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क. नगरपानलकाको स्वरुप र  प्रकृनत 

  नेपाल सरकारद्धारा रामेछाप निल्लाको सदरमुकाममा अवखथित मन्थली नगरपानलका तत्कानलन ७ वटा 

गाउँ नवकास सनमनतहरु ( मन्थली, कठिोर, सालु, सुनारपानी, भलुवािोर, भटौली र नचसापानी) लाई समायोिन 

गरेर १६ वटा वडा रहने गरी २०७१ मनसर १६ गते घोषणा गररयो । नेपालको सनविान वमोनिम 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 थिानपत भएको छ ।   

 यो नगरपानलका वागमती प्रदेश अन्तगवत रहेको ११९ वटा थिानीय तह मधे्यको एक हो । यस 

नगरपानलकाको के्षत्रफल २११.७७ वगव नकलोनमटर अिावत (२११७७ हेक्टर) मा फैनलएको छ । िसमधे्य कृनषव भू 

उपयोगका दृनिले ७३३६ हेक्टर िनमन रहेको छ िसमा संनचत िनमन १३५६ हेक्टर र असंनचत िनमन ४५१३ 

हेक्टर रहेको छ । 

 यस नगरपानलकाको औषत तापक्रम २० देखि २५ नडग्री सेखियस रहेको छ । गमी याममा अनिकतम ३२ 

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

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

नगरपानलकाका अनिकांश भू भागमा न्यानो समशी तोष्ण हावापानी पाईन्छ । 

 यस नगरपानलकाको भौगोनलक स्वरुप ननकै नभरालो रहेकोले वषावयाममा भू-क्षय र पनहरो ननकै िाने गदवछ । 

रणिोर िो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 अनिकांश वस्ती नवथिानपत गनुवका सािै 

सदरमुकामलाई समेत िोखिम युक्त वनाएको छ । 

 प्रनसद्ध िानमवक, ऐनतहानसक तिा पयवटकीय थिलको रुपमा पुरानाँगाउँ वामचुराको वैरामहादेव ( िानपनत 

मखिर), नचसापानीको नभमसेन िान र नचसापानी गढी,  कठिोरको ऐराम्वास मखिर, सुनारपानीको िानपती 

मखिर, भलुवािोरको नतले्कथिानगढी, भटौलीको नढकुरे मखिर नगरपानलकाको अमूल्य नननिका रुपमा रहेका 

छन् । 

 मन्थलीको नामाकरणको सिभवमा थिानीय माझी िानतसँग िोनडएको किा गाँनसएको छ । नवशेषगरी 

आनदमकालदेखि मन्थलीको आसपास रहेका नचसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवािोर, पकरवास िस्ता गाउँ 

नवकास सनमनतका भू भागहरुमा माझी िानतहरुको वसोवास रहेको पाइन्छ । सो िानतको छुटै्ट रािा हुने चलन 

अनुसार एक िना मन नामक रािा रहेको र रािा वसे्न िलोलाई मनिलो भननएको, पनछ सो शव्द अप्रभ्रश भई 

मन्थली भएको मान्यता छ ।  

 त्यसैगरी प्रानचन नकम्वदन्ती अनुसार नवद्धत वगवमा अको प्रसंग पनन पाईन्छ । आनदकालदेखि नै यस थिानमा 

माझी िानतको वस्ती रहँदै आएको, िाडँ उनीहरुको मुख्य पेय भएको र माझी भाषामा मुन भनेको िाडँ र िलो 

भनेको िान बसे्न ठाउँ भने्न बुझाउने भएकाले यसलाई िाडँ िाने र बसे्न थिानको रुपमा पनन मन्थलो भन्न 
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िानलएको र यसै शब्दको अपभं्रशबाट मन्थली हुन गएको हो । मन्थली भने्न थिान िासगरी गाउँलाई िनाउने 

भएतापनन समयक्रममा त्यसभिा तल रहेको बेसी पनन मन्थली बेसी भनेर नचननन िानलयो । 

 

भौगोलिक अवस्थिलि 

प्रदेश : वागमती 

निल्ला : रामेछाप 

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

गाउँपानलका र दोलिा निल्लाको मेलुङ्ग गाँउपानलका र दनक्षणमा नसनु्धली निल्लाको गोलन्िोर 

गाउँपानलका । 

के्षत्रफल : २११.७७ वगव नकलो नमटर (२११७७ हेक्टर)  

िनसंख्या :२०६८ सालको िनगणना अनुसार ४५,४१६ िनसख्या ( २४,६६६ मनहला र २०,७५०पुरुष) 

२०७७ सालमा (प्रके्षनपत) अनुसार  ५१,२४२िनसख्या (२७८३० मनहला र २३४१२ पुरुप) 

प्रशासलनक एंव राजनैलिक लवभाजन 

प्रशासननक केन्द्र : मन्थली  

नगर सभा : ७५ िना 

कायवपानलका सदस्य : २४ िना 

वडा संख्या :  १४ 

स्वास्थ्य संथिा : २ प्रािनमक स्वास्थ्य केन्द्र, ९ स्वास्थ्य चौकी, ३ आिारभूत स्वास्थ्य चौकी, ८शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १ 

आयुवेनदक स्वास्थ्य केन्द्र, १सहकारी अस्पताल, २ ननिी अस्पताल र ३ पोनलखिननक । 

शैनक्षक संथिाहरु: आिारभूत नवद्यालय ५० ( ४७ सामुदानयक र ३ संथिागत ), माध्यनमक नवद्यालय २२ ( १९ 

सामुदानयक र ३ संथिागत )वाल नवकास केन्द्र  ८०,  सामुदानयक नसकाई केन्द्र  ९ , प्रानवनिक 

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

सहकारी संथिाहरु: वहुउदे्दश्य सहकारी संथिा  ६, वचत तिा  ऋण सहकारी संथिा  ५८. कृनषव सहकारी संथिा ४४ 

र पयवटन सहकारी  १ । 

 



3 

 

ख  नगरपालिकाको काम, कियव्य र अलिकार 

नेपालको संनविानले एकल अनिकारको रुपमा अनुसूची ८ मा गरेको व्यवथिालाई सववसामान्यतामा प्रनतकूल असर 

नपने गरी थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नननदवि गरे  वमोनिमका देहायका काम, कतवव्य र अनिकारहरु 

यस नगरपानलकाको प्रमुि काम, कतवव्य र अनिकारका रुपमा रहेका छन् । 

क. नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवथिापन, ननयमन तिा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्डको 

ननमावण तिा कायावन्वयन, 

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

(क) नगरपानलकाको नीनत, कानून, मापदण्ड तिा ननणवय कायावन्वयन, 

(ि) नगरपानलकाको सम्पनत्तको सुरक्षा र संरक्षण, 

(ग) थिानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तिा िात्रा चाडपववको सुरक्षा व्यवथिापन, 

(घ) थिानीय बिार तिा पानकव ङ्गथिलको रेिदेि र व्यवथिापन, 

(ङ) नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयन, 

(च) न्यानयक सनमनतले गरेका नमलापत्र तिा ननणवयको कायावन्वयन, 

(छ) साववनिनक ऐलानी र पनतव िग्गा, सावविननक भवन, सम्पदा, तिा भौनतक पूवाविारको सरक्षण र सुरक्षा, 

(ि) नवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी िोिी उद्दार राहत तिा पुनथिावपना, 

(झ) अननिकृत नवज्ञापन तिा होनडवङ्ग बोडव ननयन्त्रण, 

(ि) छाडा पशु चौपायाको ननयन्त्रण, 

(ट) अननिकृत ननमावण तिा सावविननक सम्पनत्त अनतक्रमण रोकिाम तिा ननयन्त्रण, 

(ठ) कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव। 

ख. सहकारी संथिा 

(१) सहकारी संथिा सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) सम्बखन्धत नगरपानलकाको भौगोनलक के्षत्र नभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संथिाको दताव , अनुमनत, िारेिी र 

नवघटन, 
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(३) सहकारी वचत तिा ऋण पररचालन सम्बन्धी थिानीय मापदण्ड ननिावरण र ननयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी रानिि य, केन्द्रीय, नवषयगत प्रादेनशक र थिानीय सङ्घ संथिासँग समन्वय र सहकायव, 

(५) सहकारी सम्बन्धी थिानीय तथ्याङ्क व्यवथिापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(६) थिानीय सहकारी संथिाको क्षमता अनभवृद्धी 

(७) थिानीय सहकारी के्षत्रको प्रवद्धवन, पररचालन र नवकास। 

ग. एफ.एम.सञ्चािन 

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

(२) प्रदेश कानूनको अनिनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कायव। 

घ. थिानीर् कर सेवा शुल्क ििा दसु्तर 

१)  सघीयं तिा प्रदेश कानूनको अनिनमा रही सम्पनत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्गा रनििि ेशन शुल्क, सवारी 

सािन कर, सेवा शुल्कदसु्तर, पयवटन शुल्क, नवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरिन कर 

सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन, 

२)  थिानीय पूवाविार तिा सेवाको शुल्क ननिावरण, सालन र व्यवथिापन, 

३)  टि े नकङ्ग, कायानकङ्ग, क्यानोननङ्ग, बज्जी िम्प, निपफ्लायर, यानपटङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत अन्य 

िल तिा थिल के्षत्रमा संचालन हुने नवीन पयवटकीय सेवा तिा साहनसक िेलको शुल्क, 

४)  िडीबुटी, कबाडी र िीविनु्त कर ननिावरण तिा सङ्कलन, 

५)  थिानीय रािस्वको आिार नवस्तार तिा प्रवद्धवन, 

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

तिा ननकासी शुल्क दसु्तर सङ्कलन,  

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

८) थिानीय रािस्व प्रवद्धवनका लानग प्रोत्साहन, 

९) रािस्व सूचना तिा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 

१०) सङ्गीय तिा प्रदेश कानूनको अिीनमा रही थिानीय तहमा रािस्व चुहावट ननयन्त्रण सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड र ननयमन, 

११)  थिानीय पूवाविार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दसु्तर सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 
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१२)  मालपोत सङ्कलन, 

१३)  कर तिा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कायव । 

ङ. थिानीर् सेवाको व्यवथिापन 

(१) थिानीय सेवाको व्यवथिापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) संनविानको िारा ३०२ को उपिारा (२) बमोनिम समायोिन भएका कमवचारीको व्यवथिापन, उपयोग र 

समन्वय, 

(३) संगठन नवकास, िनशखक्त व्यवथिापन र वृनत्त नवकास, 

(४) थिानीय कानून बमोनिम सगठन तिा व्यवथिापन सभेक्षण गरी सगठन संरचना तिा दरबिी ननिावरण, 

(५) थिानीय सेवाको व्यवथिापनमा सूचना तिा संचार प्रनवनिको उपयोग, प्रवद्धवन र ननयमन, 

(६) िनशखक्त व्यवथिापन तिा वृनत्त नवकास, 

(७) थिानीय सेवाको व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायव। 

च, थिानीर् िथ्याङ्क र अलभिेख सङ्किन 

(१) थिानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) आिारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवथिापन, 

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

व्यवथिापन, 

(४) सूचना तिा सञ्चार, प्रनवनियुक्त आिारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवथिापन, 

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

छ. थिानीर् स्तरका लवकास आर्ोजना ििा पररर्ोजना 

(१) नवकास आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, तिुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

ननयमन, 

(२) आनिवक, सामानिक, साँसृ्कनतक, वातावरणीय, प्रनवनि र पूवाविारिन्य नवकासका लानग आवश्यक आयोिना 

तिा पररयोिनाहरूको तिुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन तिा मूल्याङ्कन, 

(३)  आयोिनाको अध्ययन, अनुसन्धान तिा प्रभाव मूल्याङ्कन, 
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(४)  सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तिा सािनको पनहचान तिा अनभलेि व्यवथिापन, 

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

मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, आयोिना पनहचान, अध्ययन, कायावन्वयन र ननयमन, 

(६) रानिि य भवन संनहता तिा मापदण्ड बमोनिम भवन ननमावण अनुमनत, अनुगमन र ननयमन, 

(७) सरकारी भवन, नबद्यालय, सामुदानयक भवन, सभागृह र अन्य सावविननक भवन तिा संरचनाको ननमावण र 

ममवत सम्भार तिा सञ्चालन र व्यवथिापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तिा पररयोिनाको कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोग, 

(९) सुरनक्षत बस्ती नवकास सम्बन्धी नीनत, योिना, कायवक्रम तिुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन, ननयमन र मूल्याङ्कन, 

(१०) सावविननक ननमावण कायवको लानग प्रचनलत कानून बमोनिमको “घ” वगवको इिाितपत्रको िारी, नवीकरण 

तिा िारेिी, 

(११) पयवटन के्षत्रको नवकास, नवस्तार र प्रवद्धवन सम्बन्धी आयोिनाहरुको पनहचान, कायावन्वयन, व्यवथिापन, 

अनुगमन तिा ननयमन । 

(१२) नवीन पयवटकीय सेवा तिा कायवहरु सम्बन्धी आयोिनाहरुको पनहचान, कायावन्वयन, व्यवथिापन, अनुगमन 

तिा ननयमन, 

(१३) नवकास आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव। 

ज. आिारभूि र माध्यलमक लशक्षा 

(१) प्रारखम्भक बाल नवकास तिा नशक्षा, आिारभूत नशक्षा अनभभावक नशक्षा, अनौपचाररक नशक्षा, िुला तिा 

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

तिुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र ननयमन, 

(२)  सामुदानयक, संथिागत, गुठी र सहकारी नवद्यालय थिापना, अनुमनत, सञ्चालन, व्यवथिापन, ननयमन, 

(३) प्रानवनिक नशक्षा तिा व्यावसानयक तानलमको योिना तिवमा, सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

ननयमन, 

(४) मातृभाषामा नशक्षा नदने नबद्यालयको अनुमनत, अनुगमन तिा ननयमन, 

(५) गानभएका वा बि गररएका नवद्यालयहरूको सम्पनत्त व्यवथिापन, 

(६) नगर नशक्षा सनमनत गठन तिा व्यवथिापन 

(७) नवद्यालय व्यवथिापन सनमनत गठन तिा व्यवथिापन, 
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(८) नवद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामुदानयक नवद्यालयको िग्गाको स्वानमत्व, सम्पनत्तको अनभलेि, संरक्षण र व्यवथिापन, 

(१०) नवद्यालयको गुणस्तर अनभवृखद्ध तिा पाठ्य सामग्रीको नवतरण, 

(११) सामुदानयक नवद्यालयको नशक्षक तिा कमवचारीको दरबिी नमलान, 

(१२) नवद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोिन तिा ननयमन, 

(१३) सामुदानयक नवद्यालयको शैनक्षक पूवाविार ननमावण, ममवत सम्भार, सञ्चालन र व्यवथिापन, 

(१४) आिारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तिा व्यवथिापन, 

(१५) नवद्यािी नसकाई उपलखिको परीक्षण र व्यवथिापन, 

(१६) ननिःशुल्क नशक्षा, नवद्यािी प्रोत्साहन तिा छात्रवृनत्तको व्यवथिापन, 

(१७) टू्यसन, कोनचङ्ग िस्ता नवद्यालय बानहर हुने अध्यापन सेवाको अनुमनत तिा ननयमन, 

(१८) थिानीयस्तरको शैनक्षक ज्ञान, सीप र प्रनवनिको संरक्षण, प्रवद्धवन र स्तरीकरण, 

(१९) थिानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तिा व्यवथिापन, 

(२०) माध्यानमक तहसम्मको शैनक्षक कायवक्रमको समन्वय र ननयमन, 

(२१) सामुदानयक नवद्यालयलाई नदने अनुदान तिा सोको बिेट व्यवथिापन, नवद्यालयको आय व्ययको लेिा 

अनुशासन कायम, अनुगमन र ननयमन, 

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

(२३) अनतररक्त शैनक्षक नक्रयाकलापको सञ्चालन। 

झ. आिारभूि स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आिारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तिा पोषण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिुवमा, कायावन्वयन 

तिा ननयमन, 

(२) आिारभूत स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्धवन, 

(३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संथिाको थिापना तिा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवाविार नवकास तिा व्यवथिापन, 

(५) स्वच्छ िानेपानी तिा िाद्य पदािवको गुणस्तर र वायु तिा ध्वननको प्रदूषण ननयन्त्रण र ननयमन, 
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(६) सरसफाई सचेतनाको अनभवृखद्ध र स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यवथिापन, 

(७) स्वास्थ्यिन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुन: उपयोग, प्रशोिन, नवसविन र सोको सेवा शुल्क ननिावरण र ननयमन, 

(८) रक्त सञ्चार सेवा तिा थिानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 

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

(१०) सरसफाई तिा स्वास्थ्य के्षत्रबाट ननष्कानसत फोहोरमैला व्यवथिापनमा ननिी तिा गैरसरकारी के्षत्रसँग 

समन्वय, सहकायव र साझेदारी, 

(११) पररवार ननयोिन तिा मातृ नशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमनत, अनुगमन तिा ननयमन , 

(१२) मनहला तिा वालवानलकाको कुपोषण नु्यनीकरण रोकिाम ननयन्त्रण र व्यवथिापन 

ज.थिानीर् बजार व्यवथिापन, वािावरण संरक्षण र जैलवक लवलवििा 

(१) थिानीय व्यापार, वसु्तको माग, आपूनतव तिा अनुगमन, उपभोक्ता अनिकार तिा नहत सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) बिार तिा हाट बिार व्यवथिापन, 

(३) थिानीय वसु्तहरूको उत्पादन, आपूनतव तिा ननकासी प्रके्षपण, मूल्य ननिावरण र अनुगमन, 

(४) थिानीय व्यापार र वानणज्य सम्बन्धी पूवाविार ननमावण, 

(५) थिानीय वसु्त र सेवा व्यापारको मूल्य तिा गुणस्तरको अनुगमन र ननयमन, 

(६) थिानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, अनुमनत, नवीकरण, िारेिी, अनुगमन र ननयमन, 

(७) थिानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, 

(८) ननिी तिा गैरसरकारी के्षत्रसँग समन्वय र सहकायव, 

(९)  थिानीय व्यापार प्रवद्धवन, सहिीकरण र ननयमन, 

(१०)  थिानीय बौखद्धक सम्पनत्तको संरक्षण, प्रवद्धवन र अनभलेिाङ्कन, 

(११) उपभोक्ता सचेतना अनभवृखद्ध, लनक्षत उपभोक्ताको लगत व्यवथिापन थिानीय वसु्त तिा सेवाको गुणस्तर 

परीक्षण, 

(१२) वातावरण संरक्षण र िैनवक नवनविता सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा तिा त्यसको 

कायावनन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 
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(१३) थिानीय स्तरमा वातावरणीय िोखिम नू्यनीकरण, 

(१४) थिानीयस्तरमा िनस्वास्थ्यमा प्रनतकूल असर पने नकनसमका उपभोग्य वसु्तको बेच नविन र उपभोग तिा 

वातावरणीय प्रदूषण र हाननकारक पदािवहरूको ननयन्त्रण, अनुगमन तिा ननयमन, 

(१५) थिानीयस्तरमा सरसफाई तिा फोहरमैला व्यवथिापन, 

(१६) थिानीयस्तरमा नू्यन काबवनमूिी तिा वातावरणमैत्री नवकास अवलम्बन, 

(१७) थिानीयस्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रबद्धवन 

(१८) थिानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र ननिावरण र व्यवथिापन, 

(१९) थिानीय बिार व्यवथिापन, वातावरण संरक्षण र िैनवक नवनविता सम्बन्धी अन्य कायव। 

ट थिानीर् सड़क, ग्रामीण सडक, कृलि सडक र लसंचाई 

(१) थिानीय, ग्रामीण तिा कृनष सडक र संचार सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, 

कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) थिानीय, ग्रामीण तिा कृनष सडक, झोलुङे्ग पूल, पुलेसा, नसंचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोिनाको तिुवमा, 

कायावन्वयन, ममवत, सम्भार र ननयमन, 

(३) थिानीयस्तरका नसंचाई प्रणालीको ननमावण, सञ्चालन, रेिदेि, ममवत सम्भार, स्तरोन्ननत, अनुगमन र ननयमन, 

(४) यातायात सुरक्षाको व्यवथिापन र ननयमन, 

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

ठ. नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यथििाको व्यवथिापन 

(१) नगरसभा सम्बन्धी नीनत, कानून र कायवनवनि, 

(२) थिानीयस्तरका नवषय के्षत्रगत नीनत तिा रणनीनत, आवनिक तिा वानषवक योिना, कायवक्रम र बिेट स्वीकृत, 

(३) सभाका सनमनतहरूको गठन र सञ्चालन 

(४) थिानीय तहबीच साझा सरोकार तिा साझेदारीका नवषयमा संयुक्त सनमनत गठन 

(५) कायवपानलका तिा न्यानयक सनमनतबाट सभामा प्रसु्तत प्रनतवेदन मानि छलफल तिा सो सम्बन्धमा आवश्यक 

ननदेशन, 

(६) नवकास योिना तिा कायवक्रमको प्रभावकारी कायावन्वयन तिा सुशासनको लानग कायवपानलकालाई ननदेशन, 
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(७) नगरपानलकालाई आनिवक व्ययभार पने नवपयको ननयमन, 

(८) थिानीय मेलनमलाप र मध्यथिता, 

(९) नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यथिताको व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायव। 

ड. थिानीर् अलभिेख व्यवथिापन 

(१) थिानीय अनभलेि व्यवथिापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन, अनुगमन र 

ननयमन, 

(२) िनसांखख्यक, प्राकृनतक, आनिवक, सामानिक, साँसृ्कनतक, भौनतक पूवाविार, रोिगारीको अवथिा, कूल ग्राहस्थ्य 

उत्पादन, प्रनत व्यखक्त आय, मानव नवकास तिा लैनगङ्क सशक्तीकरण सूचकाङ्ग, रािश्व तिा आयव्यय समेतको 

तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोिन गरी नवीनतम प्रनवनियुक्त र रानिि य तिा थिानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता पाश्वव 

नचत्र तिा श्रोत नक्साको अद्यावनिक अनभलेिन, 

(३) सूचना तिा अनभलेि केन्द्रको थिापना तिा सञ्चालन 

(४) सावविननक सम्पनत्त सामुदानयक सम्पनत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको नववरण सनहतको अद्यावनिक 

अनभलेि, 

(५) आफ्नो के्षत्रनभत्र सम्पन्न भएका तिा चालु योिनाको नववरण र त्यस्तो योिनाको सम्पनत्तको अिावनिक 

अनभलेिन, 

(६) थिानीय अनभलेि व्यवथिापनमा नवीनतम सूचना प्रनवनिको उपयोग, 

(७) थिानीय अनभलेि व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायव. 

