहतका कमवचारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक ननदेशन 

नदने ॰ 
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 नगर स्तरको श्रम, ज्याला, भाडा, दरभाउको ननधावरण गनव सम्वखन्धत सनमनत समक्ष प्रस्ताव तयार गरी 

पेश गने  

 दररेट नवशे्लषण तयार गने गराउने  

 शािाबाट पेश  भएका नटप्पणीमा आफ्नो राय नदई स्वीकृनतको लानग पेश गने गराउने ॰ 

 पूवावधार नवकाससँग सम्वखन्धत उपभोक्ता सनमनत तथा समुदाय, ननमावण व्यवसायी एवम् संथथाहरुको 

क्षमता नवकास सम्वन्धी कायवक्रम अन्य शािा संग समन्रय गरी तजुवमा तथा संचालन गने गराउने ॰ 

 नगरपानलका तथा वडामा कायवरत प्रानवनधकहरुको क्षमता नवकासकोलानग तानलम तथा अनुनशक्षण 

कायवक्रम अन्य शािा संग समन्रय गरी आयोजना गने गराउने ॰  

 नगरपानलकाको पूवावधार नवकाससँग सम्वखन्धत नवषयगत सनमनतको सनचवालयको कायवहरु गने गराउने  

 नगरपानलकामा रहेका पुराना कागजात धूल्याउने र धुल्याउन सहयोग गने ॰ 

 पूवावधार नवकास सम्बन्धी योजनाहरु समयमै तयार गरी स्वीकृत गराउने ॰ 

 स्वीकृत वानषवक कायवक्रम अनुसारका पूवावधार नवकास सम्बन्धी योजना तथा कायवक्रमहरु तोनकएको 

समयमै कायावन्रयन गने ॰ 

 पूवावधार नवकास सम्बन्धी योजनामा तोनएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने ॰ 

 स्वीकृत वानषवक कायवक्रम अनुसारका पूवावधार नवकास सम्बन्धी योजना तथा कायवक्रमहरुको प्रगनत 

नवबरण तयार गरी समयमै सम्बखन्धत ननकायमा पठाउने ॰  

 शािाको नजम्मामा रहेका फाईलहरु, प्रनशक्षण सामग्रीहरु, प्रनतवेदन, तथा अन्य सम्पनत्तको दुरुस्त र 

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

 पूवावधार नवकास सम्बन्धी आयोजनाहरुको साववजननक पररक्षण गनव उपभोक्ता सनमनतहरु तथा ननमावण 

व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गने 

 भवन ननमावण अनुमती तथा नक्शा पास का कायव गने ॰ 

 पूवावधार नवकास र भवन ननमावण तथा नक्शा पास सँग सम्वखन्धत थथानीय मापदण्डहरुको ननमावण तथा 

कायावन्रयन गने ॰ 

 वस्ती नवकास, भवन ननमावण इजाजत, नक्शा पास एवम् स्वीकृती तथा ननयमन र फोहोरमैला व्यवथथापन 

सम्वखन्ध कायव गने गराउने ॰ 

 वस्ती नवकास तथा भवन ननमावण सम्वन्धी कायवमा सहयोग गने ॰ 

 आवश्यकता अनुसार सरकारी, साववजननक तथा व्यखक्तगत भौनतक संरचनाहरुको मूल्याङ्कन  गने 

गराउने ॰ 

 नगरपानलकाको याखन्त्रक उपकरणहरु संचालन गने र सोवाट भए गरेका कामको अनभलेि राखे्न राख्न 

लगाउने ॰  

 नगरपानलका खथथत सरकारी कायावलयहरुलाई भौनतक पूवावधार ननमावणमा प्रानवनधक सहयोग आवश्यक 

भएमा उपलि गराउने ॰ 

 नगरपानलकाको भौनतक सामग्री तथा अचल सम्पनत्तको ममवत सिार तथा सुरक्षा सम्वन्धी कायवमा 

सहयोग तथा सहनजकरण गने ॰ 

 मातहतका कमवचारीहरुको सरुवा, काज र मनोनयनका लानग नसफाररश तथा राय उपलि गराउने ॰ 
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 शािाको काममा वाधा नपुगे्न गरी नवदा नसफाररश गने र कमवचारीहरुको आन्तररक िटन पटन गने ॰ 

 पूवावधार नवकास सम्बन्धी योजनामा तोनएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने ॰ 

 अन्तगवतका कमवचारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक ननदेशन नदने 

योजना तथा अनुगमन उपशाखा 

 नगर नभत्र उपभोक्ता सनमनत माफव त संचालन हुने योजनाहरुको अनभलेि राखे्न ॰ 

 संघ/प्रदेश तथा अन्य ननकायवाट नगर सँगको समन्रय र सहकायवमा संचालन हुने योजनाहरुको 

उपभोक्ता सनमनत गठन लगायत नववाद समाधानका लानग वडा कायावलयहरुमा पत्राचार समन्रय गने ॰ 

 उपभोक्ता सनमनत माफव त संचालन हुने योजनाको तोनकएको प्रकृया बमोनजम सम्झौतंा, कायावदेश उपलव्ध 

गराउने॰ 

 योजनाको रननङ्ग नवल एवं अखन्तम भुक्तानीका लानग पेश भएका कागजपत्रहरु रुजु गरी भुक्तानीका लानग 

कायावलय प्रमुि समक्ष पेश गने ॰ 

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

योजना/कायवक्रमको प्रकृया पुयावई नसफाररस पत्र तयार गने ॰ 

 नगर नभत्र संचालन भएका योजना/ कायवक्रमहरुको अनुगमन गराउन समन्रय र सहजीकरण गने ॰ 

 नगर स्तरीय योजना अनुगमन तथा सहजीकरण सनमनतको सदस्य सनचव भई कायव गने ॰ 

 नगरको वानषवक योजना तथा कायवक्रम तयार गनव सहयोग गने ॰ 

 वडा स्तररय योजना तथा कायवक्रम छनौट/ तयार गनव वडा कायावलय र वडा सनमनतलाई सहजीकरण एवं 

समन्रय गने ॰  

 वडा स्तरवाट छनौटं/तयार गरी पठाएका योजना तथा कायवक्रमहरुको एकीकृत अनभलेिीकरण गरी पेश 

गने ॰ 

 उपभोक्ता सनमनतहरुलाई नगरको नीनत र कानुन वमोनजम योजना संचालन/कायावन्रयन गनव 

अनभमुिीकरण गने ॰ 

 नगर तथा वडामा पूवव योजना तजुवमा वैठक संचालन गनव समन्रय र सहयोग गने ॰ 

 नगरको वानषवक योजना तथा कायवक्रम वडा कायावलय तथा सरोकारवाला ननकाय समक्ष पठाउने ॰ 

 भूकम्प पीनडत ननजी आवास पुन ननमावणको कायवमा वडा र संवध्द कायावलय संग समन्रय गने ॰ 

 पुन ननमावण सम्वन्धी प्रशासननक कायव पत्राचार, अनभलेि व्यवथथापन आनद गने ॰ 

 योजना प्रशासन उप-शािासँग संवध्द मानसक, चौमानसक एवं वानषवक प्रनतवेदन तयार गनव समन्रय र 

सहयोग गने  र नगर जलस्रोत सनमनतका सम्वखन्धत कायवहरु ॰ 
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लवपद् व्यवथथापन 

 फोहोरमैला व्यवथथापन सम्वन्धी कायवमा सहयोग गने ॰ 

 नगर नभत्र हुन सके्न प्राकृनतक नवपनत्तको क्षनतलाई नू्यनीकरण गदै उद्धार, राहत नवतरण र 

पुनरोत्थान तथा पुनथथापनाका कार्य गने ॰  

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

अवथथामा राख्न आवश्यक व्यवथथापन गने ॰ 

 वातावरणको के्षत्रमा काम गने नवनभन्न संघ सथथाहरुसगँको समन्रय र सहकायवमा वृक्षारोपण, 