ढ. जग्गा िनी दिाय प्रमाणपुजाय लविरण 

(१) थिानीय िग्गाको नाप नक्सा, नकत्ताकाट, हालसानबक, रनििि ेशन नामसारी तिा दाखिल िारेि, 

(२)  िग्गा िनी दताव प्रमाणपुिाव नवतरण तिा लगत व्यवथिापन, 

(३) भूनमको वगीकरण अनुसारको लगत, 

(४) सावविननक प्रयोगका लानग िागा प्राखि, मुआब्जा ननिावरण तिा नवतरणमा समन्वय र सहिीकरण , 

(५) नापी नक्सा तिा िग्गाको स्वानमत्व ननिवरण कायवमा समन्वय र सहिीकरण , 

(६) िग्गा िनी दताव प्रमणपुिाव नवतरण सम्बन्धी अन्य कायव, 

ण. कृलि ििा पशुपािन कृलि उत्पादन व्यवथिापन पशु स्वास्थ्य, सहकारी 
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(१) कृनष तिा पशुपालन, कृनष उत्पादन व्यवथिापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) कृनष तिा पशुपन्छी बिार सूचना, बिार तिा हाटबिारको पूवाविार ननमावण, साना नसंचाई ननमावण, तानलम, 

प्रनवनि प्रसार, प्रानवनिक टेवा, कृनष सामाग्री आपूनतव र कृषक क्षमता नवकास कायवक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र 

ननयमन, 

(३) कृनष तिा पशुपन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तिा महामारी रोगको ननयन्त्रण, 

(४) पशुपन्छी नचनकत्सा सेवाको व्यवथिापन, 

(५) कृनष वातावरण संरक्षण तिा िैनवक नवनविताको संरक्षण र प्रवद्धवन, 

(६) पशुनश्ल सुिार पद्धनतको नवकास र व्यवथिापन, 

(७) उच्च मूल्य युक्त कृनषिन्य वसु्तको प्रवद्धवन, नवकास तिा बिारीकरण, 

(८) थिानीय चरन तिा िकव  नवकास र व्यवथिापन, 

(९) पशु आहारको गुणस्तर ननयमन, 

(१०) थिानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवथिापन र सूचना प्रणाली, 

(११) पशु बिशाला र शीत भण्डारणको व्यवथिापन र ननयमन, 

(१२) पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र किाव सहिीकरण, 

(१३) पशुपालन तिा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव।  

ि. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यस्ि र अशिहरूको व्यवथिापन 

(१) संघ र प्रदेश कानुनको अिीनमा रही सामानिक सुरक्षा कायवक्रम कायावन्वयन, सञ्चालन तिा व्यवथिापन, 

(२) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यखक्त तिा असहायको लगत अद्यावनिक, पररचयपत्र नवतरण, सामानिक 

सुरक्षा तिा सुनविाको व्यवथिापन तिा नवतरण, 

(३) िेष्ठ नागररक िब, नदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट थिल, आश्रय केन्द्रको सचालन तिा व्यवथिापन, 

(४) सङ्घ तिा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनथिावपना केन्द्र, जे्यष्ठ नानगरक केन्द्र तिा असक्त स्याहार 

केन्द्रको सञ्चालन र व्यवथिापन 

(५) सडक बालबानलका, अनाि, असहाय, अशक्त र माननसक असनु्तलन भएका व्यखक्तहरूको पुनरथिापना केन्द्र 

को संचालन, व्यवथिापन,अनुगमन र ननयमन, 
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(६) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यखक्त र असक्तहरूको व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायव, 

ि. बेरोजगारको िथ्याङ्क सङ्किन 

(१) रोिगार तिा रोिगार श्रमशखक्तको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोिन र सूचना प्रणालीको थिापना, 

(२) थिानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी तिा नवदेशी श्रनमकको लगत संकलन तिा सूचना व्यवथिापन 

(३) नवनभन्न के्षत्र तिा नवषयका दक्ष िनखक्तको तथ्याङ्क संकलन तिा व्यवथिापन, 

(४) सुरनक्षत वैदेनशक रोिगारी र वैदेनशक रोिगारीमा रहेको श्रमशखक्तको सूचना तिा तथ्याङ्क संकलन तिा 

व्यवथिापन, 

(५) रोिगार सूचना केन्द्रको व्यवथिापन तिा सञ्चालन, 

(६) वैदेनशक रोिगारीमा िाने श्रमशखक्तको लानग नवत्तीय साक्षरता र सीपमूलक तानलमको सञ्चालन, 

(७) वैदेनशक रोिगारीबाट फकेका व्यखक्तहरूको सामानिक पुनिः एकीकरण, 

(८) वैदेनशक रोिगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उिमशीलताको उपयोग, 

(९) बेरोिगारको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी अन्य कायव। 

द.कृलि प्रसारको व्यवथिापन सञ्चािन र लनर्न्त्रण 

(१) कृनष प्रसार सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन 

(२) कृनष प्रसार तिा िनशखक्तको प्रके्षपण, व्यवथिापन र पररचालन, 

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

(४) कृनष नवउनबिन नश्ल, मलिाद र रसायन तिा औषनिहरूको आपूनतव, उपयोग र ननयमन, 

(५) कृषक समूह,  कृनष सहकारी र कृनष सम्बन्धी थिानीय संघ संथिाहरुको समन्वय, व्यवथिापन र ननयमन, 

(६) थिानीयस्तरमा कृनष सम्बन्धी प्रनवनिको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृनष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, 

(८) थिानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको नवकास र व्यवथिापन, 

(९) प्राङ्गाररक िेती तिा मलको प्रबद्धवन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृनष प्रसारको व्यवथिापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव। 
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ि. खानेपानी साना जिलविुि आर्ोजना, वैकस्िक उजाय 

(१) थिानीय िानेपानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) िानेपानी महसुल ननिावरण र िानेपानी सेवा व्यवथिापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका िलनवद्युत आयोिना सम्बन्धी थिानीयस्तरको नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, 

कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(४) थिानीय तहमा बैकखिक ऊिाव सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन ननयमन, 

(५) थिानीय नवद्युत नवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथिापन, सञ्चालन र ननयमन, 

(६) थिानीय तहमा बैकखिक ऊिाव सम्बन्धी प्रनवनि नवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अनभवृखद्ध र प्रवदवन, 

(७) िानेपानी, साना िलनवद्युत आयोिना तिा वैकखिक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव। 

न. लवपद् व्यवथिापन 

(१) नवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) थिानीयस्तरमा नवपद् पूवव तयारी तिा प्रनतकायव योिना, पूवव सूचना प्रणाली, िोिी तिा उद्धार, राहत सामग्रीको 

पूवव भण्डारण, नवतरण र समन्वय 

(३) थिानीय तटबन्ध, नदी र पनहरोको ननयन्त्रण तिा नदीको ब्यवथिापन र ननयमन. 

(४) नवपद् िोखिम के्षत्रको नक्साङ्कन तिा बस्तीहरूको पनहचान र थिानान्तरण, 

(५) नवपद् व्यवथिापनमा सङ्घ, प्रदेश र थिानीय समुदाय, सङ्घ सथिा तिा ननिी के्षत्रसँग सहयोग, समन्वय र 

सहकायव, 

(६) नवपद् व्यवथिापन कोषको थिापना तिा सञ्चालन र स्रोत सािनको पररचालन, 

(७) नबपद् िोखिम नू्यनीकरण सम्बन्धी थिानीयस्तरका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(८) नवपद् पिात थिानीयस्तरको पुनथिावपना र पुनननवमावण, 

(९) थिानीयस्तरको नवपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवथिापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(१०) थिानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली, 

(११) समुदायमा आिाररत नवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्चालन, 

(१२) नवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायव। 
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प. जिािार, वन्यजनु्त खानी ििा खलनज पदाियको संरक्षण 

(१) िलािार बन्यिनु्त, िानी तिा िननि पदािवको संरक्षण सामग्री थिानीय नीनत, कानून, मापडण्ड तिा 

योिनाको कायावन्वयन र ननयमन 

(२) पानी मुहानको संरक्षण, 

(३) सामुदानिक भू-संरक्षण र सो मा आिाररत आय आिवन कायवक्रम, 

(४) भू-संरक्षण र िलािार व्यवथिापनिन्य सामुदानयक अनुकूलन, 

(५) िानी तिा िननि पदािव सम्बन्धी सूचना तिा तथ्याङ्क संकलन 

(६) बहुमूल्य िातु. पत्थर तिा िननि पदािवको संरक्षण र सम्वद्धवनमा सहयोग, 

(७) ढुङ्गा, नगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, िररढुङ्गा, तिा से्लट िस्ता िानीिन्य वसु्तको सवेक्षण, उत्खनन् तिा 

उपयोगको दताव, अनुमनत, नबीकरण, िारेिी र व्यवथिापन, 

(८)भौगनभवक नक्सा प्रकाशन। 

फ. भािा, संसृ्कलि र िलिि किाको संरक्षण र लवकास 

(१) भाषा, संसृ्कनत र लनलतकलाको संरक्षण र नवकास सम्बन्धी थिानीयस्तरको नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) पुरातत्त्व प्रानचन स्मारक तिा सङग्रालयको सरक्षण, सम्भार, प्रवद्धवन र नवकास, 

(३) परम्परागत िात्रा तिा पववको सञ्चालन र व्यवथिापन, 

(४) प्रचनलत कानून नवरुद्धका कुरीनत तिा कुसंस्कार नवरुद्ध सामानिक पररचालन कायव । 

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

• प्रदेश कानूनको अिीनमा रही गने काम, कियव्य र अलिकार देहार् बमोलजम हुनेछ :- 

नेपालको संनविानले संघ तिा प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने गरी साझा अनिकारको रुपमा अनुसूची ९ मा 

गरेको व्यवथिालाई सववसामान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी देहाय वमोनिमका काम, कतवव्य र अनिकारहरु 

समेत यस नगरपानलकाको काम, कतवव्य र अनिकारहरुको रुपमा रहेका छन् । 

क. खेिकुद र पत्रपलत्रका 

(१) थिानीयस्तरका िेलकुदको संरचनाको पूवाविार ननमावण, सञ्चालन तिा नवकास, 

(२) थिानीयस्तरका िेलकुद प्रशासन तिा संघ संथिाको ननयमन र समन्वय, 
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(३) िेलकुदको नवकास र प्रवद्धवन, 

(४) िेलकुद प्रनतयोनगता आयोिना र सहभानगता, 

(५) िेलकुद सम्बन्धी पूवाविारको नवकास, 

(६) थिानीय तहका पत्रपनत्रकाको दताव, अनभलेि तिा ननयमन, 

ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तिा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोनिम थिानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर ननिावरण, 

(२) िनरल अस्पताल, ननसवङ होम, ननदान केन्द्र तिा अन्य स्वास्थ्य संथिाहरूको खिननक दताव, सञ्चालन अनुमनत 

र ननयमन. 

(३) थिानीयस्तरमा औषनििन्य वनस्पनत, िडीबुटी र अन्य औषनििन्य वसु्तको उत्पादन, प्रशोिन र नवतरण. 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामानिक सुरक्षा कायवक्रमको व्यवथिापन. 

(५.) थिानीयस्तरमा औषनि तिा अन्य मेनडकल उत्पादनहरूको नू्यनतम मूल्य ननिावरण र ननयमन, 

(६) थिानीयस्तरमा औषनिको उनचत प्रयोग र सूक्ष्मिीव ननरोिक प्रनतरोि नू्यनीकरण, 

(७) थिानीयस्तरमा औषनि र स्वास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डारण र नवतरण, 

(८) थिानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवथिापन, 

(९) थिानीयस्तरमा िनस्वास्थ्य ननगरानी (पिब्लक हेल्थ सभीनलन्स), 

(१०) थिानीयस्तरको प्रवद्धवनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनथिावपनात्मक र प्यानलएनटभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन, 

(११) स्वथि निवनशैली, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालना, पञ्चकमन लगायतका 

िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धवन, 

(१२) िुनोनटकर नकटिन्य रोगको ननयन्त्रण तिा व्यवथिापन, 

(१३) सुती, मनदरा र लागू पदािविन्य वसु्तको प्रयोग ननयन्त्रण तिा सचेतना अनभवृखद्ध 

(१४) आयुवेनदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानिक, प्राकृनतक नचनकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार 

सेवाको व्यवथिापन, 

(१५) िनस्वास्थ्य, आपत्कालीन स्वास्थ्य तिा महामारीको ननयन्त्रण योिना र कायावन्वयन, 
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(१६) रोगको ननयन्त्रण तिा रोकिाम, 

(१७) आकखस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तिा थिानीय सेवाको व्यवथिापन 

 

ग. लविुि, खानेपानी ििा लसंचाई जस्ता सेवाहरू 

(१) नवद्युत नवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथिापन, 

(२) िानेपानी महसुल ननिावरण र िानेपानी सेवाको व्यवथिापन, 

(३) थिानीय साना सतह तिा भूनमगत नसंचाई प्रणालीको सञ्चालन तिा ममवत सम्भार, सेवा शुल्क ननिावरण र 

सङ्कलन सम्बन्धी व्यवथिापन, 

घ. सेवा शुल्क, दसु्तर दण्ड जररवाना ििा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी पर्यटन शुल्क 

(१) थिानीय सेवा शुल्क, दसु्तर, दण्ड िररवाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड योिना तिुवमा, कायावन्वयन र 

ननयमन, 

(२) प्राकृनतक श्रोत सािन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र ननयमन, 

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

(४) सामुदानयक वनको सञ्चालन र व्यवथिापनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन, 

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

ङ. वन जंगि. वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी , जि उपर्ोग, वािावरण पर्ायवरण ििा जैलवक लवलवििा 

(१) बन, िङ्गल, वन्यिनु्त, चराचुरुङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाववरण तिा िैनवक नवनविता सम्बन्धी थिानीय 

नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२) थिानीयस्तरमा सामुदानयक, ग्रानमण तिा शहरी, िानमवक, कबुनलयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्बद्धवन, 

उपयोग, अनुगमन र ननयमन तिा बन उपभोक्ता समूहको व्यवथिापन, 

(३) मध्यवती के्षत्रको सामुदानयक, िानमवक र कबुनलयती वनको व्यवथिापन, 

(४) थिानीयस्तरमा नदी नकनार, नदी उकास, नहर नकनार तिा सड़क नकनारमा वृक्षारोपण व्यवथिापन, 

१५/ थिानीयस्तरमा ननिी बनको प्रवद्धवन, अनुगमन र ननयमन, 

(६) थिानीयस्तरमा सावविननक िाली िग्गा, पािा वा के्षत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवथिापन, 
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(७) थिानीयस्तरमा िडीबुटी तिा अन्य गैरकाि वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवद्धवन, 

प्रशोिन, र बिार व्यवथिापन, 

(८) वनवीउ बगैचा थिापना, व्यवथिापन र प्रवद्धवन, 

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

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

(११) मानव तिा वन्यिनु्त बीचको द्वन्द्व व्यवथिापन, 

(१२) थिानीय प्राणी उद्यान (नचनडयािाना) को थिापना र सञ्चालन, 

(१३) थिानीय वन्यिनु्त पयवटन र आयआिवन, 

(१४) थिानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यवथिापन, 

(१५) थिानीयस्तरमा बन, बन्यिनु्त तिा चराचुरुङ्गीको अनभलेिाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान, 

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

लगत, 

(१७) नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रण, 

(१८) थिानीयस्तरको िोखिम नू्यनीकरण, 

(१९) िैनवक नवनविताको अनभलेिाङ्कन, 

(२०) थिानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्धवन, 

(२१) थिानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी के्षत्रगत अयोिना तिुवमा, कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

(२२) रैिाने प्रिानतको संरक्षण र प्रवद्धवन, 

(२३) थिानीयस्तरमा वातावरणीय िोखिम नू्यनीकरण, 

(२४) थिानीयस्तरमा प्रदूषण ननयन्त्रण र हाननकारक पदािवहरूको ननयमन तिा व्यवथिापन, 

(२५) थिानीयस्तरमा नू्यन काववनमुिी तिा वातावरणमैत्री नवकास अवलम्बन, 

(२६) थिानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र ननिावरण र व्यवथिापन । 

च. सामालजक सुरक्षा र गररबी लनवारण 



18 

 

(१) सामानिक सुरक्षा तिा गररबी ननवारण सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन र अध्ययन 

अनुसन्धान, 

(२) लनक्षत समूह सम्बन्धी थिानीय योिना, कायवक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवथिापन, 

(३) सामानिक सुरक्षाको कायावन्वयनको लानग सघं, प्रदेश र थिानीय सह संथिासँग सम्पकव , समन्वय र सहकायव, 

(४) सामानिक सुरक्षा सम्बन्धी थिानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवथिापन, 

(५) गरीब घर पररवार पनहचान सम्बन्धी थिानीय सवेक्षण, सूचना व्यवथिापन र ननयमन, 

(६) थिानीय सामानिक सुरक्षा योिना र व्यवथिापन । 

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

(१) व्यखक्तगत घटना (िन्म, मृतु्य, नववाह, बसाई सराई सम्बन्ध नवचे्छद र िमवपुत्र र िमवपुत्री) को दताव, 

(२। व्यखक्तगत घटनाको थिानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(३) व्यखक्तगत घटनाको अनभलेि व्यवथिापन र प्रनतवेदन । 

ज. थिानीर्स्तरमा पुराित्त्व प्राचीन स्मारक र संग्रहािर् संरक्षण, सम्बर्द्यन र पुनः लनमायण  

झ. सुकुम्बासी व्यवथिापन 

(१) सुकुम्बासीको पनहचान र अनभलेि व्यवथिापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बन्धी िीनवकोपािवन र बसोबास व्यवथिापन। 

ञ. प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोर्ल्टी 

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

(२) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टीको सङ्कलन तिा बाँडफाँट । 

ट. सवारी सािन अनुमलि 

(१) यातायात व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन, 

(२) थिानीय सावविननक यातायातको रुट ननिावरण, अनुमनत नवीकरण, िारेिी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर 

ननिावरण र ननयमन, 

(३) बातावरणमैत्री, िलवायु पररवतवन अनुकूलन, नवपद् िोखिम संमं्बिी, अपाङ्गता र लैनङ्गकमैत्री यातायात 

प्रणालीको थिानीय तहमा प्रबद्धवन। 
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• उले्लस्खि अलिकारका अलिररि थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ 

वमोलजमका अन्य काम, कियव्य र अलिकारहरु प्रर्ोग गदै आएको छ । 

क. भूलम व्यवथिापन 

(१) सनङ्घय तिा प्रदेश कानूनको अिीनमा रही थिानीयस्तरको भू-उपयोग नीनत, योिना, कायवक्रम तिुवमा र 

कायावन्वयन, 

(२) सङ्घीय तिा प्रदेशको मापदण्डको अिीनमा रही व्यवखथित बस्ती नवकासका कायवकमको तिुवमा र कायावन्वयन, 

एकीकृत वस्ती नवकासका कायवक्रमहरु सञ्चालन , नवकासका लानग िग्गाको एकीकरण तिा िग्गा नवकास र 

व्यवथिापन, 

(३) थिानीय स्तरमा अव्यवखथित बसोबासलाई व्यवखथित रुपमा व्यवथिापन। 

ख. सञ्चार सेवा 

(१) संघीय तिा प्रदेश कानूनको अिीनमा रही थिानीय के्षत्रनभत्र इन्टरनेट सेवा, टेनलसेन्टर, केबुल तिा तारनबहीन 

टेनलनभिन प्रसारणको अनुमनत, नवीकरण र ननयमन, 

(२) थिानीय के्षत्रमा सूचना प्रनवनिको नवकास र प्रबद्धवन, 

ग. र्ािार्ाि सेवा 

(१) थिानीय बस, टि ली बस, अटोमोवाइल, अटो एव अटो ररक्सा िस्ता सवारी सािनहरु सञ्चालन मापदण्ड, योिना, 

कायावन्वयन, अनुगमन र ननयमन, 

ग  नगरपालिकाको संगठन संरचना , कमयचारी संख्या र कार्य लववरण 

 नगर कार्यपालिकाको संंगठन संंरचना र जनशस्ि व्यवथिा: 

 नेपालको संनविान २०७२ वमोनिम प्रदेश र थिानीय तहहरु ननमावण भए पनछ उक्त ननकायहरुवाट सेवा 

प्रवाह िनस्तरसम्म चुस्त, सहिता र प्रभावकारीरुपमा पुयावउन िनशखक्त व्यवथिापनका लानग कमवचारी 

समायोिन ऐन २०७४ वमोनिम राज्यवाट िारी नवनभन्न ऐन कानुनको पररनि नभत्र रही थिायी रुपमा सेवा प्रवेश 

गरेका ननिामती सेवा र थिानीय सेवाका कमवचारीहरुलाई समायोिन गने प्रयोिनािव संघीय मानमला तिा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरचनाका आिारमा समायोिन भएका कमवचारीहरु र नवनभन्न सेवाहरु 

सञ्चालनािव नगरपानलका आफैले करार सेवामा व्यवथिापन गरेका कमवचारीहरु यस नगरपानलकाको िनशखक्तको 

रुपमा रहेका छन् । 

 थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररचे्छद ११ दफा ८३ मा कमवचारीहरु समायोिन पिात थिानीय 

तहहरुले आफ्नो कायव वोझ, रािश्व क्षमता, िचवको आकार, थिानीय आवश्यकता र नवनशिता समेतलाई ध्यानमा 

रािी संगठन तिा व्यवथिापन सवेक्षणका आिारमा नवषयगत शािा वा महाशािा रहेको संगठन संरचना कायम 
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गनुव पने व्यवथिा रहेको र सो को आिारमा दफा ८३ को ३ वमोनिम तयार भएको संगठन संरचना नमनत २०७६ 

पौष २६ गतेको छैटौ नगर सभावाट स्वीकृत भई कायावन्वयन हुदै आएको छ । यसैको आिारमा उपलव्ि 

िनशखक्तको पररचालन गररएको छ । 

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

तुलनात्मक अवथिा ननम्न तानलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

स्वीकृि संगठन संरचना वमोलजम जनशस्ि व्यवथिा 

क्र 

स 

सेवा मन्त्रालयवाट छैटौ नगर सभावाट 

९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ 

औ 

िम्मा ९/१० 

औ 

६/७/

८ औ 

४/५ 

औ 

िम्मा 

१ प्रशासन १ ३ २१ २५ १ ३ २५ २९ 

२ नशक्षा प्रशासन १ १ १ ३ १ १ १ ३ 

३ ईखन्िननयररङ्ग  १ १ १७ १९ १ २ २१ २४ 

४ आनिवक प्रशासन  १ २ ३  १ २ ३ 

५ स्वास्थ्य सेवा  ३  ३  १ २ ३ 

६ कृनषव सेवा  १ ३ ४   ८ ८ 

७ भेटनरी   १ ७ ८   ८ ८ 

८ कानुन      १ १ २ 

९ आन्तररक लेिा परीक्षण   १ १   १ १ 

१० नवनवि   ३ ३  १ १ २ 

 िम्मा ३ ११ ५५ ६९ ३ १० ७० ८३ 

  थिानीय तहको प्रशासकीय प्रमुिको रुपमा प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत रहने, प्रमुि प्रशासकीय 

अनिकृतको ननयखक्त कानूनले तोके वमोनिम हुने र कानुनले ननयुखक्त नभएसम्मका लानग नेपाल सरकारले 

ननिामती सेवाको कुनै अनिकृत कमवचारीलाई प्रमुि प्रशासकीय अनिकृतको रुपमा काम गनव िटाउने व्यवथिा 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा व्यवथिा गररएको छ । यसको अनतररक्त अन्य कमवचारीहरु 

तहगत प्रणालीमा रहने व्यवथिा गररएको छ । 

हाि कार्यरि जनशस्िको अवथिा 

क्र 

स 

सेवा थिायी कमवचारी सेवा करारमा कायवरत कमवचारी 

९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ 

औ 

िम्मा ९/१० 

औ 

६/७/

८ औ 

४/५ 

औ 

िम्मा 

१ प्रशासन १ २ १४ १७   ६ ६ 

२ नशक्षा प्रशासन १ १  २     

३ ईखन्िननयररङ्ग   १ १२ १३   ५ ५ 

४ आनिवक प्रशासन  २(१+१) १ ३     

५ स्वास्थ्य सेवा  ३  ३     

६ कृनषव सेवा   १ १     
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क्र 

स 

सेवा थिायी कमवचारी सेवा करारमा कायवरत कमवचारी 

९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ 

औ 

िम्मा ९/१० 

औ 

६/७/

८ औ 

४/५ 

औ 

िम्मा 

७ भेटनरी    २ २   १ १ 

८ कानुन      १  १ 

९ आन्तररक लेिा परीक्षण   १ १     

१० नवनवि   २ २   १ १ 

 िम्मा २ ८ ३४ ४४  १ १२ १३ 

नोट:सवारी चालक ६ िना,कायवलय सहयोगी २० िना, नगरप्रहरी ६ िना , पाले २ िना लगायतका पदहरुमा 

ज्यालादारी एंव सेवा करारमा पदपूनतव गररएको छ । 

  शैलक्षक संघ सथिाहरु र जनशस्िको व्यवथिा: 

  नेपालको संनविानको  भाग ३ िारा ३१ मा भएको नशक्षा सम्वन्धी हक पुरा गने गराउने प्रयोिनका लानग 

थिानीय तहको एकल अनिकारको रुपमा रहेको अनुसूची ८ मा भएको आिारभूत तिा माध्यनमक नशक्षाको 

व्यवथिापन गनवका लानग थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) ि मा उले्लखित २३ 

वटा काम, कतवव्य र अनिकार वमोनिम यस नगरपानलका नभत्र शैनक्षक सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनव शैनक्षक सथिाहरु र िनशखक्तको  नवद्यामान अवथिालाई ननम्न तानलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

शैनक्षक संथिाहरु ( नवद्यालयहरु ) 

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

१ सामुदानयक १४ २२ ११ १२ ७ ६६ 

२ संथिागत १ २ - ३ - ६ 

 िम्मा १५ ४४ ११ १५ ७ ७२ 

अन्य शैलक्षक सथिाहरु : 

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

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

जनशस्िको व्यवथिा  

क्र 

स 

तह दरविी राहत अनुदान िम्मा िम्मा मनहला 

सहभानगता  

प्रनतशतमा 

मनहला पुरुप मनहला पुरुष मनहला पुरुप 

१ प्रािनमक 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 

 िम्मा ७४ १९८ ५६ ८२ १३० २८० ४१० ३१.७ 
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   स्वास्थ्य संघ सथिाहरु र जनशस्ि व्यवथिा: 

 नेपालको संनविानको  भाग ३ िारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक पुरा गने गराउने प्रयोिनका लानग 

थिानीय तहको एकल अनिकारको रुपमा रहेको अनुसूची ८ मा भएको आिारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ 

व्यवथिापन गनवका लानग थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) झ मा उले्लखित १२ 

वटा काम, कतवव्य र अनिकार वमोनिम यस नगरपानलका नभत्र स्वास्थ्य सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनव स्वास्थ्य सथिाहरु र िनशखक्तको व्यवथिालाई ननम्न तानलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

स्वास्थ्य संथिाहरु 

क्र 

स 

नववरण अस्पताल प्रािनमक 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

स्वास्थ्य 

चौकी 

आिारभूत 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

सहरी 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

आयुवेद 

केन्द्र 

पोनलखिननक िम्मा 

१ संघीय 

सरकार 

 २ ९ ३ ३ १  १८ 

२ प्रदेश 

सरकार 

    १   १ 

३ नगरपानलका     ४   ४ 

४ सहकारी १       १ 

५ ननिी के्षत्र २      ३ ५ 

 िम्मा ३ २ ९ ३ ८ १ ३ २९ 

 

जनशस्िको व्यवथिा 

 

क्र

 

स 

पद दरविीमा 

थिायी 

दरविीमा 

करार  

नगरपानलका

को स्रोतमा 

प्रदेश 

सरकारवाट 
िम्मा कुल 

िम्मा 

मनहला 

सहभानगता 

प्रनतशतमा 
मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप मनहला पुरुप 

१ मेनडकल अनिकृत  २  १      ३ ३  

२ िनस्वास्थ्य ननरीक्षक  १        १ १  

३ हेल्थ अनसिेण्ट/नस.अ.हे.वअ १ ७       १ ७ ८  

४ स्टाफ नसव १  २    ५  ८  ८ १०० 

५ ल्याव टेखक्ननसयन       १  १  १  

६ नस.अ.हे.व/ अ.हे.व ८ १२  २ २ २  १ १० १७ २७  

७ नस.अ.न.मी/ अ.न.मी २६  ३  ६  १  ३६  ३६ १०० 

८ ल्याव अनसिेन्ट  ३   १    १ ३ ४ २५ 

९ वैध्य    १      १ १  

 िम्मा ३६ २५ ५ ४ ९ २ ७ १ ५७ ३२ ८९  

नोट  पाले / स्वीपर/ कायावलय सहयोगी गरी ३२ िना पदपूनतव गररएको छ । 
 

 

 

 नगरपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 
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लस .नं  कमयचारीको 

नाम ¸िर  
पद िह शाखा / लजमे्मवारी सम्पकय  नं. 

१. श्री नललाराि पौडेल प्रमुि प्रशासनकय 

अनिकृत 

उपसनचव प्रशासन 

(नद्वतीय रािपत्रांनकत)  

 ९८५४०४८१११ 

२. श्री हेमन्त कुमार 

बुढािोकी 

उपसनचव प्रा  
 

दशौ ँतह सामान्य प्रशासन तिा 

सामानिक नवकास 

महाशािा 

९८५४०४००५३ 
 

जनशस्ि व्यवथिापन ििा वडा समन्वर् शाखा 

३  श्री गोनवि कुमार कटेल 
 

अनिकृत अनिकृत छैठौ ँ
 

िनशखक्त व्यवथिापन 

तिा वडा समन्वय शािा 

९८४४२२७४३२ 
 

४ श्री उज्ज्वल बसे्नत नायब सुब्बा सहायक स्तर पाँचौ ँ कमवचारी प्रशासन तिा 

सुशासन इकाई 

९८५११४०४९० 
 

५. श्री रोशन पोिरेल कम्पू्यटर अपरेटर सहायक स्तर पाँचौ सूचना तिा प्रनवनि 

इकाई 

९८४३७८१३७८ 

६. श्री नदलकुमार मानन्धर सहायक सहायक स्तर पाँचौ निन्सी इकाई  

आलियक प्रशासन शाखा 

७ श्री हरर बहादुर 

िपाङ्गीी मगर 

लेिा अनिकृत,  अनिकृत सातौ ँ आनिवक प्रशासन शािा ९८६९५२९४६२ 

८ श्री ननवनकुमार काफे्ल सहायक (लेिा) सहायकस्तर चौिो आनिवक प्रशासन शािा ९८४४२०८५८५ 
९ श्री ननरोि िड्का आ ले प सहायकस्तर पाँचौ आ .वेरुिु तिा प . ले

उपशािा फछौट , 

सहकारी तिा 

संघसंथिा 

९८४४२०२४६२ 
 

१० श्री सुवास काफे्ल सहायक प्रशासन सहायकस्तर चौिो रािश्व उपशािा ९८४४०९५९८१ 

११. श्री रामबहादुर माझी सहायक प्रशासन सहायकस्तर चौिँो रािश्व उपशािा ९८४४३९४०४७ 

आलियक लवकास शाखा 

१२ श्री नदपक प्रसाद 

सुवेदी 

अनिकृत अनिकृत सातौ ँ आनिवक नवकास शािा ९८५४०४०३०२ 

१३ श्री योवनकुमार 

सुनुवार 

प्रानवनिक सहायक सहायक स्तर पाँचौ कृनष नबकास उपशािा ९८४७६९६२४८ 

१४ श्री ननमवला बुढािोकी नायव प्रानवनिक सहायक सहायकस्तर चौिो कृनष नबकास उपशािा ९८६१३१८४२८ 

१५ श्री मुकुि कुमार 

िड्का 

पशु स्वाश्थ्थ्य प्रानवनिक 
 

सहायकस्तर पाँचौ पशु सेवा उपशािा 
 

९८५४०४००३२ 
 

१६. श्री रोनहणीराि 

चापागाँई 

पशु सेवा प्रानवनिक 
 

सहायकस्तर पाँचौ पशु सेवा उपशािा ९८४४०४४१९४ 

१७. श्री मञ्िु दंगाल उद्यम नवकास 

सहिकताव 

सहायकस्तर पाँचौ उद्यम नवकास शािा ९८४४१४२२५३ 

१८. श्री उज्जवल अनिकारी उद्यम नवकास 

सहिकताव 

सहायकस्तर चौिँो उद्यम नवकास शािा ९८४४२३०९५९ 

लशक्षा,रु्वा ििा खेिकुद शाखा 
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लस .नं  कमयचारीको 

नाम ¸िर  
पद िह शाखा / लजमे्मवारी सम्पकय  नं. 

१९. श्री सौभाग्यन्यौपाने अनिकृत अनिकृत छैठौ ँ नशक्षा, युवा तिा िेलकुद ९८४४१२२६५८ 

२०. श्री सुननता बरुवाल  अपरेटर कम्पु्यटर  सहायक स्तर चौिँो नशक्षा, युवा तिा िेलकुद ९८४४३९५८५९ 

स्वास्थ्य शाखा 

२१ श्री केशवराि फँुयाल ि .स्वा.नन  अनिकृत छैठौ ँ स्वास्थ्य शािा ९८५४०४०३४७ 
२२. श्री नमवदा देनव दाहाल नस .अ.न.मी. नी अनिकृत छैठौ ँ स्वास्थ्य शािा ९८४४१४८१३४ 

२३ श्री कमला शे्रष्ठ नस .अ.न.मी. नी अनिकृत छैठौ ँ स्वास्थ्य शािा ९८४३१३४७७७ 

कानुन शाखा 

२४ श्री सुदशवनकुमार राय कानुन अनिकृत अनिकृत छैठौ ँ कानुन शािा ९७५४२०३२१९ 

पूवायिार लवकास ििा अनुगमन शाखा 

२५. श्री नडल्ली बहादुर 

अनिकारी 

इखन्िननयर 
 

अनिकृत  छैठौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८५४०४०२३४ 
 

२६. श्री कृष्णदासशे्रष्ठ 
 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८५४०४००९६ 

२७. श्री िुनी शे्रष्ठ 

अनिकारी 
 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८५४०४०५३४ 

२८. श्री उज्ज्वल नसम्िडा 
 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८४१५४१०९९ 

२९. श्री नदनपका मानन्धर 

निमाल 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८६०३०५२९६ 
 

३०. श्री होम बहादुर 

िड्का 
 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८४३५५८२३७ 

३१ श्री लोकेन्द्र बहादुर 

बुढािोकी 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८५१४४४१८४ 
 

३२. श्री सरोि सुवेदी 
 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८४४३८००६९ 

३३. श्री रािकुमार पुलामी 
 

सव .इखन्िननयर  सहायकस्तर पाँचौ ँ पूवाविार नवकास तिा 

अनुगमन शािा 

९८६८६४८७३२ 

र्ोजना प्रशासन अनुगमन ििा ममयि उपशाखा 

३४. श्री उज्जल पोखे्रल अनिकृत अनिकृत छैठौ ँ योिना प्रशासन अनुगमन 

तिा ममवत उपशािा 

९८४१९३२०२४ 

३५. श्री ज्योनत प्रसाद 

सुवेदी 

सहायक 
 

सहायकस्तर पाँचौ ँ योिना प्रशासन अनुगमन 

तिा ममवत उपशािा 

९८४००३०६३५ 
 

३६. श्री ज्ञानेन्द्र काफे्ल 
 

नायब सुब्बा  सहायकस्तर पाँचौ ँ योिना प्रशासन अनुगमन 

तिा ममवत उपशािा 

९८४११३५३५९ 
 

३७. श्री सुखस्मता पौडेल 
 

अनमन 
 

सहायकस्तर चौिँो भवन तिा नक्सा पास 

उपशािा 

९८६०९००८४५ 
 

३८. श्री भगवती तामाङ 
 

म .नव.नन  
 

सहायक स्तर पाँचौ ँ मनहला,बालबानलका तिा 

सामानिक पररचालन 

उपशािा 

९८४४२१२९३० 
 

३९. श्री सनवना शे्रष्ठ एम आइ एस अपरेटर सहायक स्तर पाँचौ सामानिक सुरक्षा तिा ९८४४०८६४३३ 
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लस .नं  कमयचारीको 

नाम ¸िर  
पद िह शाखा / लजमे्मवारी सम्पकय  नं. 

पञ्जीकरण उपशािा 

४०. श्री अनवनाश काकी एम आइ एस अपरेटर सहायक स्तर पाँचौ सामानिक सुरक्षा तिा 

पञ्जीकरण उपशािा 

९८६३६५०८७३ 

४१. श्री तारादेवी बोहोरा नफल्ड सहायक सहायक स्तर चौिो सामानिक सुरक्षा तिा 

पञ्जीकरण उपशािा 

९८४४४४०८६० 

४२. श्री सनमवला शे्रष्ठ अनशिेन्ट सव ई सहायक स्तर चौिो सामानिक सुरक्षा तिा 

पञ्जीकरण उपशािा 

९८४४०८६४३३ 

 
सुरलक्षि आप्रवासन आर्ोजना 

४३. श्री नदपक कुमार के 

सी 
 

कायवक्रम संयोिक 
 

अनिकृत छैठौ ँ सुरनक्षत आप्रवासन 

आयोिना 

९८६०९८५३१३ 

४४. श्री नसिवना बसे्नत 
 

परामशव कताव सहायक स्तर पाँचौ सुरनक्षत आप्रवासन 

आयोिना 

९८४४१४२२४७ 
 

४५. श्री नितबहादुर तामाङ 
 

परामशव कताव सहायक स्तर पाँचौ सुरनक्षत आप्रवासन 

आयोिना 

९८५४०४०४५३ 
 

४६. श्री शान्ता पुलामी 
 

मनो परामशव कताव सहायक स्तर पाँचौ सुरनक्षत आप्रवासन 

आयोिना 

९८४३३४०७३७ 
 

४७. श्री नवमला शे्रष्ठ 
 

नवत्तीीय साक्षरता 

सहिकताव 

सहायक स्तर पाँचौ सुरनक्षत आप्रवासन 

आयोिना 

९८४४५१७०१८ 
 

४८. कृष्ण प्रसाद काफे्ल सामानिक पररचालक सहायक स्तर पाँचौ सुरनक्षत आप्रवासन 

आयोिना 

९८५४०५५२७९ 

४९. श्री डुप्चन लामा ररटनी स्वयंसेवक शे्रणीनवहीन  ९८५४०४३००२ 

५०. श्री केशव पाख्रीन ररटनी स्वयंसेवक शे्रणीनवहीन  ९८४४४२१२०१ 

५१. श्री सञ्जय वागे्ल ररटनी स्वयंसेवक शे्रणीनवहीन  ९८४४०४३२०४ 

५२ श्री नवनोद सोडारी ररटनी स्वयंसेवक शे्रणीनवहीन  ९८४५८७७२२७ 

५३ कुमार मगर ररटनी स्वयंसेवक शे्रणीनवहीन  ९८४४२६४१३२ 

प्रिानमन्त्री रोजगार 

५४. श्री रनक्षतरेग्मी रोिगार संयोिक अनिकृत छैठौ ँ प्रिानमन्त्री रोिगार ९८६०६७०६५८ 

५५. श्री बाबुराम बुढािोकी  (-सब ईखन्िननयर)  सहायकस्तर पाँचौ प्रिानमन्त्री रोिगार  

नगरपालिकामा कार्यरि शे्रणीलवलहन कमयचारीहरु 

सवारी चािकहरु 

५६. नशवहरी काकी हलका सवारी चालक शे्रणीनवहीन  ९८४४३१९१५६ 

५७. कुमार काकी हेभी सवारी चालक शे्रणीनवहीन  ९८४४३२८०८६ 

५८. लेि बहादुर शे्रष्ठ स्काभेटर चालक शे्रणीनवहीन  ९८४४३१६९२८ 

५९. बलराम बादी हलुका सवारी चालक शे्रणीनवहीन  ९८४४५१७१०४ 

६०. रामचन्द्र बसे्नत हलुका सवारी चालक शे्रणीनवहीन  ९८४९७०६३२० 

६१. अिुवन िड्का हलुका सवारी चालक ̧

एमु्वलेन्स 

शे्रणीनवहीन  ९८६१५९३७१५ 

नगर प्रहरीहरु 

६२. बाबुराम काकी नगरप्रहरी शे्रणीनवहीन  ९७४४०१५८८६ 
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लस .नं  कमयचारीको 

नाम ¸िर  
पद िह शाखा / लजमे्मवारी सम्पकय  नं. 

६३. मननता पाणे्ड नगरप्रहरी शे्रणीनवहीन  ९८६४०१५५०० 

६४. सुरि िड्का नगरप्रहरी शे्रणीनवहीन  ९८४४१३९३९७ 

६५. अननता िोशी नगरप्रहरी शे्रणीनवहीन  ९८६००७१८२९ 

६६ रीता िापा मगर नगरप्रहरी शे्रणीनवहीन  ९८६३४८८४५८ 

६७. ननवन भुिेल नगरप्रहरी शे्रणीनवहीन  ९८६४०२७३३३ 

कार्ायिर् सहर्ोगीहरु 

६८ मोहन नवक्रम बसे्नत कायावलय सहयोगी शे्रणीनवहीन  ९८४४०१५५८४ 

६९. लक्ष्मण हायु कायावलय सहयोगी शे्रणीनवहीन  ९८४४००९८३० 

७०. कमला बसे्नत कायावलय सहयोगी शे्रणीनवहीन  ९८४४०४४५१४ 

७१. अखस्मता शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी शे्रणीनवहीन  ९८४९२४८६६६ 

७१ कैलाश कुमार बोहोरा कायावलय सहयोगी शे्रणीनवहीन  ९८६५४६८९४३ 

सरसफाई कमयचारी 

७२. लेि बहादुर भुिेल कायावलय सहयोगी शे्रणीनवहीन  ९८४९५३७४९८ 

 

वडा सलचव / वडामा खटाइएका कमयचारी 

लस .नं  कमयचारीको नाम ¸िर  पद िह शाखा / लजमे्मवारी  सम्पकय  नं. 

वडा नं  .१  

१. श्री शेशराि पौडेल वडा सनचव सहायकस्तर चौिँो  ९८४४००९६१२ 

२ श्री संनिता िड्का ईखन्िननयर.अ सब  सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास   

३ श्री समशेर बहादुर 

माझी कायावलय सहयोगी 

शे्रणीनवहीन   

वडा नं .  २ 

४ श्री रािेन्द्र शे्रष्ठ वडा सनचव सहायकस्तर चौिँो  ९८५४०४०४१३ 

५ श्री आरभ निरेल ईखन्िननयर.अ सब  सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास  ९८५४०४३९१३ 

६ श्री सरस्वती बुढािोकी नायव प्रानवनिक सहायक सहायकस्तर चौिँो कृनष नवकास ९८४४२३३८९२ 

७ श्री केशवप्रसाद 

अनिकारी 

कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन   

वडा नं. ३ 

८ श्री नशव कुमार महतो वडा सनचव सहायकस्तर चौिँो  ९८४४११९०९६ 

९ श्री प्रनवन अनिकारी पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिँो पशु सेवा ९८६४११०५९२ 

१० श्री राम कुमार बसे्नत कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन   

वडा नं.  ४  

११ श्री सृिना शे्रष्ठ वडा सनचव सहायकस्तर चौिो  ९८४१३०३१८९ 

१२ श्री ईश्वर ित्री पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिँो पशु सेवा ९८४००२५९६० 

१३ श्री अनुलक्ष्मी शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन   

वडा नं. ५ 

१४ श्री अनमत नसंह 

दलावमी वडा सनचव 

सहायकस्तर पाँचौ  ९८१९६४३३८८ 
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लस .नं  कमयचारीको नाम ¸िर  पद िह शाखा / लजमे्मवारी  सम्पकय  नं. 