संरक्षण र सम्वद्धवनका कायवक्रमहरु सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर ननमावण कायवमा सहयोग 

पुयावउने ॰ 

नगर प्रहरी  

   वसु्त वा सेवाको दताव, आपूनतव, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतका व्यापाररक नक्रयाकलापलाई 

उपभोक्ता मैत्री बनाउन नगरपानलका अन्तगवत थथानपत वा सञ्चानलत उद्योग व्यवसायको दताव , 

नवीकरण, नबल नवजक तथा नबक्रीको लानग राखिएका मालवसु्त, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, 

आपूनतव, आनदको अवथथा वुझे्न तथा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, नमठाई पसल, डेरी, होटल, 

लगायतका िाद्य वसु्तको नवक्री थथलको सञ्चालन तोनकएको मापदण्ड अनुसार छ छैन अनुगमन 

गरी नगरपानलकामा पेश गने ॰ 

  वजार अनुगमन टोलीलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग पुयावउने ॰ 

 देहायमा उले्लखित नक्रयाकलापमा संलग्न भइ नगरपानलकामा प्रनतवेदन पेश गने ॰ 

क) वसु्त वा सेवाको दताव, आपूनतव, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, नवज्ञापन लगायतका व्यापाररक   

नक्रयाकलापको अवथथा, 

ि) कालोबजारी, एकानधकार, (नसखण्डकेट), नमनलमतोपूणव भाउ ननधावरण(काटेनलङ), कृनत्रम अभाव 

तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गने जस्ता गैर प्रनतस्पधी व्यापाररक नक्रयाकलाप भए/ नभएको, 

ग) कुनै वसु्तको अनुनचत रुपमा व्यापाररक नक्रयाकलाप (नमसावट/गुणस्तरहीन) कम तौल भएको 

देखिएमा/ भेनटएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वसु्त जफत गने, नि गने, कारोवार रोक्का गने 

वा बि गनव सहयोग गने, 

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

नगरपानलकामा गराउने र त्यस्ता वसु्तको नमुना सङ्कलन गरी प्रमाणका रूपमा सुरनक्षत रािी  

अरू प्रचनलत कानुन बमोनजम आवश्यक प्रनक्रया पु¥याई सम्बखन्धत व्यवसायी र उपखथथत 
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व्यखक्तहरूको रोहवरमा मुचुल्का गरी वातावरणमा असर नपने गरी नि गनुव पने प्रनक्रयामा 

सहयोग पुयावउने, 

ङ)वसु्त वा सेवा के्षत्रमा अनुनचत व्यापाररक नक्रयाकलाप ( Unfair Trade Practices ) कानुनद्वारा 

ननयखन्त्रत वा ननषेनधत व्यापाररक नक्रयाकलाप ( Restrictive Trade Practices) र 

एकानधकारपूणव नक्रयाकलाप ( Monopolistic Trade Practices ) भएको पाईएमा तुरुन्त 

नगरपानलकामा जानकारी गराउने ॰ 

च)सडक पेटी अनतक्रनमत गरी सामान राखिएको, तोनकएको थथान भिा वाहेक जथाभावी सवारी 

पानकव ङ्ग गररएको लगायतका कायव गररएको पाईएमा सो को जानकारी तुरुन्त नगरपानलकामा 

गराई नगरपानलकाबाट प्राि ननदेशन वमोनजम कायव गने ॰ 

४) वजार व्यवथथापनसँग सम्बखन्धत देहाय वमोनजमको कायव गने  

क) साववजननक आवागमनमा बाधा पुयावई रािेका ननमावण सामग्री, पसल व्यवसायबाट भएको  

अवरोध हटाउन लगाउने  

ि) नगर के्षत्रनभत्रको फोहरमैला ननधावररत समय र थथानमा राख्न लगाउने ॰  

ग) साववजननक जग्गा, वाटो मठ, मखिर, ढल, नाला, चोक, पोिरी नमनच कसैले घर कम्पाउण्ड 

टहरा वा  त्यसै्त अन्य ननमावण कायव गरेको वा व्यखक्तगत रुपले उपभोग गरेको छ, छैन ननरीक्षण 

गरी त्यस्तो कायव गरेको पाइएमा नगरपानलकामा जानकारी गराउने ॰  

घ) साववजननक थथल तथा सडकमा भेनटएका छाडा कुकुर, पशुपंक्षीहरु ननयन्त्रण तथा 

व्यवथथापनका लानग नगरपानलका लगायतका ननकायहरुलाई सहयोग गने ॰ 

ङ) जोखिमपूणव घर, पिावल, रुिहरु हटाउन सहयोग पुयावउने ॰  

च) वडा सनमनत, टोल सुधार सनमनत, तथा सामुदानयक प्रहरीसँगको सहकायवमा सरसफाई, सुरक्षा र 

सामानजक नवकृनत हटाउने कायव गने गराउने ॰  

छ) नगरपानलकाको चल, अचल सम्पनत्त, भवन, जग्गा, पाकव , मेनशन, उपकरण आनदको सुरक्षा गने  

ज) नवना अनुमती व्यानर, होनडङ्ग वोडव , पोिर, पम्लेट, नभते्तलेिन लगायतका अन्य नवज्ञापन सामग्री 

रािेको पाईएमा नगरपानलकामा जानकारी गराउने ॰  

५)  वजार अनुगमनका क्रममा वजार अनुगमन ननदेनशका २०७५ मा उले्लखित वजार अनुगमन टोलीका 

लानग व्यवथथा भएको आचारसंनहताको पूणव रुपमा पालना गने ॰ 
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पररयोजना तफय  

क प्रधानमजरी रोजगार काययक्रम 

 थथानीय तहनभत्र रहेका बेरोजगार व्यखक्तको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नवशे्लषण गरी बेरोजगारको सूची 

अद्यावनधक गने, 

 सूचीकृत बेरोजगार व्यखक्तलाई पररचयपत्र नवतरण गने, 

 थथानीय तहनभत्र उपलि रोजगारीका अवसरहरुको पनहचान गरी सोको सूचना प्रवाह गने, 

  थथानीय तहनभत्रको रोजगारीको सिाव्य खथथनत नवशे्लषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गने, रोजगार 

नक्साङ्कन गने तथा रोजगारीका अवसरको अनभलेिाङ्कन गने, 

  रोजगारदाताका लानग श्रनमकको उपलिताको सिाव्यता जानकारी गराउने, 

 रोजगारदाताबाट माग भए बमोनजम सूचीकृत बेरोजगार व्यखक्तलाई रोजगारीका लानग काममा जान सूनचत 

गने, 

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

तानलमको पनहचान गरी सम्बखन्धत तानलम केन्द्रमा नसफाररस गने, 

 आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा ननयनमत रुपमा सम्बखन्धत गाउँ कायवपानलका तथा नगर कायवपानलकामा 

प्रनतवेदन पेशगने, 

  ऐन तथा यस ननयमावली बमोनजम आफूले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको 

ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी नवषय हेने मन्त्रालयमा मानसकरुपमा प्रनतवेदन पठाउने, 

 आफ्नो कायवके्षत्र नभत्रबाट वैदेनशक रोजगारीमा जान चाहने व्यखक्तहरुका लानग सूचना समे्प्रषण गने, 

 वैदेनशक रोजगार बोडवबाटउपलि गराइने आनथवक सहायता नवतरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग पुयावउने, 

 बेरोजगार पररवारलाई प्रदान गने ननवावह भत्ता नवतरण गने ॰ 

 सम्बखन्धत थथानीय तहमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कायव गने अन्य सरकारी ननकाय वा त्यस्ता 