१५ श्री नदनलप कुमार 

यादव 

ईखन्िननयर.अ सब  सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास  ९८४४१०२६१२ 
 

१६ श्री सनमता पोिरेल नायव प्रानवनिक सहायक सहायकस्तर चौिो कृनष नवकास ९८४४०४४१३७ 

१७ श्री अखस्मता वसेल कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन   

वडा नं. ६ 

१८ श्री सकुन्तला माझी वडा सनचव सहायकस्तर पाँचौ  ९८४४०४३४८३ 

१९ श्री गंगा बसे्नत िा .पा.स.टे.  सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास ९८४३६७०२३४ 

२० श्री सनमता माझी कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन   

वडा नं. ७ 

२१ श्री श्याम नकशोर साह वडा सनचव सहायकस्तर चौिो  ९८४५८६१५३० 

२२. श्री सन्तोष तामाङ 
 

 
 

सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास  ९८५१००२१०८ 
 

२३. श्री लाल बहादुर माझी कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४४१९४२३३ 

वडा नं. ८ 

२४. श्री कुश्मा ित्री वडा सनचव सहायकस्तर चौिो  ९८६११५४७११ 

२५. श्री गणेश काकी पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिो पशु सेवा ९८४०७३४४११ 

२६. श्री बद्री कुमार शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४४०४३९४५ 

वडा नं. ९ 

२७. श्री रमा कोइराला वडा सनचव सहायकस्तर चौिो  ९७४४०४३९४५ 

२८. श्री िमुना पुरी पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिो पशु सेवा ९८४४४४०२७१ 

२९. श्री पुश्कल नगरी कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४४५१७०६० 

वडा नं. १० 

३० श्री पम्फा भुषाल वडा सनचव सहायकस्तर पाँचौ  ९८६०४६१५३० 

३१. श्री सुमन नगरी पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिो पशु सेवा ९८५१२४५५४३ 

३२. श्री चेत कुमारी शे्रष्ठ नायव प्रानवनिक सहायक सहायकस्तर चौिो कृनष नवकास ९८६०७४४२२२ 

३३. श्री िुम बहादुर मगर कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४९८७५९३६ 

वडा नं. ११ 

३४ श्री नभष्मराि भट्टराई वडा सनचव सहायकस्तर पाँचौ  ९७४४०१५५१५ 

३५. श्री सुननलकुमार िापा कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४०१७८५९३ 

वडा नं. १२ 

३६. श्री रकेश रायमाझी वडा सनचव सहायकस्तर चौिो  ९८६०५६६४७१ 

३७. श्री अक्षय कुमार सदा ईखन्िननयर.अ सब  सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास  ९८४९४४२७४४ 

३८. श्री नमश्रीता पुलामी नायव प्रानवनिक सहायक सहायकस्तर चौिो कृनष नवकास ९८६०७६५१८२ 

३९. श्री सीता पहरी पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिो पशु सेवा  

४० श्री नारायण अनिकारी कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४४२३४०४१ 

वडा नं. १३ 

४१ श्री कुलनवक्रम शे्रष्ठ वडा सनचव सहायकस्तर पाँचौ  ९८५४०४०९९६ 

४२. श्री नगता भुिेल सामानिक पररचालक सहायकस्तर चौिँो  ९८६०७२७०३६ 

४३. श्री उद्भर अनिकारी पशु प्रानवनिक सहायकस्तर चौिो पशु सेवा ९८६१५६३१७९ 

४४ श्री सलाम नसं तामाङ्ग कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन   

वडा नं. १४ 
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लस .नं  कमयचारीको नाम ¸िर  पद िह शाखा / लजमे्मवारी  सम्पकय  नं. 

४५. श्री रनवन िंग काकी वडा सनचव सहायकस्तर चौिो  ९८४९५४६७६५ 

४६ श्री बेनन बहादुर िनतव मगर ईखन्िननयर.अ सब  सहायकस्तर चौिँो पूवाविार नवकास  ९८४२३३६००५ 

४७ श्री नवना पकुवाल नायव प्रानवनिक सहायक सहायकस्तर चौिो कृनष नवकास ९८४५१९२७२९ 

४८. श्री अमर लामा कायावलय सहयोगी शे्रणीनवनहन  ९८४४१४१६२७ 

मन्थिी नगरपालिका अन्तगयिका स्वास्थ्य संथिामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 
१ मन्थिी प्रािलमक स्वास्थ्यकेन्द्र, मन्थिी - १  
लस.नं
. 

कमयचारीकोनामाविी पद थिार्ी दरवन्दी भनाय प्रकृर्ा दरवन्दी भएको संथिा सम्पकय  नं. 

१ ररक्त मे.अ. आठौ ं १ )आठौ(ं    

२ डा.नवराि शे्रष्ठ मे.अ. आठौ ँ - करार  ९८४९१३११९५ 

३ डा. ज्योनत प्रकास 

शाह  

मे.अ. आठौ ं - करार कोनभड अस्पताल  

४ युवराि सापकोटा हे.अ. पाचौ १ )५,६,७ औ(ं थिायी  ९८५४०४०४१० 

५ सन्तोष शे्रष्ठ हे.अ. पाचौ  करार १५ शैयाको अस्पताल ९८६०४२५४२१ 

६ संनगता काकी हे.अ. पाचौ  करार १५ शैयाको अस्पताल ९८६९१०७१८५ 

७ लक्ष्मी नव.क. स्टाफनसव पाचौ ं १ )पाचौ(ं थिायी  ९८४५१९८१८३ 

८ आकास संिेल रेनडयोग्राफर पाचौ १ करार १५ शैयाको अस्पताल ९८६०१०२७४८ 

९ सोहन सुवेदी फामेसी सहायक १ करार १५ शैयाको अस्पताल ९८००८००४० 

१० नचनी माया वल नस.अ.हे.व. छैठौ ं  

३ )४,५,६ औ(ं)४ 

िना कायवरत १ िना 

कािमा( 

थिायी  ९८५४०४००८५ 

११ कौशल िापा अ.हे.व. चौिो थिायी  ९८५५२५७१४० 

१२ सररिा शे्रिेठ अहेव चौिो करार वलडमुहान सस्वाके   

१३ सानवत्री शे्रष्ठ अ.हे.व.चौिो थिायी  ९८४१९२६६१८ 

१४ नमङमा शेपाव नस.अ.न.मी. 

छैठौ ं

३ )४,५,६ औ(ं 

)४ िना कायवरत 

रहेको िसमधे्य १ िना 

काि र १िना 

फानिल( 

थिायी  ९७४४००७९११ 

१५ शान्ता माझी नस.अ.न.मी. 

छैं टौ ं

थिायी भलुवािोर 

स्वास्थ्यचौकी 

९८४४१३७२१७ 

१६ अन्िु काकी अ.न.मी.चौिो थिायी  ९८४४२३४२२५ 

१७ नमनिला अनिकारी नस.अ.न.मी. 

पाचौ ं

थिायी फानिल ९८४९०३३८०० 

१८ कररष्मा काकी स्टाफ नसव पाचौ ं  करार  ९८४९८९७९८३ 

१९ िखश्मन शे्रष्ठ स्टाफ नसव पाचौ ं  करार १५ शैया अस्पताल ९८६०६७४९९९ 

२० सनमता ररमाल अ.न.मी. चौिो  करार  ९८४४०४४०६६ 

२१ संिय कुमार साह ल्या.अ. छैटौ ं १ ल्या. टे. पाचौको 

दरविी )४ िना 

कायवरत मधे्य १ िना 

फानिल र २ करार( 

थिायी   

२२ संनिव कुमार भगत ल्या.अ. चौिो  फानिल ९८४९२१५७५४ 

२३ नवननता काफे्ल ल्या अ. चौिो करार  ९८४४०४३५९५ 

२४ गायत्री ित्री ल्या.टे. पाचौ ं करार १५ शैया अस्पताल ९८६१८४५१८८ 

२५ नवश्वराम वुढािोकी का.स.शे्रणीनवनहन २ 
 

थिायी  ९७४४०४६५६२ 

२६ नमन वहादुर ित्री का.स.शे्रणीनवनहन थिायी  ९७४४०१५६०५ 

२७ रािा माझी का.स.शे्रणीनवनहन  करार  ९८४४४३९१७१ 

२८ सुकुमाया नव.क. का.स.शे्रणीनवनहन  करार १५ शैया अस्पताल ९८६६४३३९५७ 

२९ गोरे माझी पाले  करार १५ शैया अस्पताल ९८६७०६०८२५ 
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लस.नं
. 

कमयचारीकोनामाविी पद थिार्ी दरवन्दी भनाय प्रकृर्ा दरवन्दी भएको संथिा सम्पकय  नं. 

३० चन्द्र कुमार तामाङ पाले  करार १५ शैयाको 

अस्पताल 
 

३१ मिमानल माझी का.स.शे्रणीनवनहन  डोरहानिर कोनभड ५ वेड अ. 

करार 
 

 

२. गेिु प्रािलमक स्वास्थ्यकेन्द्र, मन्थिी-१२  
लस.नं. कमयचारीकोनामाविी पद थिार्ी दरवन्दी भनाय प्रकृर्ा दरवन्दी भएको संथिा सम्पकय  नं. 

३२ डा.ननशान्त भण्डारी मे.अ. आठौ ं १ )आठौ ं थिायी अध्ययन नवदा ९८५१२४४३०० 

३३ सुपना मोक्तान हे.अ. पाचौ ं १)५,६,७ औ(ं थिायी  ९८४३७४७५१० 

३४ वृिा के.सी. स्टाफनसव पाचौ ं १)५,६,७ औ(ं करार   

३५ सुनमत्रा ित्री अ.हे.व. चौिो ३ थिायी   

३६ प्रनदप महत्तो अ.हे.व. चौिो  कठिोर काि  

३७ नडल्ली वहादुर ित्री अ.हे.व. पाचौ ं थिायी  ९८४१२४९४६५ 

३८ सरस्वती काकी  नस.अ.न.मी. 

पाचौ ं
३ थिायी  ९८४४२६२४८५ 

३९ लक्ष्मी अनिकारी अ.न.मी. चौिो थिायी  ९८६३९७७९१९ 

४० अप्सरा के.सी. अ.न.मी. चौिो थिायी  ९८४४२८५७२० 

४१ संजर् रजक ल्या.टे. छैटौ ं १ थिार्ी   

४२ हररशरण ित्री का.स.शे्रणीनवनहन २ करार)दरवखि(   

४३ अननसा तमाङ का.स.शे्रणीनवनहन करार)दरवखि(   
 

३. फुिासी स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी-१३  
४४ शान्ता महिवन हे अ १ करार  ९८६१८१९२२५ 

४५ सुरेन्द्र कुमार साह अ.हे.व. चौिो १ थिायी  ९८६४११८९१५ 

४६ श्याम कृष्ण चौहान अ.हे.व. पाचै १ थिायी  ९८४५७५८८०

० 
४७ पे्रम माया बोहरा  नस.अ.न.मी. 

पाचौ ं

१ थिायी  ९८४४२४७९२

० 

४८ नविा ित्री नस.अ.न.मी.पाचौ ं १ थिायी  ९८४४०००५७

६ 
४९ शंकर पािाली का.स. शे्रणीनवनहन १ थिायी   

५० नसिवना भण्डारी का.स. शे्रणीनवनहन  करार वनिवङ सेन्टर  
 

४. . चनखु स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी-१०  
५१ युवराि भुषाल हे अ १ करार  ९८४४८२४८८१ 

५२ सरोि कुमार शमाव अ.हे.व. चौिो १ थिायी  ९८६६१११५१७ 

५३ रनवध्वि ित्री अ.हे.व. पाचौ ं १ थिायी  ९७४४०४२८७९ 

५४ कुङ्गा डोल्मा तमाङ अ.न.मी. पाचौ ं १ थिायी  ९७४४०४१२१६ 

५५ ररक्त अ न मी चौिो     

५६ कुन्ता समाल का.स. १ करार)दरवखि(   
 

५.पुरानागाउँ स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी -९  
५७ रािकुमार आरण ि.स्वा.नन. छैटौ ं १ थिायी  ९८५४०४०९१९ 
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५८ नदपक नेपाली अ हे व १ करार  ९८६८१९३१०५ 

५९ सन्िय कुमार मण्डल अ.हे.व. चौिो १ थिायी  ९८४०२३९३२० 

६० रुपा के.सी. अ.न.मी. चौिो १ थिायी  ९८४४२३३८०० 

६१ अखस्मता मोक्तान अ.न.मी. चौिो १ थिायी  ९८४१६४८२६४ 

६२ मनमता नगरी का.स. शे्रणीनवनहन १ करार)दरवखि(   

६३ शान्ती वलम्पािी का.स. शे्रणीनवनहन  करार   
 

 
६. लचसापानी स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी -८  
६४ वल वहुदुर के.सी. हे.अ. पाचौ ं १ थिायी  ९८४३४५३९७१ 

६५ सौगात माझी अ.हे.व. चौिो १ थिायी  ९८४४०४४०२८ 

६६ सररता चौिरी अ.हे.व. चौिो  थिायी   

६७ अचवना शे्रष्ठ अ.न.मी. चौिो १ थिायी  ९८४९९३६४९५ 

६८ रािा शे्रष्ठ अ.न.मी. पाचौ ं १ थिायी  ९८६९००८६४८ 

६९ नवषु्ण कुमार कमावचायव का.स. १ करार)दरवखि(   
 

७.  भटौिी स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी -७  
७० राम प्रसाद प्रसाई ि.स्वा.नन. छैटौ ं १ थिायी  ९८४४२८२६७५ 

७१ ननमता मैनाली अ.हे.व. पाचौ ं १ थिायी  ९८६००७३००९ 

७२ केशर कुमारी पौडेल अ.हे.व.चौिो १ थिायी  ९८४४२३२५३४ 

७३ सुलोचना िडका अ.न.मी. चौिो १ थिायी  ९८४९६००३८१ 

७४ मखिरा प्रसाई अ.न.मी. पाचौ ं १ थिायी  ९८४४१४२७२८ 

७५ सानुमाया शे्रष्ठ का.स.शे्रणीनवनहन १ डोरहानिर   
 

८.  भिुवाजोर स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी -६  
७६ ननवन ढंुगेल हे.अ.पाचौ ं १ थिायी  ९८६००७३००९ 

७७ शान्ता माझी नस अ न मी छैटौ १  प्रा स्वा के मन्थली काि ९८४४१३७२१७ 

७८ कमला िापा नस.अ.न.मी पाचौ ं १ थिायी  ९८४४२३२५३४ 

७९ सुनमत्रा शे्रष्ठ अ हे व चौिो १  काि वेनतनी ९८४४३२३३३२ 

८० पुष्पा िापा अ.न.मी. चौिो १ थिायी फानिल,अध्ययन नवदा ९८४९६००३८१ 

८१ उमेश िापा का.स.शे्रणीनवनहन १ डोरहानिर   
 

९.  सािु स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी -४  
८२ रमेश रसाईली हे.अ. पाचौ ं १ थिायी  ९८६०४९१८०३ 

८३ श्यामवली महतो अ.हे.व.चौिो १ थिायी  ९८४४०३६१९५ 

८४ यसोदा दाहाल नस.अ.न.मी. 

छैटौ ं

१ थिायी  ९७४४०२३५६१ 

८५ सखिता अनिकारी अ.न.मी. चौिो १ थिायी  ९८५१२२५२१४ 

८६ नलला शे्रष्ठ का.स. शे्रणीनवनहन १ डोरहानिर   

८७ रुक्मा तामाङ का.स. शे्रणीनवनहन  करार  वडा माफव त 

 
१०. सुनारपानी स्वास्थ्य चौकी, मन्थिी -५  
८८ नटकाराम मगर नस.अ.हे.व. पाचौ ं १ थिायी  ९८४४०७६०७५ 

८९ गंगा िापा अ.हे.व. चौिो १ थिायी  ९८४१८७८०६३ 

९० भवानी िापा नस.अ.न.मी.पाचौ ं १ थिायी  ९८४४०४३९९८ 

९१ कमला नेपाली नस.अ.न.मी.पाचौ ं १ थिायी  ९८६८१९३१०४ 
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९२ िोपेन्द्र भुिेल का.स. शे्रणीनवनहन १ करार   

९३ ननरमाया काकीिड्का का.स शे्रणीनवनहन. करार)दरवखि(   
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घ  नगरपालिकावाट प्रदान गररने सेवाहरु 

    सामान्य कमयचारी ििा सामालजक लवकास महाशाखा 

 निल्ला खथित नवषयगत कायावलय तिा गैर सरकारी संथिाहरुसँग समन्वय, सहकायव र साझेदारी प्रवद्धवन 

गने  

 संघ तिा प्रदेश अन्तगवत योिनाको लक्ष्य, नीनत, उदे्यश्य तिा नगरको आवश्यक्ता अनुरुप नगरको 

दीघवकानलन, आवनिक तिा वानषवक योिना तिुवमा कायवमा आवश्यक सहयोग गने । 
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 नगर कायवपानलका अन्तगवत नवषयगत शािा, उपशािा, वडाहरुको अनुगमन गरी सुिारका लानग सुझाव 

कायवयोिना सनहत नगर कायवपानलका तिा नगर सभाका सनमनत/ उपसनमनत समक्ष प्रनतवेदन पेश गने । 

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

र सहकायव गने । 

 नगरपानलका नभत्रका सवै संघ प्रदेश अन्तगवतका पररयोिनाहरुको सम्पकव  नवन्दुको रुपमा कायव गने । 

 घ वगवका ननमावण व्यवसायी, गैर सरकारी संथिा, सहकारी आनद संघ सथिाहरु तिा फमवहरुलाई 

ननयमानुसार इिाित पत्र नदने । 

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

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

कायावन्वयन गने गराउने । 

 संघ र प्रदेश अन्तगवतका सशतव कायवक्रमहरु र पररयोिना अन्तगवतका कायवहरुमा आपसी समन्वय र 

सहयोग गने । 

 महाशािा अन्तगवतका शािा. उपशािा तिा इकाईहरु, आनिवक प्रशासन र योिना शािासँग आवश्यक 

समन्वय र सहिीकरण गने । 

     जनशस्ि व्यवथिापन ििा वडा समन्वर् शाखा  

 नगरपानलका र अन्तगवतका कमवचारी प्रशासन, व्यवथिापन, समन्वय र अनुगमन सम्बन्धी कायव गने । 

 कमवचारीहरुको आवश्यक क्षमता नवकास सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्चालन गने । 

 महाशािासँग समन्वय गरी आफ्नो शािा अन्तरगतका कायवयोिना अनुरुप कायवक्रम कायवन्वयन गरी 

तोनकएको समयमा प्रगनत नववरण पेश गने । 

 नगरपानलकाको बेठक सभा समारोह नदवस आनदको व्यवथिापन तिा ननणवय लेिन तिा अनभलेिहरु 

सुरनक्षत राखे्न । 

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

समन्वय गरी media, website, facebook लगायतमा सावविननक गने । 

 नगपानलकाको वानषवक तिा आवनिक योिना तिुवमा तिा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने । 

  शािासँग सम्बखन्धत सनमनत, उपसनमनत, कायवक्रमहरुको सम्बन्धी कायव गने । 

  बिार अनुगमन सम्बन्धी तोकेको मापदण्ड र ननदेनशका बमोनिम कायव गने । 

 सुशासन इकाईको कामकाि गने । 

 कायावलयका कमवचारीहरुको कायव सम्पादन सम्बन्धी कायव, कमवचारी र िनप्रनतनननिहरुको सम्पनत्त 

नववरण अद्यावनिक सम्बन्धी कायव गने । 

 नगरप्रमुि, उपप्रमुि तिा प्रशासकीय अनिकृत र महाशािाले तोकेका अन्य कायवहरु गने । 

    सूचना प्रलवलि इकाई 

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

परेका कमवचारीहरुलाई सहिीीकरण गने ।  
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 कायावलयको आनिकाररक ईमेलमा आएका पत्रहरु सम्बखन्धत शािाहरु / प्रमुि प्रशासनकय अनिकृतलाई 

िानकारी गराउने ।  

 कायावलयको वेव, फेसवुक, साइट पेि आनद मा सूचना प्रनवि गरी िनसमुदाय माझ समे्प्रशन गने ।  

 कायावलयमा आयोिना हुने हरेक कायवक्रममा सहभागी भइ आयोिक / सहभागीहरुलाई आवश्यक 

टेखक्नकल सहायता गने। 

 नवनभन्न मन्त्रालयका सूचना अनिकारीहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी कायावलयबाट समे्प्रशन हुने 

सूचनालाई चस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत गने ।  

 सूचना अनिकारीको सहायक कमवचारीको रुपमा कायव गने । 

 आलियक प्रशासन शाखा 

 भुक्तानीका कायव । 

  रािश्व र करहरु दाखिला । 

 िरौटीको अनभलेि प्रनवि तिा नफताव । 

  पेश्की प्रदान र फछौट । 

  नवत्तीय प्रनतवेदन तयारी, समे्प्रषण र प्रोवोिीकरण । 

 सावविननक िररद कायवमा परामशव सेवा प्रदान । 

 कमवचारीहरुको वीमा, सञ्चय कोष र नागररक लगानी कोष दाखिला तिा नववरण अध्यावनिक । 

 नवनभन्न कोष तिा िाताको सञ्चालन । 

  नवनभन्न शािा तिा ननकायहरुमा नवत्तीय नववरण सम्वन्धी सूचना प्रदान र समे्प्रषण । 

  प्रचनलत कानुन वमोनिम समग्र आनिवक प्रशासन सम्वन्धी अन्य सेवाहरु प्रदान । 

 आन्तररक तिा वाह्य लेिा परीक्षण गनव/ गराउन लेिा उत्तरदायी अनिकृतलाई सहयोग  

 राजश्व उप शाखा 

  नगरपानलकामा प्राि हुने दैननक कर तिा शुल्क संकलन गने  

 रािश्व सम्वन्धी नीीनत तिुवमामा सहयोग गने  

 रािश्व वानषवक लक्ष्य ननिावरणमा कायावलय प्रमुि, रािश्व परामशव सनमनतलाई सहयोग गने 

 रािश्व संकलन सम्वन्धी के्षत्रहरुको पनहचान गरी रािश्व परामशव सनमनत समक्ष पेश गने  

 उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अनुमनत तिा ननवकरण सम्वन्धी कायव गने  

 ननमाणव व्यवसायीीहरुको इिाित पत्र दताव तिा ननवकरण सम्वन्धी कायव  गने  

 रािश्व सम्वन्धीी अन्य कायवहरु गने  

 रािश्व परामशव सनमनतको वैठक सञ्चालनमा सहयोग गने । 

 रािश्व संकलनका के्षत्रहरुको पनहचान गरी रािश्व परामशव सनमनत समक्ष पेश गने । 

 नवनभन्न समय रािश्व ननयन्त्रण गने ननयनमत अनुगमन कायवको व्यवथिापन गने । 

 नगरपानलकाको आन्तररक आयश्रोतको गुणात्मक नवकासको आवश्यक अनुसन्धान, नवशे्लषण प्रनतवेदन 

िस्ता कायवको व्यवथिापन गने 
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 रािश्व चुहावट ननयन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन, नवशे्लषण गरी सो सम्बन्धी योिना तिुवमा र कायावन्वयनमा 

सहयोग गने 

 नगर प्रमुि, प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत र रािश्व शािा प्रमुिको ननदेशन बमोनिम कायवहरु गने 

 आन्तरीक आय ठेक्का व्यवथिापन गने 

आन्तररक िेखा परीक्षण ििा वेरुजु फछौट उप शाखा 

 आन्तररक लेिा पररक्षण तिा प्रनतवेदन तयार गने 

 आलेप बेरुिुहरुको लगत राखे्न तिा फछौट  

 सहकारी दताव, सुचीीकृत / अद्यावनिक गने 

 सहकारीको िाता सञ्चालन नसफाररस लगायत अन्य नसफाररसहरु तयार गने  

 सहकारी सँग सम्वखन्धत अन्य कायवहरु  

कानून शाखा 

 नगरपानलकाबाट ननमावण हुने र पररमािवन गनुव पने ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गने। 