ननकायद्धारा सञ्चानलत कायवक्रमसँग समन्रय र सहकायव गने, 

 रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गने ॰ 

ख. सुरलक्षत आप्रवासन काययक्रम 

   नजल्ला प्रशासन कायावलयमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र माफव त सूरनक्षत वैदेनशक रोजगार सम्वन्धी 

सूचना तथा परामशव सेवा, ननिः शुल्क कानूनी सहायता र ननिः शुल्क सीपको लानग सम्पकव  र समन्रय  

  आप्रवासी कामदार र उनका पररवारहरका लानग मनोसामानजक परामशव सेवा प्रदान ॰ 

  आप्रवासी कामदारका पररवारहरुका लानग नबत्तीय साक्षरता कायवक्रम सञ्चालन ॰ 

  समुदाय स्तरमा सूचना तथा परामशव सेवाको पहँुच अनभवृखद्धका लानग ररटनी स्वयंसेवक पररचालन  

  सुरनक्षत बैदेनशक रोजगारी सम्वन्धी सूचना तथा जानकारी प्रचार प्रसारका लानग रेनडयो कायवक्रम 

तथा रेनडयो सुचना उत्पादन र प्रशारण ॰ 

  सुरनक्षत बैदेनशक रोजगारका लानग समुदाय अनभमुिीकरण कायवक्रम सञ्चालन ॰  
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  बैदेनशक रोजगारमा जान लागेका आप्रवासी कामदारहरुका लानग वृहत अनभमुिीकरण कायवक्रम 

सञ्चालन ॰ 

 सुरनक्षत वैदेनशक रोजगारका लानग नजल्ला प्रशासन कायावलय, नजल्ला समन्रय सनमनत, थथानीय 

तहहरु, पत्रकारहरु, प्रहरीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग ननरन्तर समन्रय एंव सहकायव ॰ 

ग .सामालजक सुरक्षा तथा व्यस्िगत घटना दताय प्रणािी सुदृढीकरण 

 व्यखक्तगत घटना दताव तथा सामानजक सुरक्षा कायवक्रमलाई थप प्रभावकारी, आधुननक प्रनवनधमा 

आधाररत र जनताको पहँुच तथा सहभानगतालाई सुनननित गनव प्रणालीगत सुधारका कायवक्रमहरु 

सञ्चालन ॰  

  व्यखक्तगत घटना दताव अनभयान सञ्चालन गरी व्यखक्तगत घटना दताव तथा सामानजक सुरक्षा भत्ता 

नवतरण प्रणालीलाई पारदशी बनाई लाभग्राहीको पहँुच नवस्तार ॰  

  नवद्युतीय माध्यमबाट सामानजक सुरक्षा भत्ता नवतरण ॰  

  सामानजक सुरक्षा भत्ता नवतरणमा जनसहभानगता तथा जवाफदेनहता बढाउने कायवक्रमहरु सञ्चालन 

गनव संथथागत सुदृढीकरण ॰  

  सामानजक सुरक्षा कायवक्रम सञ्चालन कायवनवनध, २०७५ ले सबै थथानीय तहहरुले समू्पणव 

लाभग्राहीहरुको नववरण MIS Onlineमा प्रनवि गनुवपने, कानुन बमोनजम नाम दताव, लगतकट्टा र 

नवीकरण गनुवपने तथा बैंकको पहँुच भएका सबै थथानीय तहले अननवायव रुपमा बैंकमाफव त नवतरण 

गनुवपने व्यवथथालाई सहजीकरण ॰ 

च. सेवा प्राप्त गनय िागे्न दसु्तर र अवलध 

 यस नगरपानलकावाट प्राि गररने सेवाहरुको समयावनध र लागे्न दसु्तर नागररक वडा पत्रमा उले्लि गरी 

आम नागररकका लानग सूसुनचत गररएको छ ॰ जुन ननम्नानुसार रहेको छ ॰ 

   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

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 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

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 ा 

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 

चनवेदन  धचथा  ऐन बमाचजम 

 

१५ चदन ी. ी.र. 
चाेत, युवत 

तथत चेर् ुद 
गठुी दतता ीमतण पत्र ा ीचतचर्पी  
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

तथत नीचज)  नतगरर तत ा ीचतचर्पी  

नगरपतचर् तरे् ता े त  तगजततिरु 

जग्गतधनी ीमतणपजूता र नक्सत पतस वत वितर् सम्झौततपत्र ा 

ीचतचर्पी 

चवचनयम र व्यवस्थतपन सचमचत ा चनणाय ा ीचतचर्पी 

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, 

ताच ख ा चनवेदन फतरम 
दतता ालु्  ीदाे 

१५ चदन ी. ी. र. स्वतस्थय् 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

पार्ीचक्र्चन  

दतता/इजतजत 

 म्पनी दतता ीमतणपत्र  तननु रनसुतर र 

इजतजत ालु्  

सतमदुतचय /चनजी 

रस्पततर् रु.५१११ ,

पाचर्चक्र्चन /नचसाङ 

िाम रु .४१११  

ताच ख रनसुतर चववरण भरे ा फतरतम 

 र दतता/ रचरुत ीमतणपत्र 

वडत ा चसफतररस 

रनगुमन सचमचत ा चसफतररस 

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 ा 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

ीचतचर्पी 

सम्पचि  र चतरे ा सक् र् रचसद 

नतगरर तत ा ीमतणपत्र 

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

ीमचु 
रतजर  

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 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

सम्पचि र चतरे ा रचसद 

 न्सल्पे्रन्प्र ा चनमताण सम्पन्न चसफतररसपत्रर भवन ा चौतफी 

फाप्रा 

१८. जग्गत रेचतङ् न 

चनवेदन दरुी त धधतरमत 

रु .२१११ दचेी 

३१११ सम्म 

ीचतच ित 

१५ चदन चभत्र रचमन 

भवन तथत 

वस्ती 

चव तस  

जग्गतधनी ीमतण पजुता र रतजर चतरे ा रचसद 

च ित चरेु् ा नतपी ा ीमतचणत ब्र्ुचीण्प्र/टे्रस  

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 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

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 

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 मचिर्त तथत 
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   क्र.          

स.ं 

सेवा /सवु व धाको 

प्रकार 
सेवाग्राहीले पवर् याउनु व प े प्रुक्रया र प्रमाण 

लाग् े 

शवल्क /रुतवर रू. 

लाग् े 

समय 

सेवा प्ररा  ग े 

अुधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उनुपशाखा  

वडत  तयतार्य ा चसफतररस ताच ख ा रचध ृत वतर्वतचर् त  

नतगरर तत/जन्मदतता र रचवभतव  ा नतगरर तत 

रपतंगतत दचेचने गरी चचचचख ा रप्रा सतइज ा ४ ीचत फाप्रा 

ातरीरर  परीेण गरे ा चनस्सत 

२८. 
वतर्क्र्व /वतर्क्र्व 

सजजतर् दतता 

वडत /चवद्यतर्य ा चसफतररस सचित चनवेदन  

चनिःालु्  साचिचदन 
ी. ी.र.वत 

ताच ख ा रचध ृत 

मचिर्त तथत 

वतर्वतचर् त  
वतर्क्र्व /वतर्क्र्व सजजतर् त पदतचध तरी ा जन्मदतता  

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: 

 वडािो मसपारयस –   सम्पवजन्धत वडािो मसपारयस  

 नागरयिता /ननणमम/प्रभाणऩत्र/प्रभाणऩूजाम –  सम्पवजन्धत प्रनतमरऩी 
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 ननवेदन –   तोकिएिो ढाॉचाभा ननवेदन 

 ऩय्   प्रभुख प्रशासिीम अधधिृत 

 आधथमि ऐन –   भन्थरी न .ऩा.िो आ .व.२०७७/७८ िो आधथमि ऐन  

 

ववस्ििृ जानकायी सम्वक्न्धि शाखाउऩशाखाफाट लरन सबकनेछ उ  

 

छ. लनणयय गने प्रलक्रया र अलधकारी 

 नगर सभा 

 नगर कायवपानलका 

 नगर प्रमुि 

 प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत 

ज. लनणयय उपर उजुरी सुने्न अलधकारी 

 नगर प्रमुि 

 प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत 

झ. सम्पादन गरेको कामको लववरण 

सावयजक्तनक सवेा तथा क्षमता क्तवकास तर्य  : 

 सुशासनको प्रत्याभूक्तत ददन सम्पुणय सूचना तथा जानकारी र क्तनणययहरु यस नगरपाक्तलकाको 

website- मा राख्न,े स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/ प्रशारण गने, हाम्रो मजथली रेक्तडयो 

पररसंवाद काययक्रम सञ्चालन, नागररक वडापर, गुनासो पेरटका, कायायलय क्तभर सूचना 

अक्तधकारी र गुनासो सुन्न ेअक्तधकारीको व्यवस्था  साथ ैनागररकहरुको सहजताका लाक्तग टोल दि 

नम्वरको व्यवस्था गररकको     

 क्तवक्तभन्न क्तवषयगत क्षेरमा आवश्यकता अनुसार स्वास््यकमी र अजय प्राक्तवक्तधक कमयचारीहरुको 

म्याद थप र ररि रहकेा पदहरुमा क्तवज्ञापन गरी सेवा करार सम्झौता गरेर नगरपाक्तलकाबाट 

प्रवाह गनुय पने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था क्तमलाइकको      

 जनप्रक्ततक्तनक्तध र कमयचारीहरु सक्तहतका सहभाक्तगतात्मक गोष्ठी र बैठकहरु गरेर आवक्तधक योजना, 

नगर यातायात गुरु योजना, संगठनात्मक र व्यवस्थापन सवेक्षण योजना, नगरलाई वालमरैी 
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स्थानीय शासन घोषणा गनय तयारी गोष्ठी, आवश्यकताका आधारमा योजनाहरुको क्तवस्तृत 

योजना प्रक्ततवेदन र प्ररक्तम्भक वातावरणीय परीक्षणका काययहरु भकका  न्   

 आ व २०७९/०८० को नीक्तत, योजना तथा काययक्रम र वजेट क्तनधायररत समयक्तभर पसे र पाररत 

गररकको र पुक्तस्तका प्रकाशन समय म ैभई आम नागररकहरुलाई स ूसुक्तचत गररकको     

 आ.व २०७८/०७९ मा सम्पादन भकका काययहरुको सजदभयमा वार्थषक प्रगक्तत समीक्षा गरी 

प्रक्ततवेदन सावयजक्तनक गररकको      

 अजतर पाक्तलका क्तवकास क्तनमायणका काययहरुलाई सहजता प्रदान गनय क्त मेकी पाक्तलकाहरुसँग 

समजवय वैठकहरु गररकको     

 नगर काययपाक्तलका बैठक ३ वटा बसी नगरका समग्र क्तवकास तथा सेवा प्रवाह सम्बजधी क्तनणयय 

गरी कायायजवयन गररकको     

 वाह्रौ अक्तधवेशन कव नगर सभा २०७९ पौष २५ गते नगरका समग्र क्तवकास तथा सेवा प्रवाह 

सम्बजधी  लर्ल गरी ठोस क्तनणयय सक्तहत सम्पन्न भकको     

 काययपाक्तलकाबाट गठन गररकका सबै क्तवषयगत सक्तमक्ततका बैठक बसेर योजना/काययक्रम र ऐन, 

क्तनयम, काययक्तवक्तधहरुको बारेमा  लर्ल गरी आवश्यकतानुसार संशोधनका लाक्तग नगर सभावाट 

स्वीकृत गररकको     

 बजारलाइ स्वच्   र सरसर्ाइयिु बनाउद ै लैजानका लाक्तग बजार अनुगमनलाइ आम 

उपभोिाको क्तहत सरंक्षण हुने गरी प्रभावकारी बनाउन प्रारक्तम्भक कायय शुरु गररकको      
क्तवत्तीय व्यवस्थापन तर्य  

 स्थानीय संक्तचत कोष व्यबस्थापन प्रणाली {SuTRA) मा संघीय अनुदान र राजश्व वाँडर्ाँडवाट 

रु ८३ करोड ४७ लाख ८ हजार , प्रदशे अनुदान र राजश्व वाँडर्ाँडवाट रु १२ करोड ४४ लाख 

१५ हजार र गत आ व २०७८/०७९ को मौजाद र आजतररक स्रोतवाट १८ करोड ७९ लाख ९० 

हजार गरी जम्मा १अरव १३ करोड ५ लाख ४३ हजार ३४ वजेट प्रक्तवष्ट गरी कायय सञ्चालन 

भकको र सामाक्तजक सुरक्षा र गररवसँग क्तवशेश्वर काययक्रम TSA  प्रणाली मार्य त भुिानी गने 

गररकको     

 भुिानी प्रणालीलाई सरल र सहज वनाउन EFT मार्य त भिुानी  प्रणाली शुरुवात गररकको   
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 यस चालु आ व २०७९/०८० को यही पौष मसाजतसम्म चालु खचय  (  ३४.१४ %) र पुँजीगत 

खचय  (१३.१५%) गरी जम्मा (२७.१७%) खचय भकको     

 क्षेरगत खचयमा आर्थथक क्तवकास तर्य  ६.०७%,  सामाक्तजक क्तवकास तर्य  ३६.८५%, पूवायधार 

क्तवकास तर्य  १५.४१%, सुशासन तथा अजतर सम्वक्तजधत क्षेर तर्य  १५.४१% र कायायलय 

सञ्चालन तथा प्रशासक्तनक तर्य  ३३.६७% भकको     

 आ व २०७८/०७९ को आजतररक लखेा परीक्षण र अक्तजतम लेखा परीक्षणको कायय सम्पन्न भकको 

    

राजश्व पररचालन तर्य  

 आजतररक राजश्वको महत्वपूणय स्रोत अजतगयत रहकेो ढँुगा, क्तगट्टी र वालुवाको ठेक्का पट्टाको कायय 

समयमा सम्पन्न भकको      

 पार्ककङ्ग तथा तथा स्थानीय पूवायधार शलु्क लगायतका ठेक्काहरु समयमा सम्पन्न भई सम्झौता 

भकको क्तथयो तर १२ नगर सभामा क्तवशेष प्रस्तावमार्य त हाललाई स्थक्तगत गररकको     

 नगरपाक्तलकाले आफ्ना अक्तधकार क्षरे क्तभरका राजश्वका शीषयकहरुमा आजतररक राजश्व संकलन रु 

४ करोड ६३ लाख आम्दानी हुने पूवायनुमान गररककोमा यही २०७९ पौष मसाजतसम्म रु १ 

करोड ६३ लाख ३२ हजार ५४१ आम्दानी भकको     यो ३५.३ प्रक्ततशत हो   लक्ष्य अनुरुप 

आजतररक राजश्व सकंलनमा क्तवशेष ध्यान ददनु पने अवस्था     

आर्थथक क्तवकास तर्य  : 

 VCDP तर्य  वडा न १, ७ र ८ मा ३७ वटा भकारो सुधार, १७ वटा प्लाक्त टक क्तसट र २० वटा 

थोपा ससचाई सेट क्तनमायण कव क्तवतरण कायय सम्पन्न भकको      

 रैथाने बाली प्रवर्द्यन काययक्रम सञ् चालनको लाक्तग क्षेर वडा न ९, १० र ११  नौट तथा 

काययक्रमहरु स्वीकृत भई प्रस्तावहरु  नौट प्रदक्रयामा रहकेो     

 सुजतला जात र्लरू्ल सम्बजधी व्यावसाक्तयक कृक्तष उत्पादन केजर (पकेट )स्थापनाको लाक्तग  