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

िवाफ तयार गने, वहस पैरवी गने । 

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

केन्द्र, निल्ला प्रशासन कायावलय लगायतका ननकायमा परेका उिुरी गुनासोको िवाफ लेिनमा 

सहिीकरण । 

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

गने र फैसला, ननणवय कायावन्वयनमा सहयोग गने । 

  कायावलयको दैननक कायव सम्पादनमा आवश्यकताका आिारमा कानुनी राय परामशव उपलव्ि गराउने। 

  कायवपानलकाको नविेयक सनमतनी र नगरसभाको नविायन सनमनतका कायवमा सहिीकरण गने। 

  संघ प्रदेश र थिानीय तहको कानुनको नवषयगत समन्वय र सहकायव गने। 

आलियक लवकास शाखा 

 कृलिय लवकास उप शाखा 

 कृनष प्रसार तिा उत्पादन व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, 

अनुगमन र ननयमन । 

 कृनष बिार सूचना, बिार तिा हाटबिारको पूवाविार ननमावण, साना नसंचाई ननमावण, तानलम, प्रनवनि 

प्रसार, प्रानवनिक सेवा टेवा, कृषकहरुको क्षमता अनभवृखद्ध, अनुगमन र ननयमन । 

 प्राकृनतक प्रकोप तिा महामारी रोग र कीराको ननयन्त्रण । 

 कृनष वातावरण संरक्षण, प्राङ् गाररक िेती तिा मल र िैनवक नवनविताको संरक्षण तिा प्रवद्धवन । 

 उच्च मूल्ययुक्त कृनषिन्य वसु्तको प्रवद्धवन, नवकास तिा बिारीकरण । 

 थिानीयस्तरमा तथ्याङ् कको व्यवथिापन र सूचना प्रणाली । 

 कृनष बीमा र किाव सहिीकरण । 
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 कृनष प्रसार तिा िनशखक्तको प्रके्षपण, व्यवथिापन र पररचालन । 

 कृनष सामाग्री, बीउ नविन, मलिाद र रसायन तिा नवषादीहरुको आपूनतव, उपयोग र ननयमन । 

 कृषक समूह, कृनष सहकारी र कृनष सम्बन्धी थिानीय सङ् घ संथिाहरुको समन्वय, व्यवथिापन र 

ननयमन । 

 थिानीयस्तरमा कृनष सम्बन्धी प्रनवनिको संरक्षण र हस्तान्तरण । 

 थिानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरुको नवकास र व्यवथिापन 

 कृनष प्रसारको व्यवथिापन, सञ् चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव । 

 

पशु लवकास उप शाखा 

 पशुपन्क्षीीहरुको उपचार सेवा )मेनडकल उपचार , गाईनोकोलोनि उपचार आनद  (उपलि  । 

 प्रयोगशाला सेवा, (गोबर, रगत, नपसाव, छाला परीक्षण आदनी  (सिालन  । 

 माईनर सनिवकल सेवा )बोका , रांगा, गोरु, िुमा आनदको बन्ध्याकरण, नपलो, नसस्ट नचरफार( 

सञ्चालन । 

 पशुपन्क्षीीहरुको िोप सेवा र प्रानवनिक परामवश सेवा उपलि । 

 भैसी /गाई बािामा कृनत्रम गभविान कायवक्रम सिालन  गने। 

 पशु सेवा प्रसार तिा अनुसन्धान बाट ननसे्कका नयां प्रनबनिहरुको बारेमा कृषकहरुलाई िानकारी 

प्रदान । 

 कृषकस्तर तानलम तिा सु्कल नशक्षा कायवक्रम सञ्चालन । 

 पशुपन्क्षीी बीीमा गने, कृषकहरुलाई पशु बीीमा गराउन प्रोत्सानहत  । 

 समुह गठन तिा पररचालनमा सहयोग । 

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

 अनुदानमा उपलिता । 

 िीीनवकोपािवन मुखि पशुपालन पद्धनत लाई व्यवसायीीकरण गनवमा सहयोग । 

 पशुपन्क्षीी फामव दताव तिा नवीीकरण गनव गराउन सहयोग । 

 पशुपन्क्षीीहरुको गोठ /िोर ननमावणमा प्रानवनिक सहयोग । 

 संघीीय, प्रदेश र यस कायावलयको स्वीकृत कायवक्रमहरु समयमा सञ्चालन । 

 पशु सेवा कायवक्रमहरुको कायव योिना ननमावण कायावन्वयन र अनुगमन ननरीीक्षण । 

 यस न .पा .बाट अ न्यत्र ननकानश भई िाने पशुपन्क्षीी तिा पशु िन्य पदाविहरुको ढुवानी नसफाररस । 

 पशु औषिनी पसल, मासु पसल, दाना पसल तिा दाना उघोगहरु, पशुपन्क्षीी फामव, ह्याचरी 

 डेरी उघोगहरुको समय समयमा अनुगमन ननरीीक्षण 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 । 

 

उिम लवकास,  

 उद्मम नबकासका लागनी सामािनीक परनीचालन । 

 उद्ममनशलता तिा सीप नबकास तालनीम सहिीकरण । 
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 एड्भान्स सीीप नवकास तालनीम सञ्चालन । 

  ब्यवसायनीक परामशव सेवा उपलव्िता । 

  लघु उद्यमी समुह ननमावण तिा बिारीकरणमा सहयीोग 

समाज कल्याण शाखा 

नशक्षा, युवा तिा िेलकुद शािा 

 प्रारखम्भक बाल नशक्षा, आिारभूत नशक्षा, अनभभावक नशक्षा,  िुला तिा बैकखिक नशक्षा, सामुदानयक 

नसकाइ र नवशेष नशक्षासम्बन्धी नीनत, कानुन, मापदण्ड, योिना तिुवमा,  कायावन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन 

र ननयमन 

 सामुदानयक तिा संथिागत नवद्यालय एवम् मातृभाषामा नशक्षा नदने नवद्यालय थिापना, अनुमनत, सञ्चालन, 

व्यवथिापन तिा ननयमन 

 सामुदानयक नवद्यालय व्यवथिापन सनमनत गठन तिा व्यवथिापन 

 नवद्यालय नामाकरण 

 नशक्षक तिा कमवचारीहरुको ननयनमत तलब भत्ता ननकासा 

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

कायावन्वयन 

 नवद्यालयहरुको ननयनमत अनुगमन, मूल्याङ्कन तिा पृष्ठपोषण 

 नशक्षक तिा कमवचारीहरुको क्षमता नवकास कायवक्रम संचालन 

 नवद्यालयहरुमा िेलकुदका कायवक्रम संचालन 

 नशक्षकहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 

 आिारभूत तह कक्षा ८, कक्षा ५ र कक्षा ३ को परीक्षा संचालन, उत्तरपुखस्तका संकलन, परीक्षण, ननतिा 

प्रकाशन, नवशे्लषण तिा पृष्ठपोषण 

 नवद्यािी नसकाइ उपलखिको परीक्षण र व्यवथिापन 

 थिानीय पुस्तकालय र बाचनालयको सञ्चालन तिा व्यवथिापन 

 नवद्यालय नक्साङ्कन, समायोिन, नशक्षक दरविी नमलान तिा वि भएका नवद्यालयको सम्पनत अनभलेि, 

व्यवथिापन तिा संरक्षण  

 नशक्षक तिा कमवचारीहरुको अनभलेि व्यवथिापन 

 अनतररक्त शैनक्षक कायवक्रमको सञ्चालन  

 समग्र शैनक्षक कायवक्रमहरुको कायावन्वयन, अनुगमन तिा मूल्याङ्कन, आनद । 

स्वास्थ्य शाखा 

 िोप, पोषण, प्रिनन्  स्वास्थ्य, एनककृत वालरोग व्यवथिापन, आमा सूरक्षा कायवक्रम र पररवार ननयोिन 

कायवक्रम संचालन गने व्यवथिा नमलाउने । 



38 

 

  क्षयरोग, HIV/AIDS , औलो , कालािार, टाईफईड, हेपाटाईनटस िस्ता सरुवा रोगको ननयन्त्रण र 

रोकिाम गनव व्यवथिा नमलाउने । 

 कुिरोग र हातीपाईले िस्ता सरुवा रोगको ननवारण गनव । 

 व्यखक्तगत र वातावरण सरसफाई वारे िनचेतनामूलक कायवक्रम संचालन गरीी िीवन शैलीमा पररवतवन 

गरर स्वास्थ्य प्रविवन गने । 

  ननयनमत नवरामी िाँच, आवश्यक उपचार तिा अत्यावश्यक औषनि ननशुल्क नवतरण गने व्यवथिा 

नमलाउने । 

  अत्यावश्यक ननशुल्क औषनिहरु र सनिवकल सामाग्रीको व्यवथिा नमलाउने । 

 सरसफाई तिा स्वास्थ्य के्षत्रवाट ननस्कानशत फोहोर मैला व्यवथिापनमा ननिी तिा गैसस के्षत्रसंग समन्वय, 

सहकायव र साझेदारी गरर कायव गने । 

  ननिी अस्पताल, पोनलखिननक तिा खिननकको थिापना र स्तरोन्नती तिा ननवकरण गनव व्यवथिा 

नमलाउने । 

 स्वास्थ्य सेवा सम्वखन्ध भौनतक, पूवाविार नवकाश तिा व्यवथिापन गने । 

  स्वच्छ िानेपानी तिा िाध्यपदािवको गुणस्तर र वायु तिा वस्तीको प्रदुषण ननयन्त्रण र ननयमन गने । 

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

संचालनको व्यवथिा नमलाउने । 

  औषनिपसल संचालन अनुमनत अनुगमन र ननयमन गनव सहयोग गने। 

 स्वास्थ्य सेवाको पहँुच नपुगेको थिानमा िेष्ठनागरीक, िनरल, नवशेषज्ञ, स्वास्थ्य सेवा र UVP Screening 

/VIA, आँिा रोगको परीक्षण िस्ता नशनवर संचालन गने व्यवथिा नमलाउने । 

  लैंनगक नहंसा सम्वखन्ध स्वास्थ्य सेवा लगायत एकद्वार रुपमा एनककृत सेवा नदने व्यवथिा नमलाउने । 

 २४ घणे्ट प्रसुनत सेवा प्रदान, आकखस्मक प्रसुनत शल्यनक्रया तिा नवनशशु स्याहार सम्वन्धीी कायव 

संचालनको व्यवथिापन गने । 

  नगरसभा र कायवपानलकावाट भएका स्वास्थ्य संग सम्वखन्धत ननणवयलाई कायावन्वयन गने व्यवथिा नमलाउने 

। 

 थिानीीय व्यापार वसु्तको माग, आपूनतव तिा अनुगमन उपभोक्ता अनिकार तिा नहत सम्वन्धीी नीीनत, 

कानुन, मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयन्त्रणको व्यवथिापनमा सहयोग गने।  

 आिारभुत स्वास्थ्य सेवावाट बखित र स्वास्थ्य सेवा नलन टाढा िानु पने वस्तीीहरुमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

संचालनको लानग आवश्यक व्यवथिा नमलाउने । 

मलहिा वािवालिका ििा समाजकल्याण 

 बालसंरक्षण ,सचेतनामुलक, वालउद्धार तिा पुनरथिापना सम्बन्धीी कायवक्रमहरु संचालन गने । 

 बालबानलकाहरुका लानग पाररवाररक तिा सामुदानयक संरक्षण सेवा बालमैत्री थिानीय शासनको 

सुनननितता सम्वन्धीी कायवयोिना तिुवमा कायवन्वयन तिा अनुगमन गने 

  बाल िव गठन बालिव संिाल गठन तिा दताव गरी ननयनमतरुपमा संचालन तिा पररचालन गने । 

 अपाङ्गता तिा िेष्ठ नागररकहरुको लानग पररचयपत्र नवतरण र उनीहरुको लानग प्रदान गररने सुनविा 
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तिा सहुनलयतहरुको पनहचान गरी कायवक्रम तिुवमा, कायावन्वयन र अनुगमन गने, 

 अपाङगता भएका व्यखक्तहरुको लानग आनिवक सशखक्तकरणका कायवक्रमहरुको पनहचान, तिुवमा, 

कायावन्वयन र अनुगमन गने, 

 मनहला तिा नकशोरीका लानग आनिवक सशखक्तकरण सम्बन्धी कायवहरु व्यवसायको पनहचान तिा सीप 

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

Money), थिलगत प्रानवनिक परामशव तिा उिमनशलताको नवकास र बिारीीकरणमा सहयोग गनव । 

 मनहलाहरुको लानग आनिवक र सामानिक ,रािनीीनतक, शसखक्तकरण गरी क्षमता नवकास गराउने । 

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

कायवक्रम संचालन गने । 

 अिकानलन सेवा केन्द्र थिापना नपनडत मनहला बालबानलका र नकशोरीहरुको उद्धार संरक्षण तिा 

पुनथिावपनामा सहयोग गने । 

 लैनङ्गक नहंसा ननवारण कोष ,आकखस्मक बाल उद्धार कोष थिापना तिा पररचालन गने । 

 मनहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक अपाङ्गता सम्बन्धीी अन्तरानिि य के्षत्रीीय रानिि य प्रनतवद्धता र 

कायवयोिना सम्बन्धीी अनभमुिीीकरण तिा कायवन्वयनमा सहयोग गने । 

पूवायिार / भवन ईजाजि ििा अनुगमन शाखा 

 नगरपानलकाको पूवाविार नवकाससंग सम्वखन्धत गुरु योिनाहरु (यातायात, साना नसंचाई, वस्ती 

नवकास,िररद आनद..) तयार गने ।  

 आवनिक नगर नवकास योिनाको क्रममा पूवाविार सम्वन्धी योिना तिुवमा गनव समन्वय तिा सहयोग गने 

। 

 बानषवक योिना तिुवमाको क्रममा ठूला योिनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन गरी योिना तिुवमा सनमनतमा 

पेश गने । 

 वानषवक योिना, इन्भेन्टरी ननमावण, वानषवक ममवत योिना, िररद योिना तयारी गने गराउने । 

 नगरको आवनिक योिना, स्रोत नक्सा तयारी, बुलेनटन प्रकाशन आनद तयार गनव आवश्यक सहयोग गने 

।  

 नगर स्तररय योिना तिुवमा गोष्ठी संचालन गनव आवश्यक समन्वय तिा सहयोग गने । 

 नगरको पूवाविार नवकाससंग सम्वखन्धत तथ्यांकहरु संकलन गरी अद्यावनिक गने । 

 पूवाविार नवकाससँग सम्वखन्धत IEE र EIA अध्ययन सम्वन्धी कायव गने गराउने । 

 स्वीकृत पूवाविार योिनाहरु कायावन्वयनको लानग  सवेक्षण, नडिाईन, डि ईङ्ग, लागत अनुमान तयारी गने 

गराउने  
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 चालु आनिवक बषवको लानग आवश्यक पने ननमावण, वसु्त तिा सेवा िररद गनुव पने कायवको नववरण तयार 

गने तिा समयमै िररद प्रनक्रया अगाडी बढाउनकोलानग पेश गने ।  

 स्वीकृत नगर नवकास कायवक्रम अनुसार पूवाविार नवकास सम्वन्धी योिनाहरु कायावन्वयन गने ।  

 ठेक्कावाट गराईने ननमावण कायवहरुको टेण्डर डकुमेन्ट तयार गने, ठेक्का प्रशासन तिा व्यवथिापन गने 

गराउने ।  

 उपभोक्ता सनमनत माफव त गराईने योिनाहरुको उपभोक्ता सनमनत गठन गनव सहनिकरण गने ।  

 नगरपानलकावाट संचानलत हुने योिना तिा कायवक्रमहरुको नकस्ता ननकासा, रननङ तिा अखन्तम नवल  

तयार गने गराउने तिा फरफारक सम्वन्धी कायवमा  सहनिकरण गने । 

 प्रदेश तिा नगर स्तररय पूवाविार नवकास कायावक्रमहरुको कायावन्वयन गने गराउने । 

 नगरपानलका, प्रदेश सरकार तिा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएका वानषवक योिना तिा 

कायवक्रमहरुको अनभलेि राखे्न कायवमा सहनिकरण गने । 

 नगरपानलकालाई हस्तान्तरण भै आएका योिनाहरुको अनभलेि राखे्न र संचालनको व्यवथिा नमलाउने 

कायवमा सहनिकरण गने । 

 नगरपानलकावाट संचालन भएका भौनतक नवकास योिनाहरुको समय समयमा अनुगमन तिा 

मूल्यांकन गरी प्रनतवेदन नदने एवम् यस कायवमा सहनिकरण गने । 

 नगरपानलकामा संचानलत पूवाविार नवकास कायवक्रमहरुको अनभलेि राखे्न कायव गने गराउने । 

 नगर नवकास योिनाको सनमक्षाको क्रममा पूवाविार सम्वन्धी योिनाहरुको नववरण प्रसु्तत गने गराउने । 

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

लगाउने । 

 आफू मातहतका कमवचारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तिा अनुगमन गरी आवश्यक ननदेशन 

नदने । 

 नगर स्तरको श्रम, ज्याला, भाडा, दरभाउको ननिावरण 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 । 

 पूवाविार नवकाससँग सम्वखन्धत उपभोक्ता सनमनत तिा समुदाय, ननमावण व्यवसायी एवम् संथिाहरुको 

क्षमता नवकास सम्वन्धी कायवक्रम अन्य शािा संग समन्वय गरी तिुवमा तिा संचालन गने गराउने । 

 नगरपानलका तिा वडामा कायवरत प्रानवनिकहरुको क्षमता नवकासकोलानग तानलम तिा अनुनशक्षण 

कायवक्रम अन्य शािा संग समन्वय गरी आयोिना गने गराउने ।  

 नगरपानलकाको पूवाविार नवकाससँग सम्वखन्धत नवषयगत सनमनतको सनचवालयको कायवहरु गने गराउने  

 नगरपानलकामा रहेका पुराना कागिात िूल्याउने र िुल्याउन सहयोग गने । 

 पूवाविार नवकास सम्बन्धी योिनाहरु समयमै तयार गरी स्वीकृत गराउने । 

 स्वीकृत वानषवक कायवक्रम अनुसारका पूवाविार नवकास सम्बन्धी योिना तिा कायवक्रमहरु तोनकएको 

समयमै कायावन्वयन गने । 

 पूवाविार नवकास सम्बन्धी योिनामा तोनएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने । 
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 स्वीकृत वानषवक कायवक्रम अनुसारका पूवाविार नवकास सम्बन्धी योिना तिा कायवक्रमहरुको प्रगनत 

नवबरण तयार गरी समयमै सम्बखन्धत ननकायमा पठाउने ।  

 शािाको निम्मामा रहेका फाईलहरु, प्रनशक्षण सामग्रीहरु, प्रनतवेदन, तिा अन्य सम्पनत्तको दुरुस्त र 

उपयुक्त व्यवथिा गने तिा सरुवा हँुदा आफु निम्मा रहेका सामग्रीहरु बरबुझारि गने गराउने । 

 पूवाविार नवकास सम्बन्धी आयोिनाहरुको सावविननक पररक्षण गनव उपभोक्ता सनमनतहरु तिा ननमावण 

व्यवसायीहरुलाई सहिीीकरण गने 

 भवन ननमावण अनुमती तिा नक्शा पास का कायव गने । 

 पूवाविार नवकास र भवन ननमावण तिा नक्शा पास सँग सम्वखन्धत थिानीय मापदण्डहरुको ननमावण तिा 

कायावन्वयन गने । 

 वस्ती नवकास, भवन ननमावण इिाित, नक्शा पास एवम् स्वीकृती तिा ननयमन र फोहोरमैला व्यवथिापन 

सम्वखन्ध कायव गने गराउने । 

 वस्ती नवकास तिा भवन ननमावण सम्वन्धी कायवमा सहयोग गने । 

 आवश्यकता अनुसार सरकारी, सावविननक तिा व्यखक्तगत भौनतक संरचनाहरुको मूल्याङ्कन  गने 

गराउने । 

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

लगाउने ।  

 नगरपानलका खथित सरकारी कायावलयहरुलाई भौनतक पूवाविार ननमावणमा प्रानवनिक सहयोग आवश्यक 

भएमा उपलि गराउने । 

 नगरपानलकाको भौनतक सामग्री तिा अचल सम्पनत्तको ममवत सम्भार तिा सुरक्षा सम्वन्धी कायवमा 

सहयोग तिा सहनिकरण गने । 

 मातहतका कमवचारीहरुको सरुवा, काि र मनोनयनका लानग नसफाररश तिा राय उपलि गराउने । 

 शािाको काममा वािा नपुगे्न गरी नवदा नसफाररश गने र कमवचारीहरुको आन्तररक िटन पटन गने । 

 पूवाविार नवकास सम्बन्धी योिनामा तोनएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने । 

 अन्तगवतका कमवचारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तिा अनुगमन गरी आवश्यक ननदेशन नदने 

र्ोजना ििा अनुगमन उपशाखा 

 नगर नभत्र उपभोक्ता सनमनत माफव त संचालन हुने योिनाहरुको अनभलेि राखे्न । 

 संघ/प्रदेश तिा अन्य ननकायवाट नगर सँगको समन्वय र सहकायवमा संचालन हुने योिनाहरुको 

उपभोक्ता सनमनत गठन लगायत नववाद समािानका लानग वडा कायावलयहरुमा पत्राचार समन्वय गने । 

 उपभोक्ता सनमनत माफव त संचालन हुने योिनाको तोनकएको प्रकृया बमोनिम सम्झौतंा, कायावदेश उपलव्ि 

गराउने। 

 योिनाको रननङ्ग नवल एवं अखन्तम भुक्तानीका लानग पेश भएका कागिपत्रहरु रुिु गरी भुक्तानीका लानग 

कायावलय प्रमुि समक्ष पेश गने । 

 संघीीय तिा प्रदेश सरकार लगायत संवध्द ननकाय समक्ष वडा स्तरवाट माग भई आएका 

योिना/कायवक्रमको प्रकृया पुयावई नसफाररस पत्र तयार गने । 

 नगर नभत्र संचालन भएका योिना/ कायवक्रमहरुको अनुगमन गराउन समन्वय र सहिीकरण गने । 
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 नगर स्तरीीय योिना अनुगमन तिा सहिीकरण सनमनतको सदस्य सनचव भई कायव गने । 

 नगरको वानषवक योिना तिा कायवक्रम तयार गनव सहयोग गने । 

 वडा स्तररय योिना तिा कायवक्रम छनौट/ तयार गनव वडा कायावलय र वडा सनमनतलाई सहिीकरण एवं 

समन्वय गने ।  

 वडा स्तरवाट छनौटं/तयार गरी पठाएका योिना तिा कायवक्रमहरुको एकीीकृत अनभलेिीीकरण गरी 

पेश गने । 

 उपभोक्ता सनमनतहरुलाई नगरको नीनत र कानुन वमोनिम योिना संचालन/कायावन्वयन गनव 

अनभमुिीीकरण गने । 

 नगर तिा वडामा पूवव योिना तिुवमा वैठक संचालन गनव समन्वय र सहयोग गने । 

 नगरको वानषवक योिना तिा कायवक्रम वडा कायावलय तिा सरोकारवाला ननकाय समक्ष पठाउने । 

 भूकम्प पीीनडत ननीिी आवास पुन ननमावणको कायवमा वडा र संवध्द कायावलय संग समन्वय गने । 

 पुन ननमावण सम्वन्धीी प्रशासननक कायव पत्राचार, अनभलेि व्यवथिीापन आदनी गने । 

 योिना प्रशासन उप-शािासँग संवध्द मानसक, चौमानसक एवं वानषवक प्रनतवेदन तयार गनव समन्वय र 

सहयोग गने । 

 नगर िलस्रोत सनमनतका सम्वखन्धत कायवहरु । 

 

लवपद् व्यवथिापन 

 फोहोरमैला व्यवथिापन सम्वन्धी कायवमा सहयोग गने । 

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

पुनरोत्थान तिा पुनथिापनाका कार्य गने ।  

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

अवथिामा राख्न आवश्यक व्यवथिापन गने । 

 वातावरणको के्षत्रमा काम गने नवनभन्न संघ सथिाहरुसगँको समन्वय र सहकायवमा वृक्षारोपण, 

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

पुयावउने । 

नगर प्रहरी वि 

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

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

नवीकरण, नबल नविक तिा नबक्रीको लानग राखिएका मालवसु्त, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, 

आपूनतव, आनदको अवथिा वुझे्न तिा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, नमठाई पसल, डेरी, होटल, 

लगायतका िाद्य वसु्तको नवक्रीी थिलको सञ्चालन तोनकएको मापदण्ड अनुसार छ छैन अनुगमन 

गरी नगरपानलकामा पेश गने । 
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  विार 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 अवथिा, 

ि) कालोबिारी, एकानिकार, (नसखण्डकेट), नमनलमतोपूणव भाउ ननिावरण(काटेनलङ), कृनत्रम अभाव 

तिा बिार प्रवेशमा अवरोि गने िस्ता गैर प्रनतस्पिी व्यापाररक नक्रयाकलाप भए/ नभएको, 

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

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

वा बि गनव सहयोग गने, 

घ)कुनै वसु्त तत्काल नि नगरे िनस्वास्थ्यमा असर पने देखिएमा त्यसको िानकारी तुरुन्त 

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

अरू प्रचनलत कानुन बमोनिम आवश्यक प्रनक्रया पु¥याई सम्बखन्धत व्यवसायी र उपखथित 

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 ननषेनित व्यापाररक नक्रयाकलाप ( Restrictive Trade Practices) र 

एकानिकारपूणव नक्रयाकलाप ( Monopolistic Trade Practices ) भएको पाईएमा तुरुन्त 

नगरपानलकामा िानकारी गराउने । 

च)सडक पेटी अनतक्रनमत गरी सामान राखिएको, तोनकएको थिान भिा वाहेक ििाभावी सवारी 

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

गराई नगरपानलकाबाट प्राि ननदेशन वमोनिम कायव गने । 

४) विार व्यवथिापनसँग सम्बखन्धत देहाय वमोनिमको कायव गने  

क) सावविननक आवागमनमा बािा पुयावई रािेका ननमावण सामग्री, पसल व्यवसायबाट भएको  

अवरोि हटाउन लगाउने  

ि) नगर के्षत्रनभत्रको फोहरमैला ननिावररत समय र थिानमा राख्न लगाउने ।  

ग) सावविननक िग्गा, 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 िानकारी गराउने ।  
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घ) सावविननक थिल तिा सडकमा भेनटएका छाडा कुकुर, पशुपंक्षीहरु ननयन्त्रण तिा 

व्यवथिापनका लानग नगरपानलका लगायतका ननकायहरुलाई सहयोग गने । 

ङ) िोखिमपूणव घर, पिावल, रुिहरु हटाउन सहयोग पुयावउने ।  

च) वडा सनमनत, टोल सुिार सनमनत, तिा सामुदानयक प्रहरीसँगको सहकायवमा सरसफाई, सुरक्षा र 

सामानिक नवकृनत हटाउने कायव गने गराउने ।  

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

।  

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

रािेको पाईएमा नगरपानलकामा िानकारी गराउने ।  

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

लानग व्यवथिा भएको आचारसंनहताको पूणव रुपमा पालना गने । 

पररर्ोजना िफय  

क प्रिानमन्त्री रोिगार कायवक्रम 

 थिानीय तहनभत्र रहेका बेरोिगार व्यखक्तको तथ्याङ्क सङ्कलन तिा नवशे्लषण गरी बेरोिगारको सूची 

अद्यावनिक गने, 

 सूचीकृत बेरोिगार व्यखक्तलाई पररचयपत्र नवतरण गने, 

 थिानीय तहनभत्र उपलि रोिगारीका अवसरहरुको पनहचान गरी सोको सूचना प्रवाह गने, 

  थिानीय तहनभत्रको रोिगारीको सम्भाव्य खथिनत नवशे्लषण गरी रोिगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गने, रोिगार 

नक्साङ्कन गने तिा रोिगारीका अवसरको अनभलेिाङ्कन गने, 

  रोिगारदाताका लानग श्रनमकको उपलिताको सम्भाव्यता िानकारी गराउने, 

 रोिगारदाताबाट माग भए बमोनिम सूचीकृत बेरोिगार व्यखक्तलाई रोिगारीका लानग काममा िान सूनचत 

गने, 

 बेरोिगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता,अनुभव र बिारको मागका आिारमा आवश्यक पने सीप नवकास 

तानलमको पनहचान गरी सम्बखन्धत तानलम केन्द्रमा नसफाररस गने, 

 आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा ननयनमत रुपमा सम्बखन्धत गाउँ कायवपानलका तिा नगर कायवपानलकामा 

प्रनतवेदन पेशगने, 

  ऐन तिा यस ननयमावली बमोनिम आफूले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको 

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

 आफ्नो कायवके्षत्र नभत्रबाट वैदेनशक रोिगारीमा िान चाहने व्यखक्तहरुका लानग सूचना समे्प्रषण गने, 

 वैदेनशक रोिगार बोडवबाटउपलि गराइने आनिवक सहायता नवतरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग पुयावउने, 
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 बेरोिगार पररवारलाई प्रदान गने ननवावह भत्ता नवतरण गने । 

 सम्बखन्धत थिानीय तहमा रोिगारी तिा स्वरोिगारी सम्बन्धी कायव गने अन्य सरकारी ननकाय वा त्यस्ता 

ननकायद्धारा सञ्चानलत कायवक्रमसँग समन्वय र सहकायव गने, 

 रोिगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गने । 

 

ख. सुरलक्षि आप्रवासन कार्यक्रम 

   निल्ला प्रशासन कायावलयमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र माफव त सूरनक्षत वैदेनशक रोिगार सम्वन्धी 

सूचना तिा परामशव सेवा, ननिःशुल्क कानूनी सहायता र ननिःशुल्क सीपको लानग सम्पकव  र समन्वय 

। 

  आप्रवासी कामदार र उनका पररवारहरका लानग मनोसामानिक परामशव सेवा प्रदान । 

  आप्रवासी कामदारका पररवारहरुका लानग नबत्तीय साक्षरता कायवक्रम सञ्चालन । 

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

। 

  सुरनक्षत बैदेनशक रोिगारी सम्वन्धी सूचना तिा िानकारी प्रचार प्रसारका लानग रेनडयो कायवक्रम 

तिा रेनडयो सुचना उत्पादन र प्रशारण । 

  सुरनक्षत बैदेनशक रोिगारका लानग समुदाय अनभमुिीीकरण कायवक्रम सञ्चालन ।  

  बैदेनशक रोिगारमा िान लागेका आप्रवासी कामदारहरुका लानग वृहत अनभमुिीीकरण कायवक्रम 

सञ्चालन । 

 सुरनक्षत वैदेनशक रोिगारका लानग निल्ला प्रशासन कायावलय, निल्ला समन्वय सनमनत, थिानीय 

तहहरु, पत्रकारहरु, प्रहरीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग ननरन्तर समन्वय एंव सहकायव । 

ग. सामालजक सुरक्षा ििा व्यस्िगि घटना दिाय प्रणािी सुदृढीकरण 

 व्यखक्तगत घटना दताव तिा सामानिक सुरक्षा कायवक्रमलाई िप प्रभावकारी, आिुननक प्रनवनिमा 

आिाररत र िनताको पहँुच तिा सहभानगतालाई सुनननित गनव प्रणालीगत सुिारका कायवक्रमहरु 

सञ्चालन ।  

  व्यखक्तगत घटना दताव अनभयान सञ्चालन गरी व्यखक्तगत घटना दताव तिा सामानिक सुरक्षा भत्ता 

नवतरण प्रणालीलाई पारदशी बनाई लाभग्राहीको पहँुच नवस्तार ।  

  नवद्युतीय माध्यमबाट सामानिक सुरक्षा भत्ता नवतरण ।  

  सामानिक सुरक्षा भत्ता नवतरणमा िनसहभानगता तिा िवाफदेनहता बढाउने कायवक्रमहरु सञ्चालन 

गनव संथिागत सुदृढीकरण ।  

  सामानिक सुरक्षा कायवक्रम सञ्चालन कायवनवनि, २०७५ ले सबै थिानीय तहहरुले समू्पणव 

लाभग्राहीहरुको नववरण MIS Onlineमा प्रनवि गनुवपने, कानुन बमोनिम नाम दताव, लगतकट्टा र 
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नवीकरण गनुवपने तिा बैंकको पहँुच भएका सबै थिानीय तहले अननवायव रुपमा बैंकमाफव त नवतरण 

गनुवपने व्यवथिालाई सहिीकरण । 

 

 

 

 

 

 

च. सेवा प्राप्त गनय िागे्न दसु्तर र अवलि 

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

आम नागररकका लानग सूसुनचत गररएको छ । िुन ननम्नानुसार रहेको छ । 

   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

१. 

नचठ्ठी 

पत्र/ननवेदन 

दताव 

ननवेदन  ,उिुरी ,प्रमुि मानि पत्र नचठ्ठी/ 

उपप्रमुि/  अनिकार वा प्रमुि कायावलय

 आदेश तोक अनिकारीबाट प्राि

भएपनछ  

ननिःशुल्क तुरुनै्त 
सम्बखन्धत 

शािा 

दतावचला

नी 

२. 
सािारण 

नसफाररस 

नसफाररसको प्रकृनत अनुसारका 

कागिात सनहत ननवेदन 
रु  .१००  

सोही 

नदन 

प्रमुि

/उपप्रमुि  
प्रशासन 

३. 
कनु्सलर 

प्रमानणत 

ननवेदन 

ननशुल्क तुरुनै्त 
उपसनचव 

(प्रा).  

पनञ्जकर

ण 

प्रमानणत गनुवपने कागिातको सक्कल र 

प्रनतनलपी 

नागररकताको प्रनतनलपी र आवश्यकता 

अनुसार सिवनमन मुचुल्का  

४. 

संथिा 

सूनचकृत / 

 कायवक्रम

ननवेदन  
आनिवक 

ऐनबमोनिम  

सोही 

नदन 

प्र. प्र .अ . र

नगरप्रमुि/

उपप्रमुि 

आनिवक 

नवकास

/

संथिाको नविानको प्रनतनलपी  

संथिा दताव /ननवकरण/ करचुक्ता/  लेिा
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

स्वीकृत परीक्षणको प्रनतनलपी समािक

ल्याण संथिा सूनचकृतको लानग सूनचकृत 

सम्वन्धी कायवसनमनतको ननणवय 

कायवक्रम स्वीकृनतको लानग संथिा 

सीूनचकृत भएको पत्र र स्वीकृनत माग 

गरेको कायवक्रमको नववरण 

५. 

समुह दताव  

(टोलनवकास ,

कृषक ,

पशुपालन ,

 मनहला

 लगायत

 सामुदानयक

समुहहरु)  

ननवेदन 

टोलनवकास -

रु  .१०००  

अन्य समुह 

रु .५००  

सोही 

नदन 

प्र.प्र. अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

सम्वखन्ध

त 

शािा/उ

पशािा 

टोल /वस्तीको भेलाले गरेको समूह दताव 

सम्वन्धी ननणवय 

नविान २ प्रनत 

नागररकताको प्रनतनलपी 

सम्पनत्तकर /रनसद नतरेको रािश्व  

िग्गािनी प्रमाणपूिाव 

वडाको नसफाररस  

६. 

समुह 

ननवकरण 

/ गैसस

 ननवकरण

नसफाररस 

ननवेदन र ननणवय गैसस  - 

कारोवारको 

आिारमा ,

टोल नवकास 

संथिा-रु .

१००० 

 र समुह- 

रु .५००  

सोही 

नदन 

प्र .प्र.अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

सम्वखन्ध

त 

शािा/उ

पशािा 

गत आ .व.प्रनतवेदन प्रगनत को  

कर दताव /प्रमाणपत्र करचुक्त्त्ता  

लेिा परीक्षण प्रनतवेदन 

७. 

नवद्यालय दताव/ 

स्तरवृखद्ध 

( तिा बोनडवङ

नीनि)  

ननवेदन  

आनिवक ऐन 

बमोनिम 

 

१५ नदन प्र. प्र.अ. 

नशक्षा, 

युवा तिा 

िेलकुद 

गुठी दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी  

नागररकताको प्रनतनलपी  

नगरपानलकाले तोकेका कागिातहरु 

िग्गािनी प्रमाणपूिाव र नक्सा पास वा 

वहाल सम्झौतापत्रको प्रनतनलपी 

नवननयम र व्यवथिापन सनमनतको 

ननणवयको प्रनतनलपी 

लेिापरीक्षण प्रनतवेन 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

पाठ्यक्रम तिा शुल्कको नववरण  

वडा र ननिकका दुइवटा सामुदानयक 

नवद्यालयको नसफाररस 

८. 

सरकारी 

नवद्यालय 

सञ्चालन 

अनुमती 

ननवेदन रप्रस्ताव फारीाम पूवव प्रािनमक - 

रु.२५००  

प्रािनमक 

कक्षा १ -५-रु .

२००० 

आिारभूत - रु .

४००० 

माध्यनमक - 

रु.६०००  

 

१५ नदन प्र .प्र. अ. 

नशक्षा, 

युवा तिा 

िेलकुद 

नवद्यालय व्यवथिापन सनमनतको ननणवय 

आफ्नै भवन भएमा सोको िग्गािनी 

प्रमाणपूिाव र नक्सा पासको 

प्रनतनलपी/वहाल सम्झौता 

श्रोतको व्यवथिापन सम्वन्धी कागिातहरु 

वडा र नशक्षा अनिकृतको नशफाररस 

 दुइवटा सामुदानयक नवद्यालयको 

नसफाररस 

९. 

कक्षा ८ को 

गे्रडनसटको 

प्रनतनलपी 

पुरानो सक्कलै गे्रडनसट 

रु .२५०  

सोही 

नदन ( ६

 मनहना

 नभत्र

 पेश

गनुवपने

) 

प्रमुि 

प्रशासकीय 

अनिकृत 

नशक्षा 

युवा तिा 

िेलकूद 

नवद्यालय र वडाको नसफाररस 

नवद्यािीको िन्मदताव वा नागररकता 

वावुको नागररकता 

१०

. 

ननिी 

अस्पताल, 

पोलीखिननक 

दताव/इिाित 

तोनकएको ननवेदन फारम दताव शुल्क 

प्रदेश कानुन 

अनुसार र 

इिाित शुल्क 

सामुदानयक

/ ननिी

 अस्पताल

रु.५००० ,

पोनलखिननक

/ होम ननसवङ

रु .४०००  

१५ नदन प्र. प्र. अ. स्वाथि्य 

कम्पनीी दताव प्रमाणपत्र 

तोनकए अनुसार नववरण भरेको फाराम 

कर दताव/करचुक्ता प्रमाणपत्र 

वडाको नसफाररस 

अनुगमन सनमनतको नसफाररस 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

११. 

नवपन्न 

नागररक 

औषिी 

उपचार 

नसफाररस 

रु .ननवेदन गरेको टाँस नटकट को १०  

ननशुल्क तुरुन्त प्र. प्र. अ. स्वास्थ्य  

अस्पतालको रोग ननदानको 

पत्र /नसफाररस  

वडाको नवपन्न प्रमानणत नसफाररस पत्र 

नवरामीको िन्मदताव /नागररकता 

प्रमाणपत्र 

१२

. 

उद्योग 

ब्यवसायदताव / 

इिाित 

ननवेदन एकलाि सम्म 

पँुनिको-१००० ,

 सम्म तीनलाि

३०००, 

पाँचलाि सम्म 

पँूिीकी 

६०००, 

पाँचलाि 

भिा वढी भए 

आनिवक ऐन 

अनुसार 

 

सोही 

नदन 

प्र .प्र. अ.वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

रािशी्

व /उद्योग  

वडा कायावलयको नसफाररस 

िग्गािनी प्रमाणपुिाव र नागररकता 

बहालमा भए िग्गािी/घरिनीसँगको 

सम्झौता  

नवदेशी नागररक भए ठेगाना िुल्ने प्रमाण 

सँनियारहरुको सहमनत पत्र  

कर र शुल्क नतरेको रनसद 

ब्यवसानयक कायवयोिना 

कुिुरा फामवको हकमा दुरी प्रमानणत 

कागि 

पासपोटव साइिको ३ प्रनत फोटो 

१३

. 
सम्पनत्तकर 

घर िग्गाको सक्कलै िग्गा िनी 

प्रमाणपूिाव  

आनिवक ऐन 

वमोनिम 

सोही 

नदन 

रािश्व 

उपशािा 

प्रमुि 

रािश्व  
नयाँ घर बनाएको/तला िप गरेको भए सो 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

सम्पनत्त कर नतरेको सक्कल रनसद 

नागररकताको प्रमाणपत्र 

१४

. 
बहाल कर  बहाल नलने नदने सम्बन्धी सम्झौतापत्र १० प्रनतशत  

रािश्वउपशा

िा प्रमुि 
रािश्व  

१५

. 

घर नक्सा पास 

र 

अनभलेखिकर

ण 

नागररकता प्रमाणपत्र 

 आनिवक ऐन 

वमोनिम 

प्रकृया 

सुरु 

भएको 

१५ नदन 

प्र .प्र .अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

भवन 

तिा 

वखस्त 

नवकास  

िग्गा िनी पूिावको 

प्रनतनलपी,बु्लनप्रण्ट/टि ेस 

मापदण्ड अनुसारको नक्सा (प्रनत ३ )  
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

सम्पनत्त कर नतरेको रनसद 

 तोनकए वमोनिमको नक्सा फारम 

चार नकल्ला प्रमानणत 

मापदण्ड अनुरूप बाटो भएको वडाको 

नसफाररस 

अनमनको रेिाङ्कन प्रनतवेदन 

वारेश भए वारेसनामाको सक्कल पत्र 

१६

. 
तल्ला िप 

नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी  

आनिवक 

ऐनअनुसार 
१५ नदन 

प्र. प्र. अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

भवन 

तिा 

वस्ती 

नवकास  

अन्य आवश्यक कागिातहरु  

सम्पनत्तकर नतरेको रनसद 

१७

. 

भवन ननमावण 

सम्पन्न/नामसा

री 

पासपोटव साइिको २ प्रनतफोटो सनहत 

ननवेदन 

आनिवक 

ऐनअनुसार 

सोही 

नदन 

प्र .प्र.अ .वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

भवन 

तिा 

वस्ती 

नवकास  

नागररकता प्रमाणपत्र 

िग्गािनी प्रमाणपत्र र िग्गा रनििि ेशन 

पास नलित  

नक्सा र नक्सापास प्रमाण पत्र 

सम्पनत्तकर नतरेको रनसद 

कन्सले्टन्टको ननमावण सम्पन्न 

नसफाररसपत्रर भवनको चौतफी फोटो 

१८

. 
िग्गा रेिाङ्कन 

ननवेदन दुरीका 

आिारमा 

रु . देिी २०००

 सम्म ३०००

प्रनतनकत्ता 

१५ नदन 

नभत्र 
अनमन 

भवन 

तिा 

वस्ती 

नवकास  

िग्गािनी प्रमाण पुिाव र रािश्व नतरेको 

रनसद 

नकत्ता िुलेको नापीको प्रमानणत 

बु्लनप्रण्ट/टि ेस  

१९

. 

योिना 

सम्झौता 

ननवेदन र वडाको नसफाररस स्वीकृत 

विेटका 

आिारमा 

रु . देखि ५००

सम्म २०००  

सोनह 

नदन 

प्र .प्र. अ. 

 
योिना 

उपभोक्ता सनमनत गठनको ननणवय 

लगत इखस्टमेट /प्रस्ताव पत्र 

उपभोक्ता सनमनतको बैंक िाता 

२० योिना रकम भुक्तानी माग ननवेदन ननशुल्क प्रकृया प्र .प्र .अ. आनिवक 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 
. सम्पनी्न एंव 

भुक्तानी 

वडा सनमनतको नसफाररस पुरा 

भएपनछ 

तुरुन्ती 

 प्रशासन 

र योिना उपभोक्ता सनमनत गठन पररचालन तिा 

ब्यवथिापन कायवनवनिमा तोनकए 

वमोनिम कागिातहरु 

लागत सहभानगताको हकमा वैंक 

िातामा रकम िम्मा गरेको भौचर 

२१

. 
सहकारी दताव 

ननवेदन 

वचत ऋण 

सहकारी  –रु .

५००० 

अन्य सहकारी 

- रु .२०००  

१ मनहना 

नभत्र 

 

प्र. प्र.अ.वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

सहकारी  

दुइ वटा भेलाको ननणवय 

संथिाको नवननयम २ प्रती , 

स्वघोषणा  , अध्ययन सम्भाव्यता

कायवयोिना व्यवसानयक , अनिकार

पत्र प्रत्यायोिन,  

सदस्यहरुको नागररकता 

तदिव सनमनत/सेयर सदस्यहरुको फोटो 

सनहतको अनभलेि 

शेयर र प्रवेश शूल्कको भरपाई र िम्मा 

गरेको वैंक भौचर 

२२

. 

सहकारी 

अद्यावनिक

/सूनचकृत  

ननवेदन र लेिा परीक्षण प्रनतवेदन 
आनिवक ऐन 

अनुसार 

सोनह 

नदन 

प्र .प्र. अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

सहकारी  सािारणसभाको ननणवय  

करचुक्ता प्रमाणपत्र 

२३

. 