क्तवकास काययक्रमको लाक्तग वडा न ४ सालुको कृषक समहू  नौट सम्झौताको क्रममा रहकेो     

 रामे ाप बहुप्राक्तवक्तधक क्तशक्षालयको क्तडप्लोमा तहमा कृक्तष संकायतर्य  वाली क्तवज्ञान, पश ुक्तवज्ञान 

र रु्ड कण्ड डरेीमा नगरक्तभरका १३ जना  ार ाराहरुलाई क्तन:शलु्क अध्ययनका लाक्तग 

सम्झौता गररकको    
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 कृक्तष क्षरेमा सुधार र सहयोगका लाक्तग स्नातक तहका कृक्तष प्राक्तवक्तधक क्तनयुक्ति भकको     

 कृक्तरम गभायधान, मेक्तडकल उपचार, माईनर सर्थजकल उपचार,  प्रयोगशाला , गाइनोकोलोजी र 

खोप  सेवा प्रवाह गररकको     

 वडा नं १, ४ र ११ मा लागत साझेदारीमा सामुदाक्तयक  ाडा कुकुर क्तनयजरण र वडा न ं४ , ५ र 

११ मा कक वडा कक जोनेरटक रोग तथा स्थलगत  परक्तजवी ( रेक्तवज रोग )  क्तनयजरण क्तशक्तवर 

सञ्चालन भकको     

 क्तजल्ला प्रशासन कायायलयमा रहकेो आप्रवासी श्रोत केजर मार्य त सुरक्तक्षत बैदके्तशक रोजगारी 

सम्बजधी सूचना तथा परामशय सेवा, ५८ जना यूवाहरुलाई सरुक्तक्षत बैदके्तशक रोजगारी सम्बजधी 

गहन अक्तभमखुीकरण, बैदके्तशक रोजगारीका क्तशलक्तशलामा घटेका ३३ वटा घटनाहरु आप्रवासी 

श्रोत केजरमा दताय भई  १६ वटा समाधान, क्तबक्तभन्न घटनाहरुका कारण मनोसामाक्तजक समस्या 

भकका १३ जनालाई क्तनयक्तमत मनोसामाक्तजक परामशय सेवा प्रदान गररकको     

 आ व २०७८/०७९ मा रोजगार सुचना प्रणालीमा  (EMIS) मा ४७६ जना प्रक्तवष्ट गनुयको साथ ै

यस चाल ु आ व मा श्रक्तमकल े श्रमदान गनय सके्न प्रकृक्ततको योजना  नौटका लाक्तग वडालाई 

अनुरोध गररकको     

 लघ ुउधम काययक्रमहरु सञ्चालनका लाक्तग वडा नं ३, १२ र १४ वडा स्तरीय अक्तभमुखीकरण, 

सहभाक्तगतामूलक ग्रामीण लखेाजोखा र उद्दमक्तशलता क्तवकास ताक्तलम कवं घरधुरी सवके्षण कायय 

सम्पन्न भकको     

 सहकारी सस्थाहरुलाई COPOMIS ( सहकारी तथा गररवी क्तनवारण सूचना प्रणाली) मा 

आवर्द् गररद ैलक्तगकको     हालसम्म ८२ वटा सहकारी आवर्द् भकका  न्   

सामाक्तजक क्तवकास तर्य  : 

 माध्यक्तमक तहका अंग्रजी, गक्तणत र क्तवज्ञान क्तवषयको रोष्टरहरु तयार गरी माध्यक्तमक 

क्तवद्यालयका कक्षा  ८, ९ र १० का वालवाक्तलकाहरुको अंग्रजी, गक्तणत र क्तवज्ञान क्तवषयको 

क्तसकाइ उपलक्तधधको मूल्याङ्कन क्तशक्षकहरुको सुपरीवेक्षण तथा पृष्ठपोषण काययलाई 

सघनरुपमा अगाक्तड वढाइकको     

 माध्यक्तमक र आधारभूत (कक्षा १-८) क्तवद्यालयमा स्काउट ट्रुप स्थापना र अध्यावक्तधक गनय २२ 

वटा क्तवद्यालयका ३६ जना क्तशक्षकहरुलाई ६ ददने स्काउट ताक्तलम सम्पन्न भकको     
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 शैक्तक्षक सरोकारवालाहरुको वीचमा मजथली नगरपाक्तलकाको सावयजक्तनक क्तशक्षा सवलीकरण २ 

ददने अजतरदक्रया काययक्रम सञ्चालन गरी ३१ वुदँ ेसाझा प्रक्ततवर्द्ता घोषणा गरी सो मुताक्तवक 

क्तवद्यालयहरुमा शैक्तक्षक काययक्रमहरु सञ्चालन भइरहकेो     

 दीघयरोग लागेका ३६ जना क्तवपन्न नागररकहरुको उपचारका लाक्तग सम्वक्तजधत अस्पतालहरुमा 

क्तवपन्न नागररक औषक्तध उपचारको क्तसर्ाररस गरी दीघयरोग लागेका ७० नागररकहरुलाई 

उपचार खचय वापत माक्तसक रु ५,००० का दरल े  १३ लाख ६० हजार रकम उपलधध 

गराइकको     

 मजथली अस्पतालमा USG मेक्तशन र Lab को औजार उपकरणको व्यवस्था गरी २०७९ मंक्तसर 

१ गतेदके्तख क्ततलगंगा आँखा प्रक्ततष्ठानसँगको सहकाययमा आँखा सेवा सञ्चालन गररकको     

दर्क्तजयोथेरापी र दजत सवेा क्तवस्तारका लाक्तग आवश्यक कायय भइरहकेो     

 मजथली नगर क्तभर गभयवती /सुत्केरी मक्तहलाहरुका लाक्तग आउने जाने र ररर्र भकको 

अवस्थामा क्तनशुल्क कम्वुलेजस सेवा उपलधध गराइकको     

 लैक्तङ्गक सहसा क्तवरुदको १६ ददने अक्तभयानमा वडा तहमा कानुनी सचेतना, यायली, ददप 

प्रज्वलन र वजार सरसर्ाई काययक्रमहरु सञ्चालन गरी सम्पन्न भकको     

 अपाङ्गता भकका व्यक्तिको घरदलैोमा स्वास््य परीक्षण तथा दर्ल्ड अनुगमनको प्रक्ततवेदनको 

आधारमा ४३ जनालाई पररचय पर उपलधध गराइकको     

 सहसा क्तपक्तडत तथ प्रभाक्तवत व्यक्तिहरु ४ जना लाइय अल्पकाक्तलन सेवाकेजर मार्य त सेवा प्रदान 

गररकको       

 सामाक्तजक सरुक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको नवीकरण र नयाँ लाभग्राहीको क्तववरण क्तसस्टममा 

प्रक्तवष्ट गरी सामाक्तजक सरुक्षा भत्ता पक्तहलो रैमाक्तसकमा ५ हजार १६६ जनालाई रु ४ करोड 

९६ लाख ५९ हजार ७८२ रकम वैङ्क मार्य त उपलधध गराइकको     दोस्रो रमैाक्तसकको 

तयारी भइरहकेो     

पवूायधार क्तवकास तर्य  : 

 आ व २०७९/०८० मा नगरको सम्रग क्तवकासलाई व्यवक्तस्थत र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनय 

नगर काययपाक्तलकावाट कायय ताक्तलका स्वीकृत गरी सो वमोक्तजम कायय अगाक्तड वढाइकको     

 २०७९ पौष मसाजतसम्म ३७६ वटा योजनाहरुमध्ये १७५ वटा योजनाहरु( ४६.५%) 

सम्झौता भकको र  ३६ वटाको कायय सम्पन्न भई भिुानी भकको     पौष मसाजतसम्म 
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योजनाहरु सम्झौता गरी सके्न कायय ताक्तलका भककोमा अझै ५०% भजदा वढी योजना सम्झौता 

नहुन ुकायय सम्पादनको क्तहसावल ेसजतोषजनक दके्तखकन   

 सघीय र प्रदशे सरकारसँगको समजवय र सहकाययमा नगर क्तभरका मु्य सडकहरु मध्य े

भुत्याखोला – कठजोर, मजथली ठूलीमदौ अचयले डाँडागाउँ ठाँटी सडक , गेलु सावाडाँडा 

पशुपक्तत क्तसक्राल साउनेपानी सडक, दके्तवटार – रु्लासी सडक र दके्तवटार – रु्लासी पोखरी 

डाँडा सडक क्तनमायण काययका लाक्तग वोलपर सम्झौता भई कायय आरम्भ भइ सकेको     

 वडा कायायलय, क्तवद्यालय र स्वास््य संस्थाहरुमा अक्तप्टकल र्ाइवर पु-याई सेवा प्रवाहलाई 

चुस्त दरुुस्त वनाउने उद्देश्यले अक्तप्टकल र्ाइवर र वडा कायायलय भवन क्तनमायण वडा नं ३, ७, 

११ र १३ को वोलपर स्वीकृक्तत भकको      

 राक्तष्टय योजना आयोगमा समपरूक र क्तवशेष अनुदानका लाक्तग योजनाहरु माग गररकको     

वातावरण तथा क्तवपद तर्य  : 

 नगर क्तभर हुन सके्न प्राकृक्ततक क्तवपक्तत्तको क्षक्ततलाई जयूनीकरण गद ै उर्द्ार, राहत क्तवतरण र 

पुनरोत्थान तथा पुनस्थापनाका काययमा जोड ददइ नगर क्तभर रहकेा दमकल, कम्वुलेजस, 

सववाहन र व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सचुारु अवस्थामा राखी भारी वषायदल ेअवरुर्द् 

भकका सडकहरुलाई क्तसघ्राक्ततक्तसघ्र सञ्चालनमा ल्याइकको     

 नगरपाक्तलका र टोल क्तवकास संस्थाको सहकाययमा वजार सरसर्ाईमा जोड ददकको     

 मजथली वजारलाई उज्यालो शहरको रुपमा क्तवकास गनय क्तवद्युत प्राक्तधकरणको सहयोगमा सडक 

वत्तीको व्यवस्थापन कायय अक्तजतम चरणमा पुगेको     

 यस वषयको वषाययाममा क्तवक्तभन्न क्तवपदमा परेका ७३ जना नागररकहरुलाई रु ५ हजार दके्तख 

२० हजार सम्म राहत उपलधध गराइकको     यसमा रु ६ लाख ८५ हजार खचय भकको     

क्तवधयेक सक्तमक्तत / काननू तर्य  

 जयाक्तयक सक्तमक्तत समक्ष प्राप्त हुन आकका उजुरीहरुको समयमै सुनुवाई गररकको     जयाक्तयक 

सक्तमक्ततमा प्राप्त २२ वटा उजुरीहरुमध्ये ४ वटा क्तमलापर र वाकी १८ वटा र् ौटको प्रदक्रयामा 

रहकेो     

 मेलक्तमलाप केजरको अनुगमन गरी मेलक्तमलाप कताय, वडा सक्तमक्तत र जयाक्तयक सक्तमक्ततको वीचमा 

अजतर्कक्रया काययक्रम सञ्चालन गररकको     
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 नगरपाक्तलकाको कायय सम्पादन सहजताको लाक्तग  ऐन १, ४ वटा काययक्तवक्तध र १ वटा नीक्तत 

जारी गरी कायायजवयनमा ल्याइकको     

ञ. सूचना अलधकारी र प्रमुखको नाम र पद 

क्र स  नाम थर पद सम्पकव  न 

१ श्री लव शे्रष्ठ नगर प्रमुि ९८५१०४९३६९ 

२ श्री हररप्रसाद चापागाईँ प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ९८५४०४८१११ 

३ श्री हेमन्तकुमार वुढाथोकी  सूचना / गुनासो सुने्न अनधकारी ९८६३०२३०१४ 

 

ट. ऐन, लनयम, लवलनयम वा लनदेलशकाको सूची 

यस नगरपानलकामा हालसम्म जारी भई थथानीय राजपत्रमा प्रकानशत गरी कायावन्रयनमा आएका ऐन, ननयम, 

कायवनवनध एवं ननदेनशकाहरुको सूची ॰ 
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१ मन्थली नगरपानलकाको उपभोक्ता सनमनत गठन पररचालन तथा व्यवथथापन सम्बखन्ध कायवनवनध २०७५ २०७५/७/७ 

२ युवा उद्यम कायवक्रम सञ्चालन कायवनवनध २०७६ २०७६/३/२ 

३ अपाङ्गता भएका व्यखक्तको पररचय–पत्र नवतरण कायवनवनध, २०७५ २०७५/९/९                                         

२०७५/९/९ ४ मन्थली नगर कायवपानलकाको ननणवय वा आदेश र अनधकारपत्रको  प्रमाणीकरण (कायवनवनध) 

ननयमावली 

 २०७४ 

२०७४/१२/२३ 

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

६ िेलकुद नवकास 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 नवतरण कायवनवनध २०७६ २०७६/५/१० 

१० दुध उत्पादनमा अनुदान नवतरण कायवनवनध २०७६ २०७६/५/१० 

११ नगर प्रहरी ननयमावली २०७४  २०७४/१२/२३ 

१२ “घ” वगवको ननमावण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी ननयामावली २०७४ २०७४/९/२१ 

१३ न्यानयक सनमनतको कायवनवधी सम्बन्धी ऐन द्दण्ठद्ध  २०७४/१२/२६ 

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

१५ पदानधकारीहरूको आचारसंनहता २०७४ २०७४/१२/२३   

१६ प्रशासकीय कायवनवधी (ननयनमत गने) ऐन २०७४ २०७४/१२/२६ 

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

१८ राहत सामग्री नवतरण सम्वन्धी कायवनवनध २०७६ २०७६/१२/२६ 

१९ बजार अनुगमन ननदेनशका २०७४  २०७४/१२/१३ 

२० नवपद् व्यवथथापन कोष सञ्चालन कायवनवनध २०७६ २०७६/१२/१० 

२१ नवद्यालय व्ववथथापन सनमनत गठन कायवनवनध,२०७६  २०७६/५/१० 

२२ शववाहन सञ्चालन कायवनवधी २०७६ २०७६/११/३० 
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२३ आधारभूत तथा माध्यनमक नशक्षा ऐन २०७४  २०७४/१२/२६ 

२४ सानहत्यकार कल्याण कोष सञ्चालन कायवनवनध २०७६              २०७६/२/१ 

२५ सुरनक्षत आप्रवासन कायवक्रम सञ्चालन कायवनवनध २०७५         २०७५/८/२८ 

२६ बालमैत्री थथानीय शासन तथा  बाल  अनधकार संरक्षण सम्वखन्ध कायवनवनध  २०७७ २०७७/३/१२ 

२७ सहकारी ऐन २०७४                           २०७४/१२/२६ 

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

२९ हेबी इिुऩभेन्ट सञ्चारन िाममववधध)२०७५(                                      २०७४/१२/२६ 

३० िभमचायी िल्माण िोष सञ्चारन िाममववधध ऐन २०७७ २०७७/९/२३ 
३१ आधथमि ऐन २०७७ २०७७/०/२९ 
३२ भन्थरी नगयऩामरिािो िामम सञ्चारन ननदेमशिा २०७७ २०७७/११/२८ 