न्यायीक 

सनमनतमा 

उिुरी दताव 

ननवेदन 

ननशुल्क 
सोही 

नदन 

तोनकएको 

कमवचारी 
कानुन  

नागररकता वा पररचय िुल्ने कागि 

प्रमाण 

उिुरीसँग सम्बखन्धत प्रमाण 

२४

. 

एफ. एम. 

रेनडयो 

सञ्चालन 

स्वीकृती 

ननवेदन 

रु.२००० 
सोही 

नदन 

प्र .प्र.अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

सामानि

क 

नवकास 

शािा 

नविान/ननयमावली 

सञ्चालक सनमनतको ननणवय र नानगररकता 

पान/भ्याट दताव प्रमाणपत्र 

२५

. 

“घ” वगवको 

ननमावण 

ननवेदन 
रु .४००० 

ननवकर

ण सोही 

प्र.प्र. अ.वा 

तोनकएको 
रािश्व 

वडाको नसफाररस 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

ब्यवसायी 

इिाित

/ननवकरण  

घरेलु कायावलयको प्रमाणपत्र नदन र 

दताव१५ 

नदन 

अनिकृत 

पान/भ्याट दताव  र करचुक्त्त्ता प्रमाणपत्र 

नागररकता प्रमाणपत्र 

२६

. 

जे्यष्ठ नागररक 

पररचयपत्र 

ननवेदन 

ननिःशुल्क 

सोही 

नदन 

 

प्र. प्र.अ .वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

मनहला 

तिा 

वालवानल

का  

३ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो 

६० वषव पुगेको नागररकताको प्रनतनलपी 

२७

. 

अपांग 

पररचयपत्र 

ननवेदन 

ननिःशुल्क 
१५ नदन 

नभत्र 

प्र .प्र. अ. वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

मनहला 

तिा 

वालवानल

का  

वडा कायावलयको नसफाररस 

नागररकता/िन्मदताव र अनवभावकको 

नागररकता 

अपांगता देखिने गरी खिनचएको अटो 

साइिको ४ प्रनत फोटो 

शारीररक परीक्षण गरेको ननस्सा 

२८

. 

वालिव

/वालिव 

सञ्जाल दताव 

वडा / सनहत नसफाररस नवद्यालयको

ननवेदन 

ननिःशुल्क 
सोनहनद

न 

प्र. प्र.अ.वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

मनहला 

तिा 

वालवानल

का  

वालिव / सञ्जालका वालिव

िन्मदताव पदानिकारीको  

वालिव /ननणवय सञ्जालको वाल  

२९

. 

पशु 

उपचार /पर ीी

क्षण / तिा िोप

कृनतमगभाविा

न तिा 

प्रानवनिक 

परामशव 

पशुलाइ पशुसेवा उपशािामा ल्याइ दताव 

गने 

आनिवक 

ऐनवमोनिम 

सोनहनद

न 

पशु 

नचनकत्सक

/प्रानवनिक  

पशुसेवा  
 नलखित /परामशव मौखिक  

३०

. 

रासायननक 

मल इिाित 

ननवेदन  

२००० 
सोनह 

नदन 

प्र .प्र. अ .वा 

तोनकएको 

अनिकृत 

कृनषनव

कास 

सहकारी /फामव दताव /अद्यावनिक/ सूनचकृत

पत्र गरेको  

२ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो र 

संथिाको छाप 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुलव

िाको 

प्रकार 

सेवंाग्रंाहीिे पुर र्ाउनु पने 

प्रलक्रर्ा र प्रमाण 

िागे्न 

शुल्क

/दसु्तर रू. 

िागे्न 

समर् 

सेवा प्रदान 

गने 

अलिकारी 

सम्पकय  

शाखा
/

उपशा

खा 

संथिाको ननणवय 

वडा कायावलयको नसफाररस 

दुई आ .व.प्रनतवेदन पररक्षण लेिा को  

गोदामघर  , आनदको मेनशन नापतौल

नववरण 

नवगतमा मल कारोवार गरेको नववरण  
 
नोट: 

 वडाको नसफाररस –   सम्वखन्धत वडाको नसफाररस  

 नागररकता /ननणवय/प्रमाणपत्र/प्रमाणपूिाव –  सम्वखन्धत प्रनतनलपी 

 ननवेदन –   तोनकएको ढाँचामा ननवेदन 

 प्र .प्र.अ.-     प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत 

 आनिवक ऐन –   मन्थली न .पा.को आ .व.२०७७/ऐन आनिवक को ७८  
 

लवसृ्ति जानकारी सम्वस्िि शाखाउपशाखाबाट लिन सलकनेछ ।  

 

छ. लनणयर् गने प्रलक्रर्ा र अलिकारी 

 नगर सभा 

 नगर कायवपानलका 

 नगर प्रमुि 

 प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत 

 

ज. लनणयर् उपर उजुरी सुने्न अलिकारी 

 नगर प्रमुि 

 प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत 

 

झ. सम्पादन गरेको कामको लववरण 
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सावयजलनक सेवा ििा क्षमिा लवकास िफय  : 

   अनलाईन घटनादताव, रािश्व संकलन तिा सामानिक सुरक्षा भत्ताको अनभलेि अद्यावनिक गरी सेवा 

प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त वनाइएको  । 

   थिानीय तहको प्रशासन सुढृढीकरण सम्वन्धी वडा सनचव/ नगरपानलकाका कमवचारीहरुको लानग ४ नदने 

क्षमता नवकास तानलम सञ्चालन गररएको । 

   सावविननक प्रशासनलाई िनमुिी, िवाफदेही, पारदशी र िन सहभानगतामूलक बनाई प्रभावकारी ढङ्गले 

सावविननक सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूनत नदन समु्पणव सूचना तिा िानकारी यस नगरपानलकाको 

web side- www.manthalimun.gov.npमा राखे्न, थिानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/ प्रशारण गने, 

नागररक वडापत्र, गुनासो पेनटका, कायावलय नभत्र सूचना अनिकारी र गुनासो सुने्न अनिकारीको व्यवथिा । 

   नगरका वानषवक गनतनवनिहरुलाई पारदशी वनाई नगरपानलकालाई िनता प्रनत िवाफदेही वनाउन 

नगरपानलकाको अिव वानषवक समीक्षा प्रगनत प्रनतवेदन सावविननक गररएको । 

   स्वास्थ्य सेवाका १४ िना र सामी पररयोिनाका ४ िना गरी १८ िना सेवा करारमा कमवचारी व्यवथिापन 

गरी सेवा प्रवाहको लानग कायावन्वयनमा ल्याइएको । 

   नगरसभा, कायवपानलका र नवषयगत सनमनतहरुको वैठक ननयनमत रुपमा तोनकएको समयमा वसी 

कायवक्रम तिुवमा, कायावन्वयन र अनुगमनमा सहभानगता िनाउने पद्धनतको नवकास गररएको  । 

 कायवपानलकावाट भएका ननणवयहरु सावविननक गररएको ।  

  

लवत्तीर् व्यवथिापन िफय  

थिानीर् संलचि कोि व्यबथिापन प्रणािी(SuTRA) मा प्रलवष्ट भएको स्रोिगि बजेटको लववरण 

 
क्र.सं
. बजेट स्रोि 

कुि जम्मा कैलफर्ि 

१ संघ प्रदेश 

आन्तररक 

स्रोि(गि 

आ.व.को 

मौज्दाि) 

िम्मा 

६९०९६०७४०.०

० 

७७९५६०००.०

० २३५६७१११४.२२ १००४५८७८५४.२२   

 

चािू आ.व.२०७७/७८ मा (२०७७ साि श्रावणदेस्ख चैत्रसम्म) भएको खचय र 

मौज्दािको लववरण 

क्र.सं
. खचयको प्रकार वालियक बजेट भएको खचय खचय प्रलिशि  कैलफर्ि 

१ चालु ५४०४८२७४०.०० २४४०७४३४८.७९ ४५.१५   

२ पँुिीगत ४६४१०५११४.२२ १५५८७६५१९ ३३.५८   

  जम्मा  १००४५८७८५४.२२ ३९९९५०८६७.७९ ४०   

http://www.manthalimun.gov.np/
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बालियक बजेट र खचयको अबथिा 
  क्र.

सं. लववरण वालियक बजेट 

२०७७ चैत्र सम्मको 

लनकासा 

२०७७ चैत्र  

सम्मको खचय 

खचय 

प्रलिशि 

१ संघीर् ५८,५१,०२,००० २९,५४,५०,०००.०० २६,५६,०५,०००.००  ४५.४० 

२ प्रदेश ७,७९,५६,०००.०० ३,८९,७७,०००.०० २,५६,८०,०००  ३२.९५ 

३ राजस्व बाँडफाँड १०,५८,५८,७४०.०० ६,०८,०८,०००.०० ४०१५००००.०० ३७.९३ 

४ 

आन्तररक/गि 

आ.व.को 

मौज्दाि  २३,५६,७१,११४.२२ १८,५६,७१,०००.०० ६,८५,११,०००.००  २९.०७ 

    

१,००,४५,८७,८५४.२

२ ५८०९०७००० ३९९९५००००.००  ४०.०० 

   TDS र  VAT सम्बखन्धतको नाममा िम्मा हुने गरर Online Vouching प्रणाली माफव त दाखिला 

शुरुवात गररएको। 

   सामानिक सुरक्षा कर, पाररश्रनमक कर, बहाल कर लगायत नवनभन्न करहरु Online Vouching 

माफव त दाखिला कायव शुरुवात गररएको । 

   नवनत्तय प्रनतवेदन नवनभन्न मन्त्रालय र तालुक ननकायहरुमा समयमै गने गरेकोले चौमानसक ननकासा 

समयमै प्राि भएको । 

   बिेनटङ र िचव लेिाङ्कनमा तादम्यता कायम भएको । 

   मनहला स्वास्थ्य स्वय सेवकको सेवा सुनविा वैंक माफव त भुक्तानी गरेको । 

राजश्व पररचािन िफय  

  नगरपानलकाले आफ्ना अनिकार के्षत्र नभत्रका रािश्वका शीषवकहरुमा रािश्व संकलनमा उल्लिनीय 

रुपमा वृखद्ध भई आन्तररक रािश्व संकलनमा लक्ष्य अनुरुप प्रगनत उनु्मि रहेको छ । आन्तररक 

रािश्ववाट रु २,६६,००,०००  आम्दानी हुने पूवावनुमान गररएकोमा पौष मनहनामम्म रु 

२,१७,४२,७९९ आम्दानी भएको छ । यसले पूवावनुमान गररएको नहस्साको ८१.७४ प्रनतशत 

ओगटेको छ । 

  आन्तररक रािश्वको महत्वपूणव स्रोत अन्तगवत रहेको ढँुगा, नगट्टी र वालुवाको ठेक्का पट्टाको कायव 

समयमा सम्पन्न भएको छ । अनुमान अङ्क भिा कवोल अङ्क २१,००,००० ले वढी रहेको छ ।  

  आन्तररक रािश्वको दायरा वढाउने क्रममा नगर नभत्र संघीय, प्रदेश सरकार र नगरपानलकाको 

समन्वयमा ठेक्का प्रणालीवाट सञ्चालन हुने आयोिनाहरुको के्षत्र नभत्र ननस्कने ढँुङ्गा लगायतका 

अन्य सामग्रीहरु ( िुन आयोिना मै प्रयोग हुन सक्त्छ ) को मूल्य ननिावरण गरी आन्तररक रािश्व 

वृखद्ध  गनव रािश्व परामशव सनमनतले छलफल अगानड वढाएको छ ।  

आलियक लवकास िफय  : 

   रु पाँचलाि सम्म पँुिी भएका उद्योगहरु नगरपानलकावाटै दताव गने, नगरपानलका के्षत्रनभत्र काम 

गने सहकारी संथिाहरुलाई सूनचकृत गराई अनभलेि ब्यवखथित गने र थिान, उदे्दश्य र कारोवार 
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समान भएका सहकारी संथिाहरुको एकीकरण गने कायवको सुरुवात गरी तीन िमे्व अिव नीनत 

अनुरुप ननिी र सहकारी के्षत्रलाई प्रोत्सानहत गररएको । 

   गररवी ननवारणका लानग लघु उद्दम नवकास कायवक्रम कायावन्वयनका लानग छनौट भएका  वडा नं. 

२ र ५ मा वडास्तरीय अनभमुिीकरण कायवक्रम सम्पन्न भएको छ । त्यसै्त घरिुरी सवेक्षण, 

सहभानगतामूलक ग्रामीण लेिािोिा( PRA) तानलम सम्पन्न भई ८ वटा समूह गठन भएको छ । 

  लघुउद्दम समूहलाई लनििक हस्तान्तरण ( रनििार, ऋण र वचत िाता, पासवुक) गनुवका सािै 

उिमनशलता नवकास तानलममा ८६ िना सहभागी भइ ९ नकनसमका व्यवसायहरु छनौट भएका 

छन् । वू्यटीपालर र नसलाई कटाई(स्तरउन्ननत) व्यवसाय छनौट गरेका उद्दमीहरुलाई ४५ नदनको 

तानलममा सहभागी गराइएको छ । 

  नगर नभत्र रहेका लघु उिमीहरु कररव ४६ िनाका वीचमा अन्तनक्रव या कायवक्रम गरी आवश्यक्ता 

पनहचान र समस्याहरुको वारेमा छलफल गररयो ।  

   मैकको वीउमा आत्मननभवरताको लानग कररव ६ हेक्टर के्षत्रफलमा रामपुर कम्पोनिट मैकको वीउ 

उत्पादन कायव शुरुवात र रामपुर कम्पोनिट  र मनकामना -३ िात ८.१ मेनटि क टन मकैको उन्नत 

वीउ नवतरण गररएको । 

  तरकारी िेतीको लानग कररव ०.४८ हेक्टर के्षत्रफलमा ७८ वटा लानिक घर ननमावण र व्यवसानयक 

च्याउ उत्पादनका लानग ३ वटा च्याउ घर ननमावण गररएको । 

   नसचाँइ व्यवथिाको लानग २ वटा साना नसचाँइ आयोिना र १९ वटा लानिक पोिरी ननमावण 

गररएको । 

  माटो परीक्षण प्रयोगशाला हेटौडासँगको सहकायवमा माटो परीक्षण र कृषक सञ्झाल गठन तिा 

पररचालन सम्वन्धी कृनषव प्रानवनिकहरुलाई तानलम सञ्चालन गररएको । 

   VCDP लागु भएका के्षत्रमा कोनभड-१९ राहत कायवक्रम सनहत तरकारीको नवउ नवतरण गनुवका 

सािै VCDP र कृनषव सहकारीसँगको सहकायवमा कृनषव उपि सङ्कलन तिा नवक्री केन्द्र ननमावण गरी 

सञ्चालनमा ल्याइएको  । 

   सामुदानयक छाडा कुकुर ननयन्त्रणका गरी वन्ध्याकरण र रेनवि िोप नशनवर, एक वडा एक 

िोनेनटक (रेनवि रोग) र थिलगत परनिवी ननयन्त्रण कायवक्रम वडा न  ७ ,८, ११ र  १३ मा सञ्चालन 

गरी ४९३ घरिुरीका ५११४ पशु पन्छीहरुमा वाह्य र नभत्री परनिवी ननयन्तरण र ३९२ कुकुर 

नवरालोमा रेनवि िोप लगाई वडाहरुमा सुरनक्षत वातावरणको सुनननित गररएको । 

   नश्ल सुिार (कृनत्रम गभाविारण) को कायवक्रम अन्तगवत २९८ वटा गाई/भैसी/वाख्रामा नश्ल सुिार 

गररएको र पशु आहारामा प्रयोग हुने उन्नत िातका नवउ ,वेनाव, सेट्स  र दुि उत्पादनमा आिाररत 

अनुदान नवतरण गनुवका सािै दुि र मासुमा आत्म ननभवर हुने वातावरण ननमावण गररएको । 

   दुि उत्पादन गने गाई भैसी पालन गने नकसानहरुलाई प्रोत्सानहत गनव पशु वीमा अनुदान, भैसीमा 

सुते्करी स्याहार प्रोत्साहन भत्ता, सम्भव भएसम्म प्रानवनिक सेवा गोठ िोरमा उपलव्िता र दुि 
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डेरीहरुमा दुि नवक्री नवतरण गने कृषक, फमव र सहकारीहरुलाई प्रनत नलटर रु २ का दरले 

अनुदान उपलव्ि  गराइएको । 

   पशु सेवा कायवक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवखथित वनाउन अत्यावश्यक सामग्रीहरु ए.आई. कने्टनर, 

रेनििेरेटर, वनडिो क्यासे्टटि र मेनशन (ठूलो र नमनडयम) , रेनििेरेटर , वाइनाकुलर माईकोस्कोप 

िस्ता सामग्रीहरु िररद गरी व्यवथिापन गररएको । 

   वैदेनशक रोिगार तिा उच्च नशक्षा आिवनका लानग नवदेश िाने सोच वनाएका व्यखक्तहरुलाई 

परामशव सेवा, आनिवक सहायता, शैनक्षक छात्रवृनत्त, मनोसामानिक परामशव र नवत्तीय साक्षरता 

नशक्षा िस्ता कायवक्रमहरु सञ्चालन गरी सुरनक्षत वैदेनशक रोिगारीका लानग सचेतना अनभवृखद्धका 

सािै नगरवासीलाई सचेतीकरण गनव सामी/ रोिगार प्रवद्धवन कायवक्रम सञ्चालन गररएको  । 

  आप्रवासी स्रोत केन्द्रवाट ११७८ िनाले परामशव सेवा प्राि गरेका छन । त्यसै्त दुईवटा नवत्तीय 

साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा रही ४७ िना लाभाखन्वत भई रहेका छन् । िप दुई वटा कक्षा 

सञ्चालनका लानग तयारी भएको । 

   नगरपानलकाले संघीय प्रणाली अनुरुप अन्य थिानीय तहसँग समन्वय, सहकायव र सह अखस्तत्वको 

नसद्धान्त वमोनिम दोरम्वा, सुनापनत र उमाकुण्ड गाँउपानलकालाई समेत सामी/रोिगार प्रवद्धवन 

कायवक्रममा प्रानवनिक सहयोग/ िनशखक्त उपलव्ि गराइएको । 

   प्रिानमन्त्री स्वरोिगार कायवक्रम अन्तगवत MIS प्रनवप्ट भएका ७७७ िना वेरोिगार व्यखक्तहरु मधे्य 

२२५ िनालाई वढीमा १०० नदनको रोिगार नदन १० वटा योिनाहरु छनौट भई कायावन्वयन 

भइरहेको । 

सामालजक लवकास िफय  : 

  आिारभूत तहसम्मको नशक्षा अननवायव र नन:शुल्क वनाउने उदे्धश्यका साि शैनक्षक कायवक्रमहरु 

सञ्चालन भएका छन् । फलस्वरुप आगमी शैनक्षक सत्रमा नवद्यालय उमेरका वालवानलकाहरु 

नवद्यालय वानहर नरहेको सुनननितता घोषणाको तयारीको लानग सामुदानयक नसकाई केन्द्रहरुलाई 

नवनभन्न सूचकका आिारमा सवेक्षण गनव पररचालन गनुवका सािै नवद्यालयहरुलाई अनभपे्रररत 

गररएको  । 

  नवद्यालयमा नवद्यािीहरुको ननयनमत उपखथिनत अनभवृखद्ध गनव र कक्षा छाड्ने दरमा कमी ल्याउने 

उदे्दश्यका साि वाल नवकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत ४८३० िना 

वालवानलकाहरुलाई नदवा िािाका लानग अनुदान उपलव्ि गराइएको । 

   माध्यनमक नवद्यालयहरुमा नवज्ञान प्रयोगशाला, ICT व्यवथिापन र पुस्तकालय थिापनाका लानग 

नवद्यालयहरु छनौट भइ नवज्ञान प्रयोगशाला ३ वटा, ICT व्यवथिापन २ वटा र पुस्तकालय थिापना 

३ वटा मा भई नशक्षण नसकाइ नक्रयाकलापमा सहयोग पुगेको र १० वटा आिारभूत नवद्यालयहरुमा 

समेत ICT थिापना भएको । 

   शुन्य दरविी भएका माध्यनमक नवद्यालयहरुमा माध्यनमक तहको नशक्षक( अङ्गे्रिी, गनणत र 

नवज्ञान ) व्यवथिापन गनव ४ वटा माध्यनमक नवद्यालयहरुमा  २/२ वटा र  माध्यनमक तहमा एक 
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मात्र दरविी/राहात अनुदान  भएका ४ वटा नवद्यालयहरुमा १/१ वटा िप गरी १२ वटा माध्यनमक 

तहको नशक्षक वरावरको अनुदान उपलव्ि गराइएको ।  

   नवद्यालयहरुको शैनक्षक गनतनवनिहरु प्रभावकारी र व्यवखथित वनाउन अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण 

कायवमा िोड नदएको । 

  स्वास्थ्य सेवालाई सवै नगरवासीको पहँुचमा पुयावउन दुगवम वस्ती तिा टोलहरुमा अवखथित स्वास्थ्य 

संथिाहरुमा आवश्यक औिार उपकरणहरुको व्यवथिा गरी नगरवासीहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य 

सेवा घरदैलोमा पाउने वातावरणको सुनननित गररएको । 

  अत्यावश्यक नन: शुल्क औषनिहरुको अभाव हुन ननदन व्यवथिापकीय पक्षलाई चुस्त दुरुस्त 

वनाइएको छ । 

  स्वास्थ्य संथिाहरुमा २४ घणे्ट प्रसुती सेवाको प्रवन्ध र सुते्करीसँग उपमेयर कायवक्रम सञ्चालनवाट 

स्वास्थ्य संथिामा सुते्करी हुन िाने सख्यामा वृखद्ध भई मातृ मृतु्य दर र नशशु मृतु्य दरमा 

उले्लिनीय कमी आएको छ ।  

   नवश्वव्यापी रुपमा फैनलएको कोनभड-१९ को महामारी ननयन्त्रण, रोकिाम र व्यवथिापनको 

सिभवमा ३१८८ िनालाई कोनभड १९ नवरुदको िोप लगाइएको । 

  िेष्ठ नागररकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लानग ल्याव सनहतको नशनवर वडा न ५, ३, ८, ११, १२ र १४ 

मा सञ्चालन गरी ९५५ िनाको परीक्षण भई २९ िनालाई ररफर गररएको । 

  वडा न ६ र ८ मा आङ िसे्न मनहलाहरुको लानग स्वास्थ्य नशनवर तिा पाठेघरको मुि क्यान्सर 