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

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

३६ ियायभा  जनशजतत व्मवस्थाऩन िाममववधध २०७७ २०७७/९/२३ 

३७ सूचना तथा अमबरेख िेन्र स्थाऩना िाममववधध २०७७ २०७७/९/२१ 

३८ सावमजननि जवापदेदहता प्रवद्मधन सम्पवन्धी िाममववधध २०७७/९/२१ 

३९ अल्ऩिामरन सेवा िेन्र सञ्चारन िाममववधध २०७७ २०७७/९/२३ 

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

४१ ववऩद जोणखभ न्मूनीियण ऐन २०७७ २०७७/३/ १० 
४२ याजश्व ऩयाभशमिो वैठि सञ्चारन िाममववधध २०७७ २०७७/३/६ 

४३ आधथमि िाममववधध ननममभत गने ऐन २०७७ २०७७/३/१० 

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

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

४६ मशऺण स्वमभ सेवि, अनुदान मशऺि य ववद्मारम िभमचायी छनौट िाममववधध २०७७ २०७८/७/२८ 

४७ नगय िाममऩामरिा िामम ववबाजन ननमभावरी २०७४ २०७५/८/२८ 

४८ नगय िाममऩामरिा िामम सम्पऩादन ननमभावरी २०७४ २०७५/५/२८ 

४९ वैदेमशि योजगाय व्मवस्थाऩन िाममववधध २०७७ २०७७/५/२८ 

५० स्थामीम तह वैठि सञ्चारन िाममववधध २०७५ २०७५/८/२८ 

५१ नगय मुवा ऩरयषद िामम सञ्चारन िाममववधध 

 

२०७८/०६/१२ 

५२ वैदेमशि योजगायफाट पकिम एिािा राधग िृवष व्मवसाम सञ्चारन िाममववधध 

 

२०७८/०९/२६ 

५३ मशऺण स्वमॊसेवि अनुदान मशऺि ववद्मारम िभमचायी छनौट िाममववधध 

 

२०७८/०७/२८ 

५४ आन्तरयि रेखा ऩयीऺण िाममववधध 

 

२०७८/०९/२६ 

५५ भेरमभराऩ िेन्र सञ्चारन िाममववधध 

 

२०७८/०९/२६ 

५६ सावमजननि रेखा समभनत िाममसञ्चारन िाममववधध 

 

२०७८/१०/२८ 

५७ आन्तरयि ननमन्त्रण प्रणारी ननदेमशिा २०७८  

५८ भेरमभराऩ िेन्र सञ्चारन िाममववधध २०७८ २०७८/९/२६ 

५९ नगय प्रहयी ऐन २०७८ २०७८/९/२६ 

६० आन्तरयि रेखा ऩयीऺण िाममववधध २०७८ २०७८/९/२६ 

६१ वैदेमशि योजगायीवाट पकिम एिािा राधग िृवष अनुदान सञ्चारन िाममववधध २०७८ २०७८/९/२६ 

६२ सावमजननि रेखा समभनत िामम सञ्चारन िाममववधध २०७८ २०७८/१०/२८ 

६३ एम्पवुरेन्स सञ्चारन िाममववधध २०७९ २०७९/०१/०८ 

६४ ववषमगत समभनत िाममसञ्चारन िाममववधध २०७९ २०७९/०१/०८ 

६५ आधथमि ऐन २०७९ 

 

२०७९/०३/१० 

६६ ववननमोजन ऐन २०७९ 

 

२०७९/०३/१० 
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६७ साझदेायी ऐन २०७९ 

 

२०७९/०३/१० 

६८ एम्पवुरेन्स सेवा सञ्चारन िाममववधध 

 

२०७९/०१/०८ 

६९ ववत्तीम साऺयता तथ भनोसाभाजजि ऩयाभशम अनुदान सहमोग सञ्चारन िाममववधध 

 

२०७९/०३/०७ 

७० सावमजननि सेवा प्रवाह भाऩदण्ड 

 

२०७९/०३/०७ 

७१ िऺा ११ य १२ भा ववऻान ववषम नन शुल्ि अध्माऩन गयाउन साभुदानमि ववद्मारमराई 
अनुदान उऩरव्ध गयाउने िाममववधध २०७९ 

 

 अनुदान 

 

२०७९/ ०४/२० 

७२ आधथमि सहामता िाममववधध २०७९ २०७९/०५/१६ 

७३ साझदेायी िाममक्रभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन िाममववधध २०७९ २०७९/०५/१६ 

 

ठ. आम्दानी खचय तथा आलथयक कारोवार सम्वन्धी अध्यावलधक लववरण 

 यस नगरपानलकावाट चालु आ व २०७९/०८० को २०७९ श्रावणदेखि २०७९ आनश्वन मसान्तसम्म भएको आम्दानी 

िचव तथा कारोवार सम्वन्धी अध्यावनधक नववरण यस प्रकार रहेको छ ॰ 

१ आन्तररक राजश्व प्रास्प्तको अवथथा 

क्र स  वववयण  रक्ष्म  प्राक्ति  प्रग्ति% कैबपमि 

१  एकीकृि सम्ऩवि कय  ७५०००००  २६९४२५२   

२  घय वहार कय  ३००००००  ६८५५७२.९८   

३  वहार ववटौयी कय  ५००००००  ०   

४ सवायी साधन कय ( साना सवायी) १००००० ०   

५ कृवष िथा ऩशुजन्म वस्िुको व्मवसातमक 
कायोवायभा राग्ने कय 

५०००० ०   

६ अखेटोऩहायभा राग्ने कय ५०००० ०   

७ सयकायी सम्ऩविको वाहारवाट प्राति आम १०००००० २५९९६५   

८ सयकायी सम्ऩविको ववक्रीवाट प्राति यकभ १००००० ०   

९ अन्म ववक्रीवाट प्राति यकभ ५०००० १५००   
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क्र स  वववयण  रक्ष्म  प्राक्ति  प्रग्ति% कैबपमि 

१० न्मातमक दस्िुय ५०००० ०   

११ लशऺा ऺेरको आम्दानी २००००० १०००   

१२ ऩयीऺा शुल्क ५०००० २९४००   

१३ मािामाि ऺेरको आम्दानी १००००० ०   

१४ अन्म प्रशासतनक सेवा शुल्क ५००००० ४४९९१   

१५ ऩाबकय ङ्ग शुल्क ३५०००० ७२००००   

१६ ऩूवायधाय सेवाभा राग्ने शुल्क ५००००० ०   

१७ नतसाऩास दस्िुय  ६०००००  १५५११५   

१८ लसपारयस दस्िुय  ५००००० १८५३०   

१९ व्मक्तिगि घटना दस्िुय  ५००००  १४००   

२० नािा प्रभाणणि दस्िुय  १०००००  १६००   

२१ अन्म दस्िुय २६००००० १५९२७४०   

२२ व्मवसाम यक्जष्ट्रेशन दस्िुय  १००००००  १८६२००   

२३ येडडमो एप.एभ सञ्चारन दस्िुय  ५००००  ०   

२४ प्रशासतनक दण्ड जरयवाना य जपि २००००० ५५००   

२५ व्मवसाम कय ३५००००० १८४४१५०   

२६ वाॉडपाॉडवाट प्राति हुने ववऻाऩन कय १००००० ०   

२७ दहिय वहियको ववक्रीवाट प्राति हुने आम १००००००० ०   
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क्र स  वववयण  रक्ष्म  प्राक्ति  प्रग्ति% कैबपमि 

२८ घयजग्गा यक्जष्ट्रेशन दस्िुय ९०,००,००० ०   

 जम्भा  ४,६३,००,००० ८२४१९१५/९८ १७.८०  

 

  संघीय सरकार. प्रदेश सरकार र आन्तररक राजश्ववाट प्राप्त आम्दानीको के्षत्रगत लवलनयोजन र खचय तथा 

मौज्दातको अवथथा लनम्नानुसार रहेको छ 

ऺेरगि फजेट िथा खचय 
 

आ.व. : २०७९/८०   भदहना :                                    सफ ै  अवधी :  २०७९/०४/०१-२०७९/०९/३०                   

मस.नॊ
. ऺेत्र/उऩ ऺेत्र ववननमोजन खचम खचम 

)%( भौज्दात 

१ आधथमि वविास ५,९७,०३,५००.०० ३६,२६,१५६.०० ६.०७ ५,६०,७७,३४४.०० 

१ िृवष २,१५,८०,०००.०० २,२६,६५०.०० १.०५ २,१३,५३,३५०.०० 

२ उद्मोग ४९,००,०००.०० ७,४९,६५६.०० १५.३ ४१,५०,३४४.०० 

३ ऩममटन ७,००,०००.०० ०.०० ० ७,००,०००.०० 

४ सहिायी १९,००,०००.०० ०.०० ० १९,००,०००.०० 

५ ववत्तीम ऺेत्र १४,५०,०००.०० ५,००,०००.०० ३४.४७ ९,५०,०००.०० 

६ जरश्रोत तथा मस ॊचाई ७५,८३,०००.०० १,९४,२००.०० २.५६ ७३,८८,८००.०० 

७ ऩशऩुन्छी वविास २,०२,९०,५००.०० १९,५५,६५०.०० ९.६४ १,८३,३४,८५०.०० 

८ बमूभ व्मवस्था १३,००,०००.०० ०.०० ० १३,००,०००.०० 

२ साभाजजि वविास ५४,०८,४३,५००.०० २०,४५,७७,५७३.९२ ३७.८३ ३३,६२,६५,९२६.०८ 

१ मशऺा ३८,२३,८०,०००.०० १५,६५,२१,२३८.०५ ४०.९३ २२,५८,५८,७६१.९५ 

२ स्वास््म १०,१२,००,०००.०० ४,१४,९३,२६४.८७ ४१ ५,९७,०६,७३५.१३ 

३ खानेऩानी तथा सयसपाई  ३,१२,६७,०००.०० १९,७१,८९५.०० ६.३१ २,९२,९५,१०५.०० 

४ बाषा तथा सॊस्िृनत ८६,००,०००.०० १९,२५,४७५.०० २२.३९ ६६,७४,५२५.०० 

५ 

रैंधगि सभानता तथा साभाजजि 
सभावेशीियण १,२७,२५,०००.०० १४,६६,२०१.०० ११.५२ १,१२,५८,७९९.०० 

६ मवुा तथा खेरिुद २६,४९,५००.०० ९,००,०००.०० ३३.९७ १७,४९,५००.०० 

७ साभाजजि सयुऺा तथा सॊयऺण २०,२२,०००.०० २,९९,५००.०० १४.८१ १७,२२,५००.०० 

३ ऩवूामधाय वविास ३१,०७,४६,०३४.०० ४,७४,५१,११०.०० १५.२७ २६,३२,९४,९२४.०० 

१ मातमात ऩवूामधाय १३,०१,२९,१३८.०० २,७१,१७,०४१.०० २०.८४ १०,३०,१२,०९७.०० 
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२ 

बवन, आवास तथा सहयी 
वविास १४,४३,१०,९९७.०० १,०१,५८,४३०.०० ७.०४ १३,४१,५२,५६७.०० 

३ उजाम ३३,००,०००.०० ०.०० ० ३३,००,०००.०० 

४ सॊचाय तथा सचूना प्रबफधध ७,५०,०००.०० ०.०० ० ७,५०,०००.०० 

५ सम्पऩदा ऩवूामधाय ३,१६,३५,८९९.०० १,०१,७५,६३९.०० ३२.१५ २,१४,६०,२६०.०० 

६ ऩनुननभामण ६,२०,०००.०० ०.०० ० ६,२०,०००.०० 

४ 

सशुासन तथा अन्तयसम्पफजन्धत 
ऺेत्र ८,२३,००,०००.०० १,३३,४८,१०४.१७ १६.२२ ६,८९,५१,८९५.८३ 

१ वातावयण तथा जरवाम ु २,००,०००.०० ०.०० ० २,००,०००.०० 

२ ववऩद व्मवस्थाऩन २,४६,९९,०००.०० ५१,३३,१९९.३९ २०.७८ १,९५,६५,८००.६१ 

३ भानफ सॊशाधन वविास १०,००,०००.०० ०.०० ० १०,००,०००.०० 

४ शाजन्त तथा सवु्मवस्था २५,००,०००.०० २१,९५,१९४.०० ८७.८१ ३,०४,८०६.०० 

५ िाननु तथा न्माम ३०,७३,०००.०० ३,०४,८७२.७८ ९.९२ २७,६८,१२७.२२ 

६ शासन प्रणारी १,३३,१८,०००.०० ३,०८,४००.०० २.३१ १,३०,०९,६००.०० 

७ त्माॊि प्रणारी ४,००,०००.०० ०.०० ० ४,००,०००.०० 

८ श्रभ तथा योजगायी १,३१,००,०००.०० २८,०२,८२५.०० २१.४ १,०२,९७,१७५.०० 

९ मोजना तजुमभा य िाममन्वमन  २०,००,०००.०० १,००,०००.०० ५ १९,००,०००.०० 

१० प्रशासिीम सशुासन १३,००,०००.०० ०.०० ० १३,००,०००.०० 

११ ववत्तीम सशुासन २,०७,१०,०००.०० २५,०३,६१३.०० १२.०९ १,८२,०६,३८७.०० 

५ 

िामामरम सञ्चारन तथा 
प्रशासननि १३,६९,५०,०००.०० ४,६२,९०,४६९.६९ ३३.७९ ९,०६,५९,५३०.३१ 

१ 

िामामरम सञ्चारन तथा 
प्रशासननि १३,६९,५०,०००.०० ४,६२,९०,४६९.६९ ३३.७९ ९,०६,५९,५३०.३१ 

िुर जम्पभा १,१३,०५,४३,०३४.०० ३१,५२,९३,४१३.७८ २७.८८ ८१,५२,४९,६२०.२२ 

 

ड. तोलकए वमोलजमका अन्य लववरण 

 यस नगरपानलकावाट जारी भएको साववजननक जवाफदेनहता प्रवद्धवन सम्वन्धी कायवनवनध २०७७ को 

दफा ५ वमोनजम र सूचना तथा अनभलेि केन्द्रको थथापना तथा सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवनध २०७७ 

को दफा ६ वमोनजम कायावलयमा गुनासो सुने्न र सूचना अनधकारीको नजमे्मवारी तोकी फोटो 

सनहतको  नववरण साववजननक गररएको ॰ 

  नागररक वडा पत्र अधावनधक गरी सवैले देखे्न ठाँउमा साववजननक गररएको ॰ 

 कायावलयको Website, Facebook Pages, अध्यावनधक गरी नगरपानलकावाट भएका 

नक्रयाकलापहरु ननयनमतरुपमा साववजननक गने गररएको ॰ 
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 आ व ०७८/०७९ मा सम्पानदत नक्रयाकलापहरुलाई समेटी वानषवक प्रगनत प्रनतवेदन प्रकाशन 

गररएको र सो वाट  नागररक प्रनतको जवाफदेनहता वहन गनव सहज वातावरण ननमावण भएको ॰  

 सामानजक सूरक्षा भत्ताका कायवक्रमहरु वैनकङ्ग प्रणाली माफव त गररएको ॰ 

 नगरपानलका नभत्रका नवषयगत सनमनत वैठक , स्टाफ वैठक, नगर कायवपानलकाको वैठक ननयनमत 

वसी कायवक्रम कायावन्रयनमा प्रभावकारी वनाउने प्रयासहरु गररएको ॰ 

 थथानीय ५ वटा सामुदानयक रेनडयो माफव त नगरपानलकाका गनतनवनधहरु साववजननक गनव हाम्रो 

मन्थिी नामक कायवक्रम सञ्चालन गररएको ॰ 

 नगरलाई वालमैत्री थथानीय शासन प्रणाली थथापना गनव प्रारखिक कायव शुरुवात गररएको छ ॰ 