परीक्षण स्वास्थ्य नशनवर माफव त २२५ िनाको परीक्षण गरी ४ िना ररफर  गररएको । 

  ५ वेडको कोनभड अस्पताल थिापना गरी िनशखक्त , औषनि र औिार उपकरणहरुको व्यवथिा 

गररएको छ । 

   प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अत्यानिक नवद्यािी भएका तीन वटा नवद्यालयहरुमा नवद्यालय नसव 

कायवक्रम सञ्चालन भइरहेको । 

   पेशा/व्यवसायको रुपमा कायव गनव इचु्छक १३ िना नवपन्न मनहलाहरुका लानग एक मनहने डि ाइनभङ्ग 

तानलम सञ्चालन भएको । 

   ननिामती सेवाको सहायक कमवचारी चौिो र पाचौ तहमा लोक सेवाको परीक्षामा सहभागी हुन 

इचु्छक नगर नभत्रका मनहला, दनलत, िनिानत वगवका ३२ िना युवाहरुलाई लोक सेवा तयारी 

कक्षा सञ्चालन भएको । 

   शारीररक रुपमा कमिोर भएका ११ िना व्यखक्तहरुलाई सीप तिा क्षमता नवकास गने अनभप्रायले 

मागमा आिाररत कुसन तिा िेलौना वनाउने १५ नदने तानलम सञ्चालन गररएको छ । त्यसै गरी 

एकल मनहलाहरुको लानग एकता र सचेतना सम्वन्धी अनभमुिीकरण कायवक्रम सञ्चालन भएको । 

   सहकारी संथिाको लेिा प्रणाली चुस्त दुरुस्त वनाउने अनभप्रायले मन्थली नगर नभत्रका मनहला 

सहकारी संथिाको पदानिकारी तिा व्यवथिापकहरुका लानग २ नदने लेिा तानलम सम्पन्न भएको । 
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   हनीींसा पीनडतको तत्काल राहत, उद्धार र व्यवथिापनका लानग अिकानलन सेवा केन्द्रको 

थिापना गरी नगर कायवपानलकाले सञ्चालन गरेको छ । 

   १८ िना पीनडतहरुलाई उद्धार गरी पाररवाररक पुननमवलन,  पुनथिावपना केन्द्र, सीप नवकास 

तानलममा पठाइएको । 

  नगर नभत्र ७० वषव मानिका २९०३ िनालाई िेष्ठ नागररक भत्ता, ६० वषव मानिका २९४ िनालाई िेष्ठ 

नागररक भत्ता ( दनलत) , ६० वषव मानिका ५६९ िना िेष्ठ नागररक एकल मनहला , ६२० िनालाई 

नविुवा एकल मनहलालाई आनिवक सहायता,  शारीरीक रुपमा कमिोर भएका व्यखक्तहरुमधे्य पूणव 

अपाङ्ग (क) वगव १२० िना, (ि) वगव २०७ िना र दनलत वालवानलका ६७६ िना गरी ५३८९ िना 

सामानिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ि गराइएको। 

   सामानिक सुरक्षा भत्ता वैनङ्कग प्रणालीमाफव त नवतरण गने नीनत अनुरुप सवै वडाहरुमा वैनङ्कग 

प्रणालीमाफव त नवतरण गररएको ।  

पूवायिार लवकास िफय  : 

   आफ्नै ननमावणनिन भवनवाट सावविननक सेवा प्रवाह गरी रहेको नगरपानलकाको आफ्नै 

प्रशासकीय भवनको ननमावण कायव सम्पन्न भएको ।  

  आफ्नै भवन नभएका वडा न  २ र १० मा भवन ननमावण कायव सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई 

िप प्रभावकारी वनाइएको र वडा न १४ को भवन ननमावण कायव सम्पन्न भई सेवा प्रवाह सञ्चालन 

हुने चरणमा रहेको । 

   िेलकुद गनतनवनिलाई प्रभावकारीरुपमा अगानड वढाउन प्रदेश सरकारको सहयोगमा अत्यािुननक 

कभडवहल ननमावण भइरहेको । 

   कृनष उपिको संकलन र भण्डारण गरी नवक्री नवतरणमा सहिता ल्याउने अनभप्रायले प्रदेश 

सरकारसँगको साझेदारीमा नशत भण्डारण केन्द्रको ननमावण कायव भइरहेको । 

   सघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकायवमा नगर नभत्रका मुख्य सडकहरु मधे्य मन्थली 

सुनारपानी सालु , भुत्यािोला टेकनपुर कठिोरठाटी सडक, चनीसापानी गेलु नसक्राल सडक, 

चनीसापानी पुरानाँगाउँ सडक, चनीसापानी चनिु सडक, दीेनवटार फुलासी सडक ,आकासेपुल 

भटौली सडक, मन्थली भलुवािोर सडक र मन्थली सानी मदौ राहालटार सालु सडक कालोपते्र 

गने कायव शुरु भई क्रमागत योिनाको रुपमा सञ्चालन भइरहेको  । 

   यस नगरपानलकामा सञ्चानलत २४ वटा वहुवषीय र क्रमागत आयोिनाहरु मधे्य १२ वटा 

आयोिनाहरु सम्पन्न भइसकेको र १२ वटा आयोिनाहरु सञ्चालन भइरहेको छ । सञ्चानलत 

आयोिनाहरुमधे्य ८०-९०% भिा वढी २ वटा , ४०-५०%  ७ वटा र ३०-४०%  ३ वटा कायव प्रगनत 

भएको अवथिा छ । 

   हालसम्म नगर नभत्र संघ , प्रदेश र यस नगरपानलका समेतको लगानीमा ५०.८० नकलो नमटर 

कालोपते्र सडक ननमावण सम्पन्न भएको छ भने ४०.५० नकलो नमटर सडक ग्राभेल तिा सोनलङ्ग 

गररएको छ । 
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   नगरनभत्रका िानमवक, ऐनतहानसक तिा पयवटकीय सम्पदाहरुलाई संरक्षण तिा सम्वद्धव गरी पयवटक 

प्रविवन गने कायवलाई उच्च प्रािनमकतामा रािी आवश्यक पूवाविार ननमावण गने कायवहरु भइरहेको 

छ । वैरामहादेव(िानापनत) मखिरलाई लनक्षत गरी नसढी ननमावण, रेनलङ्ग, प्रनतक्षालय, िानेपानी 

ननमावणका कायव भइरहेको र नभमसेनिान र नचसापानी गढीलाई लनक्षत गरी ननमावण िालनी 

गररएको पैदल मागवको कायव सम्पन्न हुने चरणमा रहेको । 

   भलुवािोरको नतले्क थिानगढीलाई लनक्षत गरी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा क्रमागत रुपमा 

योिनाहरु सञ्चालन भइरहेकीो । 

   नगरको महत्वपूणव गौरवको आयोिनाको रुपमा वाल उद्यानसनहतको तीनलाल पाकव  संघीय 

सरकारको साझेदारीमा ननमावण भइरहेको र कररव ३० प्रनतशत कायव प्रगनत भएको छ । 

   नगरवासीहरुलाई िानेपानीको व्यवथिापन गनव संघ , प्रदेशसँग समन्वय र नगरको आफ्नै 

लगानीमा नलखफ्टङ्ग एंव नडपवोररङ्ग र िेती योग्य िनमनमा नसचाँई प्रवद्धवनका लानग नलखफ्टङ्ग, नडप 

वोररङ्ग लगायतका प्रनवनिमाफव त िानेपानी र नसचाईको योिना सञ्चालन भइरहेको । 

  यस चालु आ व २०७७/०७८ मा वडा, नगर, प्रदेश र संघीय सरकारवाट सञ्चालन हुने ४५१ वटा 

योिनाहरु मधे्य ३९९ वटाको उपभोक्ता सनमनत गठन भई कायव सञ्चालनका लानग कायव आदेश 

नदइसकेको र १५५ वटा योिनाहरुको कायव सम्पन भई भुक्तानी समेत भई सकेको छ । 

   नगरनभत्र सञ्चानलत आयोिनाहरु गुणस्तरीय एंव प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनव उपभोक्ता, वडा र 

नगर स्तरवाट अनभमुिीकरण कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । ११ वडामा अनभमुिीकरण 

कायवक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । 

   उपभोक्ता सनमनतका पदानिकारीहरुलाई सचेतीकरण गरी योिना सञ्चालन र अनुगमन कायवलाई 

सशक्त वनाई योिना कायावन्वयन कायव ननतिामूलक वनाउन ननरन्तरता नदइएको छ । 

   ठेक्का प्रणालीवाट सञ्चालन भएका क्रमागत सनहतका २४ वटा योिनाहरु मधे्य १२ वटा योिनाहरु 

चालु आ व मा सम्पन्न भइसकेका छन् । १ वटा आयोिनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।  

   तीनलाल पाकव , आिारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन र गाइिुरा नचसापानी गढी नसँढी सनहत ११ वटा 

आयोिना ननमावणनिन अवथिामा छन्  

  यस चालु आ व को नवननयोनित विेटवाट ननिावरण भएका ४५१ वटा नवकास आयोिनाहरु मधे्य 

पाँच लाि भिामुनन लागतका मातै्र ३३३ वटा अिावत ७४ पी्रनतशत योिनाहरु रहेका छन् ।  

  सीामानिक सञ्जाल, टीेनलफोन र कायावलय मै उपखथित भई नवकास आयोिनाका सम्वन्धमा 

आएका गुनासाहरुका सम्वोिन तत्काल थिलगत रुपमा आवश्यक्ता अनुरुप नवषय नवज्ञ सनहतको 

टोलीवाट अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण गराई सुिार गररदै आएको छ । 

वािावरण ििा लवपद िफय  : 

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

पुनरोत्थान तिा पुनथिापनाका कायवमा िोड नदइ नगर नभत्र रहेका दमकल, एमु्वलेन्स, सववाहन र 

व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सुचारु अवथिामा राखिएको छ । 
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   वातावरणको के्षत्रमा काम गने नवनभन्न संघ सथिाहरुसगँको समन्वय र सहकायवमा वृक्षारोपण, 

संरक्षण र सम्वद्धवनका कायवक्रमहरु सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर ननमावणमा िोड नदएको । 

 

लविेर्क सलमलि / कानून िफय  

   न्यानयक सनमनत समक्ष प्राि हुन आएका उिुरीहरुको समयमै सुनुवाई गररएको छ । 

   उिुरीको सुनुवाईको लानग ईिलासको व्यवथिा गररएको छ । 

   नगरपानलका नवरुद्ध नवनभन्न अदालतमा परेका ५ वटा उिुरीहरु मधे्य  हालसम्म भएका ४ वटा 

फैसला नगरपानलका कै  पक्षमा भएका छन् । 

   यस चालु आ व २०७७/०७८ मा २४ वटा नयाँ उिुरी दताव भएको र अनघल्लो आ व वाट निमे्मवारी 

सरी आएको ४० सनहत ६४ वटा उिुरी रहेकोमा ५१ वटा उिुरी फछौट भएका छन । १३ वटा 

कारवाहीको क्रममा रहेको । 

   मन्थली नगरपानलकाको कायव सञ्चालन ननदेनशका २०७७ स्वीकृत भएको । 

ञ. सूचना अलिकारी र प्रमुखको नाम र पद 

क्र स  नाम िर पद सम्पकव  न 

१ श्री रमेशकुमार वसे्नत नगर प्रमुि ९८५४०४३८३२ 

९८५१०४८४५८ 

२ श्री नललाराि पौडेल प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत ९८५४०४८१११ 

३ श्री हेमन्तकुमार वुढािोकी  सूचना / गुनासो सुने्न अनिकारी ९८६३०२३०१४ 

 

 

 

ट. ऐन, लनर्म, लवलनर्म वा लनदेलशकाको सूची 

यस नगरपानलकामा हालसम्म (२०७७/०९/२९) िारी भई थिानीय रािपत्रमा प्रकानशत गरी कायावन्वयनमा आएका 

ऐन, ननयम, कायवनवनि एवं ननदेनशकाहरुको सूची । 

क्र.स. ऐन कानुनको नाम स्वीकृि लमलि 

१ मन्थली नगरपानलकाको उपभोक्ता सनमनत गठन पररचालन तिा व्यवथिापन सम्बखन्ध कायवनवनि २०७५ २०७५/७/७ 

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

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

२०७५/९/९ ४ मन्थली नगर कायवपानलकाको ननणवय वा आदेश र अनिकारपत्रको  प्रमाणीकरण (कायवनवनि) ननयमावली 

 २०७४ 

२०७४/१२/२३ 

५ आिारभूत तह पररक्षा सञ्चालन, अनुगमन तिा व्यवथिापन ननदेनशका, २०७६ २०७६/११/१ 

६ िेलकुद नवकास ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

७ सुशासन ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 
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क्र.स. ऐन कानुनको नाम स्वीकृि लमलि 

८ थिानीय बिार व्यवथिापन ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

९ जे्यष्ठ नागररक पररचय–पत्र नवतरण कायवनवनि २०७६ २०७६/५/१० 

१० दुि उत्पादनमा अनुदान नवतरण कायवनवनि २०७६ २०७६/५/१० 

११ नगर प्रहरी ननयमावली २०७४  २०७४/१२/२३ 

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

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

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

१५ पदानिकारीहरूको आचारसंनहता २०७४ २०७४/१२/२३   

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

१७ थिानीय रािपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवनवनि २०७४ २०७४/१२/२३ 

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

१९ बिार अनुगमन ननदेनशका २०७४  २०७४/१२/१३ 

२० नवपद् व्यवथिापन कोष सञ्चालन कायवनवनि २०७६ २०७६/१२/१० 

२१ नवद्यालय व्ववथिापन सनमनत गठन कायवनवनि,२०७६  २०७६/५/१० 

२२ शववाहन सञ्चालन कायवनविी २०७६ २०७६/११/३० 

२३ आिारभूत तिा माध्यनमक नशक्षा ऐन २०७४  २०७४/१२/२६ 

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

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

२६ बालमैत्री थिानीय शासन तिा  बाल  अनिकार संरक्षण सम्वखन्ध कायवनवनि  २०७७ २०७७/३/१२ 

२७ सहकारी ऐन २०७४                           २०७४/१२/२६ 

२८ थिानीय स्वास्थ्य तिा सरसफाइ ऐन, २०७४ २०७४/१२/२६ 

२९ हेभी इकुपमेन्ट सञ्चालन कायवनवनि(२०७५)                                      २०७४/१२/२६ 

३० कमवचारी कल्याण कोष सञ्चालन कायवनवनि ऐन २०७७ २०७७/९/२३ 

३१ आनिवक ऐन २०७७  

३२ मन्थली नगरपानलकाको कायव सञ्चालन ननदेनशका २०७७ २०७७/११/२८ 

 

 

ठ. आम्दानी खचय ििा आलियक कारोवार सम्विी अध्यावलिक लववरण 

 यस नगरपानलकावाट चालु आ व २०७७/०७८ को २०७७ श्रावणदेखि चैत्र मसान्तसम्म भएको आम्दानी िचव तिा 

कारोवार सम्वन्धी अध्यावनिक नववरण यस प्रकार रहेको छ । 

 

 

१ आन्तररक राजश्व प्रास्प्तको अवथिा 

क्र 

स  

लववरण  िक्ष्य  प्रास्प्त  प्रगलि% कैलफर्ि 
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क्र 

स  

लववरण  िक्ष्य  प्रास्प्त  प्रगलि% कैलफर्ि 

१  एकीकृि सम्पलत्त कर  ४००००००  ६३,४६,९४५   

२  घर वहाि कर  १००००००  १३,२१,३८७   

३  नक्सापास दसु्तर  १००००००  १०,२८,०९१   

४  लसफाररस दसु्तर  ० ०    

५  व्यस्िगि घटना दसु्तर  २०००००  ६२०००    

६  नािा प्रमालणि दसु्तर  १०००००  ७५५००    

७  व्यवसार् रलजष्टर ेशन दसु्तर  १५०००००  ३५,७६,१९८    

८  अन्य कर  १००००००  १९,०२,९३०   

९  वहाि लवटौरी कर  १०००००  ८,६२,१८३    

१०  पालकय ङ्ग शुल्क ३०००००  ५०९०६५    

११  मनोरञ्जन शुल्क  ० ०   

१२  प्रदुिण लनर्न्त्रण शुल्क  ४०००००  १९६०००    

१३  जिस्रोि सम्विी दहत्तर वहत्तर  १७००००००  ५७०००००    

१४  प्रशासलनक दण्ड जररवाना 

दसु्तर  

 १०३२००    

 जम्मा  २६६०००००  २,१७,४२,७९९ ८१.७३  

 

 

 

 

२ संघीर् सरकार. प्रदेश सरकार र आन्तररक राजश्ववाट प्राप्त आम्दानीको के्षत्रगि लवलनर्ोजन र खचय ििा 

मौज्दािको अवथिा लनम्नानुसार रहेको छ 

आ.व. : २०७७/७८   मलहना : समर्  अवलि :  २०७७/१०/०१-२०७७/१२/३१  
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वजेट प्रकार: चािु र पँुजी 

लस.नं. के्षत्र/उप के्षत्र लवलनर्ोजन खचय खचय (%) मौज्दाि 

१ आलियक लवकास १६,३७,९५,००० १,५८,९०,३३९ ९.६९ १४,७९,०४,६६१ 

१ कृनष २,७३,२५,००० २६८९४८० ९.८४ २,४६३५५२० 

२ उद्योग ७९,००,००० ५९७३०३ ७.५६ ७३०२६९७ 

३ पयवटन ८,७८,८७,००० २५०३३१० २.८५ ८५३८३६९० 

४ सहकारी २२,८८,००० १६०००० ६.९९ २१२८००० 

५ नवत्तीय के्षत्र ५०,००,००० ० ० ५०,००,००० 

६ िलश्रोत तिा नसंचाई १,८१,४५,००० ६४९५३७१ ३५.७९ ११६४९६२९ 

७ पशुपन्छी नवकास १,४२,५०,००० ३१५४०७५ २२.१३ १,१०९५९२५ 

८ भूनम व्यवथिा १०,००,००० २९०८०० २९.०८ ७०९२०० 

२ सामालजक लवकास ४२,३१,२९,५०० ४२५९६७११ १०.०७ ३८०५३२७८९ 

१ नशक्षा २८,७२,५५,००० २५,१३,८६,४७ ८.७५ २६२११६३५३ 

२ स्वास्थ्य ९,१०,५२,५०० १३०७४०७४ १४.३६ ७७९७८४२६ 

३ िानेपानी तिा सरसफाई  २,०६,०५,००० ११४३६०० ५.५५ १९४६१४०० 

४ भाषा तिा संसृ्कनत १,५०,००० ० ० १,५०,००० 

५ 

लैंनगक समानता तिा 

सामानिक समावेशीकरण ७३,६८,००० १६७४९०० २२.७३ ५६९३१०० 

६ युवा तिा िेलकुद १७,१३,००० ६०९००० ३५.५४ ११०४००० 

७ िनसंख्या तिा बसाईसराई १,३०,००० ० ० १,३०,००० 

८ 

सामानिक सुरक्षा तिा 

संरक्षण १,५०,०६,००० ९५६४९० ६.३७ १४०४९५१० 

३ पूवायिार लवकास २५,६४,२२,६१४.२२ ५,२७,१७,२८८ २०.५६ २०३७०५३२६.२२ 

१ यातयात पूवाविार १८,००,९४,५०२ ३४५०७७९१ १९.१६ १४५५८६७११ 

२ 

भवन, आवास तिा सहरी 

नवकास ६,४६,४०,११२.२२ १,४८,६९,१९७ २३ ४९७७०९१५.२२ 

३ सञ्चार तिा सूचना प्रनवनि १५०००० ० ० १५०००० 

४ सम्पदा पूवाविार ७९,२६,००० २९१९८०० ३६.८४ ५००६२०० 

४ नबज्ञान तिा प्रनबनि २१,००,००० ९७००० ४.६२ २००३००० 

५ पुनननमावण १५,१२,००० ३२३५०० २१.४ ११८८५०० 

४ 

सुशासन ििा अन्तर 

सम्बस्िि के्षत्र २,०४,६९,००० १८,१५,७५९ ८.८६ १,८६,५३,२४१ 

१ नवपद व्यवथिापन ३८,४१,००० १६९५०० ४.४१ ३६७१५०० 
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ड. िोलकए वमोलजमका अन्य लववरण 

 यस नगरपानलकावाट िारी भएको सावविननक िवाफदेनहता प्रवद्धवन सम्वन्धी कायवनवनि २०७७ को 

दफा ५ वमोनिम र सूचना तिा अनभलेि केन्द्रको थिापना तिा सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवनि २०७७ 

को दफा ६ वमोनिम कायावलयमा गुनासो सुने्न र सूचना अनिकारीको निमे्मवारी तोकी फोटो 

सनहतको  नववरण सावविननक गररएको । 

  नागररक वडा पत्र अिावनिक गरी सवैले देखे्न ठाँउमा सावविननक गररएको । 

 कायावलयको Website, Facebook Pages, अध्यावनिक गरी नगरपानलकावाट भएका 

नक्रयाकलापहरु ननयनमतरुपमा सावविननक गने गररएको । 

 आ व ०७६/०७७ मा सम्पानदत नक्रयाकलापहरुलाई समेटी वानषवक प्रगनत प्रनतवेदन प्रकाशन माफव त 

नागररक प्रनतको िवाफदेनहता वहन गनव सावविननक गररएको ।  

 सामानिक सूरक्षा भत्ताका कायवक्रमहरु वैनकङ्ग प्रणाली माफव त गनव गराउन वैकहरुको छनौट, 

सम्झौता र लाभग्राहीहरुसँग िाता िोल्ने नशनवर सञ्चालनका अनतररक्त िेष्ठ नागररक स्वास्थ्य 

परीक्षणका कायवक्रमहरु सञ्चालन गररएको । 

 नगरपानलका नभत्रका नवषयगत सनमनत वैठक , स्टाफ वैठक, नगरकायवपानलकाको वैठक ननयनमत 

वसी कायवक्रम कायावन्वयनमा प्रभावकारी वनाउने प्रयासहरु गररएको । 

 COVID-19 मा आम्दानी र िचवको नववरण ननयनमतरुपमा सावविननक गररदै आएको । 

 ५ वेडको COVID अथिायी अस्पताल थिापना गरी स्वास्थ्य कमीहरुको व्यवथिा गररएको । 

 थिानीय ५ वटा सामुदानयक रेनडयोमाफव त नगरपानलकाका गनतनवनिहरु सावविननक गनव हाम्रो 

मन्थली नामक कायवक्रम सञ्चालन गनव थिानीय रेनडयोहरुसँग सम्झौता गररएको । 


	 नगर कार्यपालिकाको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्था:
	  शैक्षिक संघ सस्थाहरु र जनशक्तिको व्यवस्था:
	   स्वास्थ्य संघ सस्थाहरु र जनशक्ति व्यवस्था:

