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क. नगरपाललकाको स्वरुप र  प्रकृनत 

  नेपाल सरकारद्धारा रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित मन्थली नगरपाजलका तत्काजलन ७ वटा 

गाउँ जवकास सजमजतहरु ( मन्थली, कठिोर, सालु, सुनारपानी, भलुवािोर, भटौली र जिसापानी) लाई समायोिन 

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

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

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

भएको नगरपाजलकाको रुपमा थिाजपत भएको छ ।   

 यो नगरपाजलका वागमती प्रदेश अन्तगगत रहेको ११९ वटा थिानीय तह मधे्यको एक हो । यस 

नगरपाजलकाको के्षत्रफल २११.७७ वगग जकलोजमटर अिागत (२११७७ हेक्टर) मा फैजलएको छ । िसमधे्य कृजषग भू 

उपयोगका दृजिले ७३३६ हेक्टर िजमन रहेको छ िसमा संजित िजमन १३५६ हेक्टर र असंजित िजमन ४५१३ 

हेक्टर रहेको छ । 

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

जडग्री सेस्ियस र नू्यनतम २ जडग्री सेस्ियस रहने गदगछ । यस नगरपाजलकामा कम उिाइ भएका सुनकोशी 

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

नगरपाजलकाका अजधकांश भू भागमा न्यानो समशी तोष्ण हावापानी पाईन्छ । 

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

। रणिोर खोलाको जसरमा रहेको घ्याप्िे पजहरो ठूलो र अनौठो रुपमा रहेको छ । यो पजहरो वषाग याममा रोजकने 

र सुख्खा याममा जनरन्तर गइरहने गदगछ । यस पजहरोले वडा न ३ र ४ का अजधकांश वस्ती जवथिाजपत गनुगका 

सािै सदरमुकामलाई समेत िोस्खम युक्त वनाएको छ । 

 प्रजसद्ध धाजमगक, ऐजतहाजसक तिा पयगटकीय थिलको रुपमा पुरानाँगाउँ वामिुराको वैरामहादेव ( िानपजत 

मस्िर), जिसापानीको जभमसेन िान र जिसापानी गढी,  कठिोरको ऐराम्वास मस्िर, सुनारपानीको िानपती 

मस्िर, भलुवािोरको जतले्कथिानगढी, भटौलीको जढकुरे मस्िर नगरपाजलकाको अमूल्य जनजधका रुपमा रहेका 

छन् । 

 मन्थलीको नामाकरणको सिभगमा थिानीय माझी िाजतसँग िोजडएको किा गाँजसएको छ । जवशेषगरी 

आजदमकालदेस्ख मन्थलीको आसपास रहेका जिसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवािोर, पकरवास िस्ता गाउँ 

जवकास सजमजतका भू भागहरुमा माझी िाजतहरुको वसोवास रहेको पाइन्छ । सो िाजतको छुटै्ट रािा हुने िलन 

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

मन्थली भएको मान्यता छ ।  

 त्यसैगरी प्राजिन जकम्वदन्ती अनुसार जवद्धत वगगमा अको प्रसंग पजन पाईन्छ । आजदकालदेस्ख नै यस 

थिानमा माझी िाजतको वस्ती रहँदै आएको, िाडँ उनीहरुको मुख्य पेय भएको र माझी भाषामा मुन भनेको िाडँ 

र िलो भनेको खान बसे्न ठाउँ भने्न बुझाउने भएकाले यसलाई िाडँ खाने र बसे्न थिानको रुपमा पजन मन्थलो भन्न 
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िाजलएको र यसै शब्दको अपभं्रशबाट मन्थली हुन गएको हो । मन्थली भने्न थिान खासगरी गाउँलाई िनाउने 

भएतापजन समयक्रममा त्यसभिा तल रहेको बेसी पजन मन्थली बेसी भनेर जिजनन िाजलयो । 

 

भौगोलिक अवस्थिलि 

प्रदेश : वागमती 

जिल्ला : रामेछाप 

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

गाउँपाजलका र दोलखा जिल्लाको मेलुङ्ग गाँउपाजलका र दजक्षणमा जसनु्धली जिल्लाको गोलन्िोर 

गाउँपाजलका । 

के्षत्रफल : २११.७७ वगग जकलो जमटर (२११७७ हेक्टर)  

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

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

प्रशासलिक एंव राजिैलिक लवभाजि 

प्रशासजनक केन्द्र : मन्थली  

नगर सभा : ७५ िना 

कायगपाजलका सदस्य : २४ िना 

वडा संख्या :  १४ 

स्वास्थ्य संथिा : २ प्रािजमक स्वास्थ्य केन्द्र, ९ स्वास्थ्य िौकी, ३ आधारभूत स्वास्थ्य िौकी, ८शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, १ 

आयुवेजदक स्वास्थ्य केन्द्र, १सहकारी अस्पताल, २ जनिी अस्पताल र ३ पोजलस्िजनक । 

शैजक्षक संथिाहरु: आधारभूत जवद्यालय ५० ( ४७ सामुदाजयक र ३ संथिागत ), माध्यजमक जवद्यालय २२ ( १९ 

सामुदाजयक र ३ संथिागत )वाल जवकास केन्द्र  ८०,  सामुदाजयक जसकाई केन्द्र  ९ , 

प्राजवजधक जशक्षालय  १,सामुदाजयक क्याम्पस  १,  जवशेष जशक्षा स्रोत कक्षा १ । 

सहकारी संथिाहरु: वहुउदे्दश्य सहकारी संथिा  ६, वित तिा  ऋण सहकारी संथिा  ५८. कृजषग सहकारी संथिा 

४४ र पयगटन सहकारी  १ । 
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ख  िगरपालिकाको काम, कितव्य र अलिकार 

नेपालको संजवधानले एकल अजधकारको रुपमा अनुसूिी ८ मा गरेको व्यवथिालाई सवगसामान्यतामा प्रजतकूल 

असर नपने गरी थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनजदगि गरे  वमोजिमका देहायका काम, कतगव्य र 

अजधकारहरु यस नगरपाजलकाको प्रमुख काम, कतगव्य र अजधकारका रुपमा रहेका छन् । 

क. िगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवथिापन, जनयमन तिा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीजत, कानून र मापदण्डको 

जनमागण तिा कायागन्वयन, 

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

(क) नगरपाजलकाको नीजत, कानून, मापदण्ड तिा जनणगय कायागन्वयन, 

(ख) नगरपाजलकाको सम्पजत्तको सुरक्षा र संरक्षण, 

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

(घ) थिानीय बिार तिा पाजकग ङ्गथिलको रेखदेख र व्यवथिापन, 

(ङ) नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायागन्वयन, 

(ि) न्याजयक सजमजतले गरेका जमलापत्र तिा जनणगयको कायागन्वयन, 

(छ) सावगजिनक ऐलानी र पजतग िग्गा, सावगिजनक भवन, सम्पदा, तिा भौजतक पूवागधारको सरक्षण र सुरक्षा, 

(ि) जवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी खोिी उद्दार राहत तिा पुनथिागपना, 

(झ) अनजधकृत जवज्ञापन तिा होजडगङ्ग बोडग जनयन्त्रण, 

(ि) छाडा पशु िौपायाको जनयन्त्रण, 

(ट) अनजधकृत जनमागण तिा सावगिजनक सम्पजत्त अजतक्रमण रोकिाम तिा जनयन्त्रण, 

(ठ) कायगपाजलकाले तोकेको अन्य कायग। 

ख. सहकारी संथिा 

(१) सहकारी संथिा सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्डको जनमागण, कायागन्वयन र जनयमन, 

(२) सम्बस्न्धत नगरपाजलकाको भौगोजलक के्षत्र जभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संथिाको दताग, अनुमजत, खारेिी र 

जवघटन, 
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(३) सहकारी वित तिा ऋण पररिालन सम्बन्धी थिानीय मापदण्ड जनधागरण र जनयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी राजिि य, केन्द्रीय, जवषयगत प्रादेजशक र थिानीय सङ्घ संथिासँग समन्वय र सहकायग, 

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

(६) थिानीय सहकारी संथिाको क्षमता अजभवृद्धी 

(७) थिानीय सहकारी के्षत्रको प्रवद्धगन, पररिालन र जवकास। 

ग. एफ.एम.सञ्चािि 

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

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

घ. थिािीय कर सेवा शुल्क ििा दसु्तर 

१)  सघीयं तिा प्रदेश कानूनको अजधनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्गा रजििि ेशन शुल्क, सवारी 

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

सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, कायागन्वयन र जनयमन, 

२)  थिानीय पूवागधार तिा सेवाको शुल्क जनधागरण, सालन र व्यवथिापन, 

३)  टि े जकङ्ग, कायाजकङ्ग, क्यानोजनङ्ग, बज्जी िम्प, जिपफ्लायर, याजपटङ्ग, मोटरबोट, केबुलकार सेवा लगायत 

अन्य िल तिा थिल के्षत्रमा संिालन हुने नवीन पयगटकीय सेवा तिा साहजसक खेलको शुल्क, 

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

५)  थिानीय रािस्वको आधार जवस्तार तिा प्रवद्धगन, 

६) ढुङ्गा जगट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, िरािुरी, से्लट, खरीढुङ्गा आजद प्राकृजतक एवं खानीिन्य वसु्तको 

जवक्री तिा जनकासी शुल्क दसु्तर सङ्कलन,  

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

८) थिानीय रािस्व प्रवद्धगनका लाधग प्रोत्साहन, 

९) रािस्व सूिना तिा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 

१०) सङ्गीय तिा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थिानीय तहमा रािस्व िुहावट जनयन्त्रण सम्बन्धी नीजत, कानून, 

मापदण्ड र जनयमन, 

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

१३)  कर तिा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कायग । 

ङ. थिािीय सेवाको व्यवथिापि 

(१) थिानीय सेवाको व्यवथिापन सम्बन्धी नीजत, मापदण्ड, सेवा शतग, योिना, कायागन्वयन र जनयमन, 

(२) संजवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिम समायोिन भएका कमगिारीको व्यवथिापन, उपयोग र 

समन्वय, 

(३) संगठन जवकास, िनशस्क्त व्यवथिापन र वृजत्त जवकास, 

(४) थिानीय कानून बमोजिम सगठन तिा व्यवथिापन सभेक्षण गरी सगठन संरिना तिा दरबिी जनधागरण, 

(५) थिानीय सेवाको व्यवथिापनमा सूिना तिा संिार प्रजवजधको उपयोग, प्रवद्धगन र जनयमन, 

(६) िनशस्क्त व्यवथिापन तिा वृजत्त जवकास, 

(७) थिानीय सेवाको व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायग। 

च, थिािीय िथ्याङ्क र अलभिेख सङ्किि 

(१) थिानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन, 

(२) आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवथिापन, 

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

व्यवथिापन, 

(४) सूिना तिा सञ्चार, प्रजवजधयुक्त आधारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवथिापन, 

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

छ. थिािीय स्तरका लवकास आयोजिा ििा पररयोजिा 

(१) जवकास आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, तिुगमा, कायागन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन 

र जनयमन, 

(२) आजिगक, सामाजिक, साँसृ्कजतक, वातावरणीय, प्रजवजध र पूवागधारिन्य जवकासका लाजग आवश्यक आयोिना 

तिा पररयोिनाहरूको तिुगमा, कायागन्वयन, अनुगमन तिा मूल्याङ्कन, 

(३)  आयोिनाको अध्ययन, अनुसन्धान तिा प्रभाव मूल्याङ्कन, 
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(४)  सम्भाव्य प्राकृजतक श्रोत तिा साधनको पजहिान तिा अजभलेख व्यवथिापन, 

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

मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी योिना तिुगमा, आयोिना पजहिान, अध्ययन, कायागन्वयन र जनयमन, 

(६) राजिि य भवन संजहता तिा मापदण्ड बमोजिम भवन जनमागण अनुमजत, अनुगमन र जनयमन, 

(७) सरकारी भवन, जबद्यालय, सामुदाजयक भवन, सभागृह र अन्य सावगिजनक भवन तिा संरिनाको जनमागण र 

ममगत सम्भार तिा सञ्चालन रव्यवथिापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तिा पररयोिनाको कायागन्वयनमा समन्वय, सहजिकरण र सहयोग, 

(९) सुरजक्षत बस्ती जवकास सम्बन्धी नीजत, योिना, कायगक्रम तिुगमा, कायागन्वयन, अनुगमन, जनयमन र मूल्याङ्कन, 

(१०) सावगिजनक जनमागण कायगको लागी प्रिजलत कानून बमोजिमको “घ” वगनको इिाितपत्रको िारी, नवीकरण 

तिा खारेिी, 

(११) पयगटन के्षत्रको जवकास, जवस्तार र प्रवद्धगन सम्बन्धी आयोिनाहरुको पजहिान, कायागन्वयन, व्यवथिापन, 

अनुगमन तिा जनयमना 

(१२) नवीन पयगटकीय सेवा तिा कायगहरु सम्बन्धी आयोिनाहरुको पजहिान, कायागन्वयन, व्यवथिापन, अनुगमन 

तिा जनयमन, 

(१३) जवकास आयोिना तिा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायग। 

ज. आिारभूि र माध्यलमक लशक्षा 

(१) प्रारस्म्भक बाल जवकास तिा जशक्षा, आधारभूत जशक्षा अजभभावक जशक्षा, अनौपिाररक जशक्षा, खुला तिा 

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

तिुगमा, कायागन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र जनयमन, 

(२)  सामुदाजयक, संथिागत, गुठी र सहकारी जवद्यालय थिापना, अनुमजत, सञ्चालन, व्यवथिापन, जनयमन, 

(३) प्राजवजधक जशक्षा तिा व्यावसाजयक ताजलमको योिना तिगमा, सञ्चालन, अनुमजत, अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

जनयमन, 

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

(५) गाजभएका वा बि गररएका जवद्यालयहरूको सम्पजत्त व्यवथिापन, 

(६) नगर जशक्षा सजमजत गठन तिा व्यवथिापन 

(७) जवद्यालय व्यवथिापन सजमजत गठन तिा व्यवथिापन, 
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(८) जवद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामुदाजयक जवद्यालयको िग्गाको स्वाजमत्व, सम्पजत्तको अजभलेख, संरक्षण र व्यवथिापन, 

(१०) जवद्यालयको गुणस्तर अजभवृस्द्ध तिा पाठ्य सामग्रीको जवतरण, 

(११) सामुदाजयक जवद्यालयको जशक्षक तिा कमगिारीको दरबिी जमलान, 

(१२) जवद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमजत, स्वीकृजत, समायोिन तिा जनयमन, 

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

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

(१५) जवद्यािी जसकाई उपलस्िको परीक्षण र व्यवथिापन, 

(१६) जनिःशुल्क जशक्षा, जवद्यािी प्रोत्साहन तिा छात्रवृजत्तको व्यवथिापन, 

(१७) टू्यसन, कोजिङ्ग िस्ता जवद्यालय बाजहर हुने अध्यापन सेवाको अनुमजत तिा जनयमन, 

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

(१९) थिानीय पुस्तकालय र वािनालयको सञ्चालन तिा व्यवथिापन, 

(२०) माध्याजमक तहसम्मको शैजक्षक कायगक्रमको समन्वय र जनयमन, 

(२१) सामुदाजयक जवद्यालयलाई जदने अनुदान तिा सोको बिेट व्यवथिापन, जवद्यालयको आय व्ययको लेखा 

अनुशासन कायम, अनुगमनर जनयमन, 

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

(२३) अजतररक्त शैजक्षक जक्रयाकलापको सञ्चालन। 

झ. आिारभूि स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तिा पोषण सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिुगमा, कायागन्वयन 

तिा जनयमन, 

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

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

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौजतक पूवागधार जवकास तिा व्यवथिापन, 

(५) स्वच्छ खानेपानी तिा खाद्य पदािगको गुणस्तर र वायु तिा ध्वजनको प्रदूषण जनयन्त्रण र जनयमन, 
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(६) सरसफाई सिेतनाको अजभवृस्द्ध र स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यवथिापन, 

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

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

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

(१०) सरसफाई तिा स्वास्थ्य के्षत्रबाट जनष्काजसत फोहोरमैला व्यवथिापनमा जनिी तिा गैरसरकारी के्षत्रसँग 

समन्वय, सहकायग र साझेदारी, 

(११) पररवार जनयोिन तिा मातृ जशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमजत, अनुगमन तिा जनयमन , 

(१२) मजहला तिा वालवाजलकाको कुपोषण नु्यनीकरण रोकिाम जनयन्त्रण र व्यवथिापन 

ज.थिािीय बजार व्यवथिापि, वािावरण संरक्षण र जैलवक लवलवििा 

(१) थिानीय व्यापार, वसु्तको माग, आपूजतग तिा अनुगमन, उपभोक्ता अजधकार तिा जहत सम्बन्धी नीजत, कानून, 

मापदण्ड, कायागन्वयन र जनयमन, 

(२) बिार तिा हाट बिार व्यवथिापन, 

(३) थिानीय वसु्तहरूको उत्पादन, आपूजतग तिा जनकासी प्रके्षपण, मूल्य जनधागरण र अनुगमन, 

(४) थिानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवागधार जनमागण, 

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

(६) थिानीयस्तरका व्यापाररक फमगको दताग, अनुमजत, नवीकरण, खारेिी, अनुगमन र जनयमन, 

(७) थिानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, 

(८) जनिी तिा गैरसरकारी के्षत्रसँग समन्वय र सहकायग, 

(९)  थिानीय व्यापार प्रवद्धगन, सहजिकरण र जनयमन, 

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

(११) उपभोक्ता सिेतना अजभवृस्द्ध, लजक्षत उपभोक्ताको लगत व्यवथिापन थिानीय वसु्त तिा सेवाको गुणस्तर 

परीक्षण, 

(१२) वातावरण संरक्षण र िैजवक जवजवधता सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, भापदण्ड, योिना तिुगमा तिा त्यसको 

कायागनन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 
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(१३) थिानीय स्तरमा वातावरणीय िोस्खम नू्यनीकरण, 

(१४) थिानीयस्तरमा िनस्वास्थ्यमा प्रजतकूल असर पने जकजसमका उपभोग्य वसु्तको बेि जवखन र उपभोग तिा 

वातावरणीय प्रदूषण र हाजनकारक पदािगहरूको जनयन्त्रण, अनुगमन तिा जनयमन, 

(१५) थिानीयस्तरमा सरसफाई तिा फोहरमैला व्यवथिापन, 

(१६) थिानीयस्तरमा नू्यन काबगनमूखी तिा वातावरणमैत्री जवकास अवलम्बन, 

(१७) थिानीयस्तरमा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रबद्धगन 

(१८) थिानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र जनधागरण र व्यवथिापन, 

(१९) थिानीय बिार व्यवथिापन, वातावरण संरक्षण र िैजवक जवजवधता सम्बन्धी अन्य कायग। 

ट थिािीय सड़क, ग्रामीण सडक, कृलि सडक र लसंचाई 

(१) थिानीय, ग्रामीण तिा कृजष सडक र संिार सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी योिना तिुगमा, 

कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) थिानीय, ग्रामीण तिा कृजष सडक, झोलुङे्ग पूल, पुलेसा, जसंिाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोिनाको तिुगमा, 

कायागन्वयन, ममगत, सम्भार र जनयमन, 

(३) थिानीयस्तरका जसंिाई प्रणालीको जनमागण, सञ्चालन, रेखदेख, ममगत सम्भार, स्तरोन्नजत, अनुगमन र जनयमन, 

(४) यातायात सुरक्षाको व्यवथिापन र जनयमन, 

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

ठ. िगर सभा, मेिलमिाप र मध्यथििाको व्यवथिापि 

(१) नगरसभा सम्बन्धी नीजत, कानून र कानगजवजध, 

(२) थिानीयस्तरका जवषय के्षत्रगत नीजत तिा रणनीजत, आवजधक तिा वाजषगक योिना, कायगक्रम र बिेट स्वीकृत, 

(३) सभाका सजमजतहरूको गठन र सञ्चालन 

(४) थिानीय तहबीि साझा सरोकार तिा साझेदारीका जवषयमा संयुक्त सजमजत गठन 

(५) कायगपाजलका तिा न्याजयक सजमजतबाट सभामा प्रसु्तत प्रजतवेदन माजि छलफल तिा सो सम्बन्धमा आवश्यक 

जनदेशन, 

(६) जवकास योिना तिा कायगक्रमको प्रभावकारी कायागन्वयन तिा सुशासनको लाजग कायगपाजलकालाई जनदेशन, 
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(७) नगरपाजलकालाई आजिगक व्ययभार पने जवपयको जनयमन, 

(८) थिानीय मेलजमलाप र मध्यथिता, 

(९) नगर सभा, मेलजमलाप र मध्यथिताको व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायग। 

ड. थिािीय अलभिेख व्यवथिापि 

(१) थिानीय अजभलेख व्यवथिापन सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योिनाको जनमागण, कायागन्वयन, अनुगमन र 

जनयमन, 

(२) िनसांस्ख्यक, प्राकृजतक, आजिगक, सामाजिक, साँसृ्कजतक, भौजतक पूवागधार, रोिगारीको अवथिा, कूल 

ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रजत व्यस्क्त आय, मानव जवकास तिा लैजगङ्क सशक्तीकरण सूिकाङ्ग, रािश्व तिा 

आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रजवजधयुक्त र राजिि य तिा थिानीय सूिना 

प्रणालीमा आवद्धता पाश्वग जित्र तिा श्रोत नक्साको अद्यावजधक अजभलेखन, 

(३) सूिना तिा अजभलेख केन्द्रको थिापना तिा सञ्चालन 

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

अजभलेख, 

(५) आफ्नो के्षत्रजभत्र सम्पन्न भएका तिा िालु योिनाको जववरण र त्यस्तो योिनाको सम्पजत्तको अधावजधक 

अजभलेखन, 

(६) थिानीय अजभलेख व्यवथिापनमा नवीनतम सूिना प्रजवजधको उपयोग, 

(७) थिानीय अजभलेख व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायग. 

ढ. जग्गा ििी दिात प्रमाणपुजात लविरण 

(१) थिानीय िग्गाको नाप नक्सा, जकत्ताकाट, हालसाजबक, रजििि ेशन नामसारी तिा दास्खल खारेि, 

(२। िग्गा धनी दताग प्रमाणपुिाग जवतरण तिा लगत व्यवथिापन, 

(३) भूजमको वगीकरण अनुसारको लगत, 

(४) सावगिजनक प्रयोगका लाजग िागा प्रास्ि, मुआब्जा जनधागरण तिा जवतरणमा समन्वय र सहिीकरण , 

(५) नापी नक्सा तिा िग्गाको स्वाजमत्व जनधगरण कायगमा समन्वय र सहिीकरण , 

(६) िग्गा धनी दताग प्रमणपुिाग जवतरण सम्बन्धी अन्य कायग, 

ण. कृलि ििा पशुपािि कृलि उत्पादि व्यवथिापि पशु स्वास्थ्य, सहकारी 
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(१) कृजष तिा पशुपालन, कृजष उत्पादन व्यवथिापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, 

योिना, कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) कृजष तिा पशुपन्छी बिार सूिना, बिार तिा हाटबिारको पूवागधार जनमागण, साना जसंिाई जनमागण, ताजलम, 

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

र जनयमन, 

(३) कृजष तिा पशुपन्छीिन्य प्राकृजतक प्रकोप तिा महामारी रोगको जनयन्त्रण, 

(४) पशुपन्छी जिजकत्सा सेवाको व्यवथिापन, 

(५) कृजष वातावरण संरक्षण तिा िैजवक जवजवधताको संरक्षण र प्रवद्धगन, 

(६) पशुनश्ल सुधार पद्धजतको जवकास र व्यवथिापन, 

(७) उच्च मूल्य युक्त कृजषिन्य वसु्तको प्रवद्धगन, जवकास तिा बिारीकरण, 

(८) थिानीय िरन तिा खकग  जवकास र व्यवथिापन, 

(९) पशु आहारको गुणस्तर जनयमन, 

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

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

(१२) पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र किाग सहजिकरण, 

(१३) पशुपालन तिा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायग।  

ि. जेष्ठ िागररक, अपाङ्गिा भएका व्यस्ि र अशिहरूको व्यवथिापि 

(१) संघ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा कायगक्रम कायागन्वयन, सञ्चालन तिा व्यवथिापन, 

(२) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त तिा असहायको लगत अद्यावजधक, पररियपत्र जवतरण, सामाजिक 

सुरक्षा तिा सुजवधाको व्यवथिापन तिा जवतरण, 

(३) िेष्ठ नागररक िब, जदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट थिल, आश्रय केन्द्रको सिालन तिा व्यवथिापन, 

(४) सङ्घ तिा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनथिागपना केन्द्र, जे्यष्ठ नाजगरक केन्द्र तिा असक्त स्याहार 

केन्द्रको सञ्चालन र व्यवथिापन 

(५) सडक बालबाजलका, अनाि, असहाय, अशक्त र मानजसक असनु्तलन भएका व्यस्क्तहरूको पुनरथिापना 

केन्द्र को संिालन, व्यवथिापन,अनुगमन र जनयमन, 
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(६) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र असक्तहरूको व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायग, 

ि. बेरोजगारको िथ्याङ्क सङ्किि 

(१) रोिगार तिा रोिगार श्रमशस्क्तको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूिना प्रणालीको थिापना, 

(२) थिानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी तिा जवदेशी प्रजमसलो सा सासरतमा सुमना व्यवथिापन, 

(३) जवजभन्न के्षत्र तिा जवषयका दस िनस्क्तको तयाा शासनमा िनथिापन, 

(४) सुरजक्षत वैदेजशक रोिगारी र वैदेजशक रोिगारीमा रहेको श्रमशस्क्तको सूिना तिा तथ्याङ्क संकलन तिा 

व्यवथिापन, 

(५) रोिगार सूिना केन्द्रको व्यवथिापन तिा सञ्चालन, 

(६) वैदेजशक रोिगारीमा िाने श्रमशस्क्तको लाजग जवत्तीय साक्षरता र सीपमूलक ताजलमको सञ्चालन, 

(७) वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका व्यस्क्तहरूको सामाजिक पुनिः एकीकरण, 

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

(९) बेरोिगारको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी अन्य कायग। 

द.कृलि प्रसारको व्यवथिापि सञ्चािि र लियन्त्रण 

(१) कृजष प्रसार सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन 

(२) कृजष प्रसार तिा िनशस्क्तको प्रके्षपण, व्यवथिापन र पररिालन, 

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

(४) कृजष जवउजबिन नश्ल, मलखाद र रसायन तिा औषजधहरूको आपूजतग, उपयोग र जनयमन, 

(५) कृषक समूह,  कृजष सहकारी र कृजष सम्बन्धी थिानीय संघ संथिाहरुको समन्वय, व्यवथिापन र जनयमन, 

(६) थिानीयस्तरमा कृजष सम्बन्धी प्रजवजधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृजष सम्बन्धी सूिनाको प्रिार प्रसार, 

(८) थिानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरूको जवकास र व्यवथिापन, 

(९) प्राङ्गाररक खेती तिा मलको प्रबद्धगन र प्रिार प्रसार, 

(१०) कृजष प्रसारको व्यवथिापन, सञ्चालन र जनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायग। 
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ि. खािेपािी सािा जिलविुि आयोजिा, वैकस्िक उजात 

(१) थिानीय खानेपानी सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन, 

(२) खानेपानी महसुल जनधागरण र खानेपानी सेवा व्यवथिापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका िलजवद्युत आयोिना सम्बन्धी थिानीयस्तरको नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुगमा, 

कायागन्वयन, अनुगमन रजनयमन, 

(४) थिानीय तहमा बैकस्िक ऊिाग सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुगमा, कायागन्वयन जनयमन, 

(५) थिानीय जवद्युत जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथिापन, सञ्चालन र जनयमन, 

(६) थिानीय तहमा बैकस्िक ऊिाग सम्बन्धी प्रजवजध जवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अजभवृस्द्ध र प्रवदगन, 

(७) खानेपानी, साना िलजवद्युत आयोिना तिा वैकस्िक उिाग सम्बन्धी अन्य कायग। 

ि. लवपद् व्यवथिापि 

(१) जवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) थिानीयस्तरमा जवपद् पूवग तयारी तिा प्रजतकायग योिना, पूवग सूिना प्रणाली, खोिी तिा उद्धार, राहत 

सामग्रीको पूवग भण्डारण, जवतरण र समन्वय 

(३) थिानीय तटबन्ध, नदी र पजहरोको जनयन्त्रण तिा नदीको ब्यवथिापन र जनयमन. 

(४) जवपद् िोस्खम के्षत्रको नक्साङ्कन तिा बस्तीहरूको पजहिान र थिानान्तरण, 

(५) जवपद् व्यवथिापनमा सङ्घ, प्रदेश र थिानीय समुदाय, सङ्घ सथिा तिा जनिी के्षत्रसँग सहयोग, समन्वय र 

सहकायग, 

(६) जवपद् व्यवथिापन कोषको थिापना तिा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररिालन, 

(७) जबपद् िोस्खम नू्यनीकरण सम्बन्धी थिानीयस्तरका आयोिनाको तिुगमा, कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(८) जवपद् पिात थिानीयस्तरको पुनथिागपना र पुनजनगमागण, 

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

(१०) थिानीय आपतकालीन कायग सञ्चालन प्रणाली, 

(११) समुदायमा आधाररत जवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी कायगक्रमको सञ्चालन, 

(१२) जवपद् व्यवथिापन सम्बन्धी अन्य कायग। 
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प. जिािार, वन्यजनु्त खािी ििा खलिज पदाितको संरक्षण 

(१) िलाधार बन्यिनु्त, खानी तिा खजनि पदािगको संरक्षण सामग्री थिानीय नीजत, कानून, मापडण्ड तिा 

योिनाको कायागन्वयन र जनयमन 

(२) पानी मुहानको संरक्षण, 

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

(४) भू-संरक्षण र िलाधार व्यवथिापनिन्य सामुदाजयक अनुकूलन, 

(५) खानी तिा खजनि पदािग सम्बन्धी सूिना तिा तथ्याङ्क संकलन 

(६) बहुमूल्य धातु. पत्थर तिा खजनि पदािगको संरक्षण र सम्वद्धगनमा सहयोग, 

(७) ढुङ्गा, जगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खररढुङ्गा, तिा से्लट िस्ता खानीिन्य वसु्तको सवेक्षण, उत्खनन् तिा 

उपयोगकोदताग, अनुमजत, नबीकरण, खारेिी र व्यवथिापन, 

(८)भौगजभगक नक्सा प्रकाशन। 

फ. भािा, संसृ्कलि र िलिि किाको संरक्षण र लवकास 

(१) भाषा, संसृ्कजत र लजलतकलाको संरक्षण र जवकास सम्बन्धी थिानीयस्तरको नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) पुरातत्त्व प्राजिन स्मारक तिा सङग्रालयको सरक्षण, सम्भार, प्रवद्धगन र जवकास, 

(३) परम्परागत िात्रा तिा पवगको सञ्चालन र व्यवथिापन, 

(४) प्रिजलत कानून जवरुद्धका कुरीजत तिा कुसंस्कार जवरुद्ध सामाजिक पररिालन कायग । 

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

• प्रदेश कािूिको अिीिमा रही गिे काम, कितव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुिेछ :- 

नेपालको संजवधानले संघ तिा प्रदेशसँगको सहकायगमा प्रयोग गने गरी साझा अजधकारको रुपमा अनुसूिी ९ मा 

गरेको व्यवथिालाई सवगसामान्यतामा प्रजतकूल असर नपने गरी देहाय वमोजिमका काम, कतगव्य र अजधकारहरु 

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

क. खेिकुद र पत्रपलत्रका 

(१) थिानीयस्तरका खेलकुदको संरिनाको पूवागधार जनमागण, सञ्चालन तिा जवकास, 

(२) थिानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तिा संघ संथिाको जनयमन र समन्वय, 
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(३) खेलकुदको जवकास र प्रवद्धगन, 

(४) खेलकुद प्रजतयोजगता आयोिना र सहभाजगता, 

(५) खेलकुद सम्बन्धी पूवागधारको जवकास, 

(६) थिानीय तहका पत्रपजत्रकाको दताग, अजभलेख तिा जनयमन, 

ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तिा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम थिानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर 

जनधागरण, 

(२) िनरल अस्पताल, नजसगङ होम, जनदान केन्द्र तिा अन्य स्वास्थ्य संथिाहरूको स्िजनक दताग, सञ्चालन 

अनुमजत र जनयमन. 

(३) थिानीयस्तरमा औषजधिन्य वनस्पजत, िडीबुटी र अन्य औषजधिन्य वसु्तको उत्पादन, प्रशोधन र जवतरण. 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कायगक्रमको व्यवथिापन. 

(५.) थिानीयस्तरमा औषजध तिा अन्य मेजडकल उत्पादनहरूको नू्यनतम मूल्य जनधागरण र जनयमन, 

(६) थिानीयस्तरमा औषजधको उजित प्रयोग र सूक्ष्मिीव जनरोधक प्रजतरोध नू्यनीकरण, 

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

(८) थिानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूिना प्रणालीको व्यवथिापन, 

(९) थिानीयस्तरमा िनस्वास्थ्य जनगरानी (पिब्लक हेल्थ सभीजलन्स), 

(१०) थिानीयस्तरको प्रवद्धगनात्मक, प्रजतकारात्मक, उपिारात्मक, पुनथिागपनात्मक र प्याजलएजटभ स्वास्थ्य सेवाको 

सञ्चालन, 

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

िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धगन, 

(१२) िुनोजटकर जकटिन्य रोगको जनयन्त्रण तिा व्यवथिापन, 

(१३) सुती, मजदरा र लागू पदािगिन्य वसु्तको प्रयोग जनयन्त्रण तिा सिेतना अजभवृस्द्ध 

(१४) आयुवेजदक, युनानी, आम्िी, होजमयोप्याजिक, प्राकृजतक जिजकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपिार 

सेवाको व्यवथिापन, 

(१५) िनस्वास्थ्य, आपत्कालीन स्वास्थ्य तिा महामारीको जनयन्त्रण योिना र कायागन्वयन, 
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(१६) रोगको जनयन्त्रण तिा रोकिाम, 

(१७) आकस्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तिा थिानीय सेवाको व्यवथिापन 

 

ग. लविुि, खािेपािी ििा लसंचाई जस्ता सेवाहरू 

(१) जवद्युत जवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवथिापन, 

(२) खानेपानी महसुल जनधागरण र खानेपानी सेवाको व्यवथिापन, 

(३) थिानीय साना सतह तिा भूजमगत जसंिाई प्रणालीको सञ्चालन तिा ममगत सम्भार, सेवा शुल्क जनधागरण र 

सङ्कलन सम्बन्धी व्यवथिापन, 

घ. सेवा शुल्क, दसु्तर दण्ड जररवािा ििा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी पयतटि शुल्क 

(१) थिानीय सेवा शुल्क, दसु्तर, दण्ड िररवाना सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड योिना तिुगमा, कायागन्वयन र 

जनयमन, 

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

(३) खाजन पदािगको उत्खनन् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 

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

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

ङ. वि जंगि. वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी , जि उपयोग, वािावरण पयातवरण ििा जैलवक लवलवििा 

(१) बन, िङ्गल, वन्यिनु्त, िरािुरुङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयागवरण तिा िैजवक जवजवधता सम्बन्धी थिानीय 

नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२) थिानीयस्तरमा सामुदाजयक, ग्राजमण तिा शहरी, धाजमगक, कबुजलयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्बद्धगन, 

उपयोग, अनुगमन र जनयमन तिा बन उपभोक्ता समूहको व्यवथिापन, 

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

(४) थिानीयस्तरमा नदी जकनार, नदी उकास, नहर जकनार तिा सड़क जकनारमा वृक्षारोपण व्यवथिापन, 

१५/ थिानीयस्तरमा जनिी बनको प्रवद्धगन, अनुगमन र जनयमन, 

(६) थिानीयस्तरमा सावगिजनक खाली िग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवथिापन, 
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(७) थिानीयस्तरमा िडीबुटी तिा अन्य गैरकाि वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवद्धगन, 

प्रशोधन, र बिार व्यवथिापन, 

(८) वनवीउ बगैिा थिापना, व्यवथिापन र प्रवद्धगन, 

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

(१०) बन्यिनु्त र िरािुरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसाजयक पालन, उपयोग र अनुगमन. 

(११) मानव तिा वन्यिनु्त बीिको द्वन्द्व व्यवथिापन, 

(१२) थिानीय प्राणी उद्यान (जिजडयाखाना। को थिापना र सञ्चालन, 

(१३) थिानीय वन्यिनु्त पयगटन र आयआिगन, 

(१४) थिानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवथिापन, 

(१५) थिानीयस्तरमा बन, बन्यिनु्त तिा िरािुरुङ्गीको अजभलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान, 

(१६) जवश्वसम्पदा सूिीमा परेका स्मारक र पुरातास्त्त्वक महत्वका बन, सीमसार के्षत्र, तटवती के्षत्रका िग्गा 

सम्बन्धी लगत, 

(१७) जमिाहा प्रिाजतको जनयन्त्रण, 

(१८) थिानीयस्तरको िोस्खम नू्यनीकरण, 

(१९) िैजवक जवजवधताको अजभलेखाङ्कन, 

(२०) थिानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्धगन, 

(२१) थिानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी के्षत्रगत अयोिना तिुगमा, कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

(२२) रैिाने प्रिाजतको संरक्षण र प्रवद्धगन, 

(२३। थिानीयस्तरमा वातावरणीय िोस्खम नू्यनीकरण, 

(२४) थिानीयस्तरमा प्रदूषण जनयन्त्रण र हाजनकारक पदािगहरूको जनयमन तिा व्यवथिापन, 

(२५) थिानीयस्तरमा नू्यन कावगनमुखी तिा वातावरणमैत्री जवकास अवलम्बन, 

(२६) थिानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षत्र जनधागरण र व्यवथिापन । 

च. सामालजक सुरक्षा र गररबी लिवारण 
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(१) सामाजिक सुरक्षा तिा गररबी जनवारण सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, जनयमन र अध्ययन 

अनुसन्धान, 

(२) लजक्षत समूह सम्बन्धी थिानीय योिना, कायगक्रम, स्रोत पररिालन र व्यवथिापन, 

(३) सामाजिक सुरक्षाको कायागन्वयनको लाजग सघं, प्रदेश र थिानीय सह संथिासँग सम्पकग , समन्वय र सहकायग, 

(४) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी थिानीय तथ्याङ्क र सूिना व्यवथिापन, 

(५) गरीब घर पररवार पजहिान सम्बन्धी थिानीय सवेक्षण, सूिना व्यवथिापन र जनयमन, 

(६) थिानीय सामाजिक सुरक्षा योिना र व्यवथिापन । 

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

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

(२। व्यस्क्तगत घटनाको थिानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन, 

(३) व्यस्क्तगत घटनाको अजभलेख व्यवथिापन र प्रजतवेदन । 

ज. थिािीयस्तरमा पुराित्त्व प्राचीि स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्बर्द्ति र पुिः लिमातण  

झ. सुकुम्बासी व्यवथिापि 

(१) सुकुम्बासीको पजहिान र अजभलेख व्यवथिापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बन्धी िीजवकोपािगन र बसोबास व्यवथिापन। 

ञ. प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी 

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

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

ट. सवारी सािि अिुमलि 

१) यातायात व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायागन्वयन र जनयमन, 

(२) थिानीय सावगिजनक यातायातको रुट जनधागरण, अनुमजत नवीकरण, खारेिी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर 

जनधागरण र जनयमन, 

(३) बातावरणमैत्री, िलवायु पररवतगन अनुकूलन, जवपद् िोस्खम संबंध, अपाङ्गता र लैजङ्गकमैत्री यातायात 

प्रणालीको थिानीय तहमा प्रबद्धगन। 
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• उले्लस्खि अलिकारका अलिररि थिािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ 

वमोलजमका अन्य काम, कितव्य र अलिकारहरु प्रयोग गदै आएको छ । 

क. भूलम व्यवथिापि 

(१) सजङ्घय तिा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थिानीयस्तरको भू-उपयोग नीजत, योिना, कायगक्रम तिुगमा र 

कायागन्वयन, 

(२) सङ्घीय तिा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवस्थित बस्ती जवकासका कायगकमको तिुगमा र 

कायागन्वयन, एकीकृत वस्ती जवकासका कायगक्रमहरु सञ्चालन , जवकासका लाजग िग्गाको एकीकरण तिा 

िग्गा जवकास र व्यवथिापन, 

(३) थिानीय स्तरमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवथिापन। 

ख. सञ्चार सेवा 

(१) सदीय तिा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही थिानीय के्षत्रजभत्र इन्टरनेट सेवा, टेजलसेन्टर, केबुल तिा तारजबहीन 

टेजलजभिन प्रसारणकोअनुमजत, नवीकरण र जनयमन, 

(२) थिानीय के्षत्रमा सूिना प्रजवजधको जवकास र प्रबद्धगन, 

ग. यािायाि सेवा 

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

योिना, कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन, 

ग  िगरपालिकाको संगठि संरचिा , कमतचारी संख्या र कायत लववरण 

➢ नगर कार्यपालिकाको सं गठन सं रचना र जनशक्ति व्र्वस्था: 
 नेपालको संजवधान २०७२ वमोजिम प्रदेश र थिानीय तहहरु जनमागण भए पजछ उक्त जनकायहरुवाट सेवा 

प्रवाह िनस्तरसम्म िुस्त, सहिता र प्रभावकारीरुपमा पुयागउन िनशस्क्त व्यवथिापनका लाजग कमगिारी 

समायोिन ऐन २०७४ वमोजिम राज्यवाट िारी जवजभन्न ऐन कानुनको पररजध जभत्र रही थिायी रुपमा सेवा प्रवेश 

गरेका जनिामती सेवा र थिानीय सेवाका कमगिारीहरुलाई समायोिन गने प्रयोिनािग संघीय माजमला तिा 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरिनाका आधारमा समायोिन भएका कमगिारीहरु र जवजभन्न 

सेवाहरु सञ्चालनािग नगरपाजलका आफैले करार सेवामा व्यवथिापन गरेका कमगिारीहरु यस नगरपाजलकाको 

िनशस्क्तको रुपमा रहेका छन् । 

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

तहहरुले आफ्नो कायग वोझ, रािश्व क्षमता, खिगको आकार, थिानीय आवश्यकता र जवजशिता समेतलाई ध्यानमा 

राखी संगठन तिा व्यवथिापन सवेक्षणका आधारमाजवषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरिना कायम 
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गनुग पने व्यवथिा रहेको र सो को आधारमा दफा ८३ को ३ वमोजिम तयार भएको संगठन संरिना जमजत २०७६ 

पौष २६ गतेको छैटौ नगर सभावाट स्वीकृत भई कायागन्वयन हुदै आएको छ । यसैको आधारमाउपलव्ध 

िनशस्क्तको पररिालन गररएको छ । 

 मन्त्रालयवाट प्राि संगठन संरिना र छैटौ नगर सभावाट स्वीकृत संगठन संरिना अनुरुप िनशस्क्तको 

तुलनात्मक अवथिाजनम्न ताजलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

स्वीकृि संगठि संरचिा वमोलजम जिशस्ि 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 जशक्षा प्रशासन १ १ १ ३ १ १ १ ३ 

३ ईस्न्िजनयररङ्ग  १ १ १७ १९ १ २ २१ २४ 

४ आजिगक प्रशासन  १ २ ३  १ २ ३ 

५ स्वास्थ्य सेवा  ३  ३  १ २ ३ 

६ कृजषग सेवा  १ ३ ४   ८ ८ 

७ भेटनरी   १ ७ ८   ८ ८ 

८ कानुन      १ १ २ 

९ आन्तररक लेखा परीक्षण   १ १   १ १ 

१० जवजवध   ३ ३  १ १ २ 

 िम्मा ३ ११ ५५ ६९ ३ १० ७० ८३ 

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

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

जनिामती सेवाको कुनै अजधकृत कमगिारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अजधकृतको रुपमा काम गनग खटाउने व्यवथिा 

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

कमगिारीहरु तहगत प्रणालीमा रहने व्यवथिा गररएको छ । 

हाि कायतरि जिशस्िको अवथिा 

क्र 

स 

सेवा थिायी कमगिारी सेवा करारमा कायगरत कमगिारी 

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 जशक्षा प्रशासन १ १  २     

३ ईस्न्िजनयररङ्ग   १ १२ १३   ५ ५ 

४ आजिगक प्रशासन  २(१+१) १ ३     

५ स्वास्थ्य सेवा  ३  ३     
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क्र 

स 

सेवा थिायी कमगिारी सेवा करारमा कायगरत कमगिारी 

९/१० 

औ 

६/७/८ 

औ 

४/५ 

औ 

िम्मा ९/१० 

औ 

६/७/

८ औ 

४/५ 

औ 

िम्मा 

६ कृजषग सेवा   १ १     

७ भेटनरी    २ २   १ १ 

८ कानुन      १  १ 

९ आन्तररक लेखा परीक्षण   १ १     

१० जवजवध   २ २   १ १ 

 िम्मा २ ८ ३४ ४४  १ १२ १३ 

नोट:सवारी िालक ६ िना,कायगलय सहयोगी २० िना, नगरप्रहरी ६ िना , पाले २ िना लगायतका पदहरुमा 

ज्यालादारी एंव सेवा करारमा पदपूजतग गररएको छ । 

➢  शैलक्षक संघ सथिाहरु र जिशस्िको व्यवथिा: 

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

थिानीय तहको एकल अजधकारको रुपमा रहेको अनुसूिी ८ मा भएको आधारभूत तिा माध्यजमक जशक्षाको 

व्यवथिापनगनगका लाजग थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) ि मा उले्लस्खत २३ 

वटाकाम, कतगव्य र अजधकार वमोजिम यस नगरपाजलका जभत्र शैजक्षक सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनग शैजक्षक सथिाहरु र िनशस्क्तको  जवद्यामान अवथिालाई जनम्न ताजलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

शैजक्षक संथिाहरु ( जवद्यालयहरु ) 

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

१ सामुदाजयक १४ २२ ११ १२ ७ ६६ 

२ संथिागत १ २ - ३ - ६ 

 िम्मा १५ ४४ ११ १५ ७ ७२ 

अन्य शैलक्षक सथिाहरु : 

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

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

जिशस्िको व्यवथिा  

क्र 

स 

तह दरविी राहत अनुदान िम्मा िम्मा मजहला 

सहभाजगता  

प्रजतशतमा 

मजहला पुरुप मजहला पुरुष मजहला पुरुप 

१ प्रािजमक तह ६५ १४४ ४१ १८ १०६ १६२ २६८ ३९.५ 

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

३ माध्यजमक तह २ २५ १ १९ ३ ४४ ४७ ६.३ 

४ उच्च माध्यजमक तह  ४ ३ ११ ३ १५ १८ १६.६ 

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

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

थिानीय तहको एकल अजधकारको रुपमा रहेको अनुसूिी ८ मा भएको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ 

व्यवथिापनगनगका लाजग थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररचे्छद ३ दफा ११ (२) झ मा उले्लस्खत १२ 

वटाकाम, कतगव्य र अजधकार वमोजिम यस नगरपाजलका जभत्र स्वास्थ्य सेवाहरु गुणस्तरीय र प्रभावकारी रुपमा 

प्रवाह गनग स्वास्थ्य सथिाहरु र िनशस्क्तको व्यवथिालाई जनम्न ताजलकामा प्रसु्तत गररएको छ । 

स्वास्थ्य संथिाहरु 

क्र 

स 

जववरण अस्पताल प्रािजमक 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

स्वास्थ्य 

िौकी 

आधारभूत 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

सहरी 

स्वास्थ्य 

केन्द्र 

आयुवेद 

केन्द्र 

पोजलस्िजनक िम्मा 

१ संघीय 

सरकार 

 २ ९ ३ ३ १  १८ 

२ प्रदेश 

सरकार 

    १   १ 

३ नगरपाजलका     ४   ४ 

४ सहकारी १       १ 

५ जनिी के्षत्र २      ३ ५ 

 िम्मा ३ २ ९ ३ ८ १ ३ २९ 

 

 

जिशस्िको व्यवथिा 

 

क्र

 

स 

पद दरविीमा 

थिायी 

दरविीमा 

करार  

नगरपाजलका

को स्रोतमा 

प्रदेश 

सरकारवाट 
िम्मा कुल 

िम्मा 

मजहला 

सहभाजगता 

प्रजतशतमा 
मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप मजहला पुरुप 

१ मेजडकल अजधकृत  २  १      ३ ३  

२ िनस्वास्थ्य जनरीक्षक  १        १ १  

३ हेल्थ अजसिेण्ट/जस.अ.हे.वअ १ ७       १ ७ ८  

४ स्टाफ नसग १  २    ५  ८  ८ १०० 

५ ल्याव टेस्क्नजसयन       १  १  १  

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

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

८ ल्याव अजसिेन्ट  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/ कायागलय सहयोगी गरी ३२ िना पदपूजतग गररएको छ । 
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➢ नगरपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको वववरण 

लस .न  कमयचारीको नाम ¸थर  पद िह शाखा / क्जम्मेवारी  सम्पकय  न . 
१. श्री लललाराि पौडेल प्रमुि प्रशासककय 

अधधकृत 

उपसधचव प्रशासन 
(रािपत्ाांककत द्र्वतीय)  

 ९८५४०४८१११ 

२. श्री हेमन्त कुमार 
बुढाथोकी 

उपसधचव प्रा  

 

दशौँ तह सामान्य प्रशासन तथा 
सामाजिक र्वकास 
महाशािा 

९८५४०४००५३ 

 

जनशक्ति व्र्वस्थापन िथा वडा समन्वर् शाखा 
३  श्री गोर्वन्द कुमार कटेल 

 
अधधकृत अधधकृत छैठौँ 

 
िनशजतत व्यवस्थापन 
तथा वडा समन्वय शािा 

९८४४२२७४३२ 
 

४ श्री उज्जज्जवल बस्नेत नायब सुब्बा सहायक स्तर पााँचौँ कमवचारी प्रशासन तथा 
सुशासन इकाई 

९८५११४०४९० 
 

५. श्री रोशन पोिरेल कम््यूटर अपरेटर सहायक स्तर पााँचौ सूचना तथा प्रर्वधध 
इकाई 

९८४३७८१३७८ 

६. श्री ददलकुमार मानन्धर सहायक सहायक स्तर पााँचौ जिन्सी इकाई  
आर्थयक प्रशासन शाखा 
७ श्री हरर बहादरु 

िपाङ्धग मगर 
लेिा अधधकृत,  अधधकृत सातौँ आधथवक प्रशासन शािा ९८६९५२९४६२ 

८ श्री र्विय लुईँटेल लेिा अधधकृत अधधकृत छैठौं आधथवक प्रशासन शािा ९८५२८४९४४९ 
९ श्री नर्वनकुमार काफ्ले सहायक (लेिा) सहायकस्तर चौथो आधथवक प्रशासन शािा ९८४४२०८५८५ 
१० श्री ननरोि िड्का आ ले प सहायकस्तर पााँचौ आ .ले.प तथा वेरुिु 

फछौट उपशािा, 
सहकारी तथा 
सांघसांस्था 

९८४४२०२४६२ 

 

११. श्री सुवासकाफ्ले सहायक प्रशासन सहायकस्तर चौथो रािश्व उपशािा ९८४४०९५९८१ 
१२. श्री रामबहादरु माझी सहायक प्रशासन सहायकस्तर चौँथो रािश्व उपशािा ९८४४३९४०४७ 
आर्थयक ववकास शाखा 
१३ श्री ददपक प्रसाद सुवेदी अधधकृत अधधकृत सातौँ आधथवक र्वकास शािा ९८५४०४०३०२ 
१४ श्री योवनकुमार 

सुनुवार 

प्रार्वधधक सहायक सहायक स्तर पााँचौ कृर्ष बबकास उपशािा ९८४७६९६२४८ 

१५ श्री ननमवला बुढाथोकी नायव प्रार्वधधक सहायक सहायकस्तर चौथो कृर्ष बबकास उपशािा ९८६१३१८४२८ 
१६. श्री मुकुन्द कुमार 

िड्का 
पशु स्वाश््य प्रार्वधधक 

 
सहायकस्तर पााँचौ पशु सेवा उपशािा 

 
९८५४०४००३२ 
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लस .न  कमयचारीको नाम ¸थर  पद िह शाखा / क्जम्मेवारी  सम्पकय  न . 
१७. श्री रोदहणीराि 

चापागााँई 
पशु सेवा प्रार्वधधक 

 
सहायकस्तर पााँचौ पशु सेवा उपशािा ९८४४०४४१९४ 

१८. श्री मञ्िु दांगाल उद्यम र्वकास 
सहिकताव 

सहायकस्तर पााँचौ उद्यम र्वकास शािा ९८४४१४२२५३ 

१९. श्री उज्जिवल अधधकारी उद्यम र्वकास 
सहिकताव 

सहायकस्तर चौँथो उद्यम र्वकास शािा ९८४४२३०९५९ 

लशक्षा,रु्वा िथा खेिकुद शाखा 
२०. श्री सौभाग्यन्यौपाने अधधकृत अधधकृत छैठौँ लशक्षा, युवा तथा िेलकुद ९८४४१२२६५८ 
२१. श्री सुननता बरुवाल  कम््युटर अपरेटर  सहायक स्तर चौँथो लशक्षा, युवा तथा िेलकुद ९८४४३९५८५९ 

स्वास््र् शाखा 
२२ श्री केशवराि फुाँ याल ि .स्वा.नन  अधधकृत छैठौँ स्वास््य शािा ९८५४०४०३४७ 
२३. श्री नमवदा देर्व दाहाल लस .अ.न.मी. नी अधधकृत छैठौँ स्वास््य शािा ९८४४१४८१३४ 
२४ श्री कमला शे्रष्ठ लस .अ.न.मी. नी अधधकृत छैठौँ स्वास््य शािा ९८४३१३४७७७ 

कानुन शाखा 
२५ श्री सुदशवनकुमार राय कानुन अधधकृत अधधकृत छैठौँ कानुन शािा ९७५४२०३२१९ 

पूवायधार ववकास िथा अनुगमन शाखा 
२६. श्री डडल्ली बहादरु 

अधधकारी 
इजन्िननयर 

 
अधधकृत  छैठौँ पूवावधार र्वकास तथा 

अनुगमन शािा 
९८५४०४०२३४ 

 
२७. श्री कृष्णदासशे्रष्ठ 

 
सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 

अनुगमन शािा 
९८५४०४००९६ 

२८. श्री िुनीशे्रष्ठ अधधकारी 
 

सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 
अनुगमन शािा 

९८५४०४०५३४ 

२९. श्री उज्जज्जवल लसम्िडा 
 

सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 
अनुगमन शािा 

९८४१५४१०९९ 

३०. श्री ददर्पका मानन्धर 
धधमाल 

सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 
अनुगमन शािा 

९८६०३०५२९६ 

 
३१ श्री होम बहादरु िड्का 

 
सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 

अनुगमन शािा 
९८४३५५८२३७ 

३२. श्री लोकेन्र बहादरु 
बुढाथोकी 

सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 
अनुगमन शािा 

९८५१४४४१८४ 

 
३३. श्री सरोि सुवेदी 

 
सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 

अनुगमन शािा 
९८४४३८००६९ 

३४. श्री रािकुमार पुलामी 
 

सव .इजन्िननयर  सहायकस्तर पााँचौँ पूवावधार र्वकास तथा 
अनुगमन शािा 

९८६८६४८७३२ 
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३५. श्री ज्जयोनत प्रसाद 

सुवेदी 
सहायक 

 

सहायकस्तर पााँचौँ योिना प्रशासन अनुगमन 
तथा ममवत उपशािा 

९८४००३०६३५ 

 
३६. श्री ज्ञानेन्र काफ्ल े

 

नायब सुब्बा  सहायकस्तर पााँचौँ योिना प्रशासन अनुगमन 
तथा ममवत उपशािा 

९८४११३५३५९ 

 
३७. श्री सुजस्मता पौडेल 

 
अलमन 

 
सहायकस्तर चौँथो भवन तथा नतसा पास 

उपशािा 
९८६०९००८४५ 

 
समाज कल्र्ाण शाखा 

३८. श्री भगवती तामाङ 

 
म .र्व.नन  

 
सहायक स्तर पााँचौँ मदहला,बालबाललका तथा 

सामाजिक पररचालन 
उपशािा 

९८४४२१२९३० 
 

३९. श्री सर्वना शे्रष्ठ एम आइ एस अपरेटर सहायक स्तर पााँचौ सामाजिक सुरक्षा तथा 
पञ्िीकरण उपशािा 

९८४४०८६४३३ 

४०. श्री अर्वनाश काकी एम आइ एस अपरेटर सहायक स्तर पााँचौ सामाजिक सुरक्षा तथा 
पञ्िीकरण उपशािा 

९८६३६५०८७३ 

४१. श्री तारादेवी बोहोरा कफल्ड सहायक सहायक स्तर चौथो सामाजिक सुरक्षा तथा 
पञ्िीकरण उपशािा 

९८४४४४०८६० 

४२. श्री सलमवला शे्रष्ठ अलशष्टेन्ट सव ई सहायक स्तर चौथो सामाजिक सुरक्षा तथा 
पञ्िीकरण उपशािा 

९८४४०८६४३३ 

 

सुरक्षक्षि आप्रवासन आर्ोजना 
४३. श्री सागरर्वक्रम बस्नेत 

 
कायवक्रम सांयोिक 

 
अधधकृत छैठौँ सुरक्षक्षत आप्रवासन 

आयोिना 
९८५४०४०३८२ 

 
४४. श्री लसिवना बस्नेत 

 
परामशव कताव सहायक स्तर पााँचौ सुरक्षक्षत आप्रवासन 

आयोिना 
९८४४१४२२४७ 

 
४५. श्री जितबहादरु तामाङ 

 
परामशव कताव सहायक स्तर पााँचौ सुरक्षक्षत आप्रवासन 

आयोिना 
९८५४०४०४५३ 

 
४६. श्री शान्ता पुलामी 

 
मनो परामशव कताव सहायक स्तर पााँचौ सुरक्षक्षत आप्रवासन 

आयोिना 
९८४३३४०७३७ 

 
४७. श्री र्वमला शे्रष्ठ 

 
र्वत्तीीय साक्षरता 
सहिकताव 

सहायक स्तर पााँचौ सुरक्षक्षत आप्रवासन 
आयोिना 

९८४४५१७०१८ 

 
४८. श्री डु्चन लामा ररटनी स्वयांसेवक शे्रणीर्वहीन  ९८५४०४३००२ 
४९. श्री केशव पाख्रीन ररटनी स्वयांसेवक शे्रणीर्वहीन  ९८४४४२१२०१ 
५०. श्री सञ्िय वाग्ल े ररटनी स्वयांसेवक शे्रणीर्वहीन  ९८४४०४३२०४ 

प्रधानमन्री रोजगार 



26 
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५१. श्री रक्षक्षतरेग्मी रोिगार सांयोिक अधधकृत छैठौँ प्रधानमन्त्ी रोिगार ९८६०६७०६५८ 
५२. श्री बाबुराम बुढाथोकी  (सब-ईजन्िननयर)  सहायकस्तर पााँचौ प्रधानमन्त्ी रोिगार  

नगरपालिकामा कार्यरि शे्रणीववहहन कमयचारीहरु 
सवारी चािकहरु 

५३. लशवहरी काकी हलका सवारी चालक शे्रणीर्वहीन  ९८४४३१९१५६ 
५४. कुमार काकी हेभी सवारी चालक शे्रणीर्वहीन  ९८४४३२८०८६ 
५५. लेि बहादरु शे्रष्ठ स्काभेटर चालक शे्रणीर्वहीन  ९८४४३१६९२८ 
५६. बलराम बादी हलुका सवारी चालक शे्रणीर्वहीन  ९८४४५१७१०४ 
५७. रामचन्र बस्नेत हलुका सवारी चालक शे्रणीर्वहीन  ९८४९७०६३२० 
५८. अिुवन िड्का हलुका सवारी चालक ¸

एम्वुलेन्स 
शे्रणीर्वहीन  ९८६१५९३७१५ 

नगर प्रहरीहरु 
५९. बाबुराम काकी नगरप्रहरी शे्रणीर्वहीन  ९७४४०१५८८६ 
६०. मननता पाण्डे नगरप्रहरी शे्रणीर्वहीन  ९८६४०१५५०० 
६१. सुरि िड्का नगरप्रहरी शे्रणीर्वहीन  ०९४४१३९३९७ 
६२. अननता िोशी नगरप्रहरी शे्रणीर्वहीन  ९८६००७१८२९ 
६३. रीता थापा मगर नगरप्रहरी शे्रणीर्वहीन  ९८६३४८८४५८ 
६४ नर्वन भुिेल नगरप्रहरी शे्रणीर्वहीन  ९८६४०२७३३३ 

कार्ायिर् सहर्ोगीहरु 
६५ मोहन र्वक्रम बस्नेत कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  ९८४४०१५५८४ 
६६ लक्ष्मण हायु कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  ९८४४००९८३० 
६७. कमला बस्नेत कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  ९८४४०४४५१४ 
६८. अजस्मता शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  ९८४९२४८६६६ 
६९. कैलाश कुमार बोहोरा कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  ९८६५४६८९४३ 

सरसफाई कमयचारी 
७०. लेि बहादरु भुिेल कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन  ९८४९५३७४९८ 

 

वडा सर्चव / वडामा खटाइएका कमयचारी 

लस .न  कमयचारीको नाम ¸थर  पद िह शाखा / क्जम्मेवारी  सम्पकय  न . 
वडा न  .१  

१. श्री शेशराि पौडेल वडा सधचव सहायकस्तर चौँथो  ९८४४००९६१२ 

२ श्री सांजिता िड्का ईजन्िननयर.सब अ  सहायकस्तर चौँथो पूवावधार र्वकास   
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लस .न  कमयचारीको नाम ¸थर  पद िह शाखा / क्जम्मेवारी  सम्पकय  न . 
३ श्री समशेर बहादरु 

माझी कायावलय सहयोगी 
शे्रणीर्वहीन   

वडा न .  २ 
४ श्री रािेन्र शे्रष्ठ वडा सधचव सहायकस्तर चौँथो  ९८५४०४०४१३ 
५ श्री आरभ जिरेल ईजन्िननयर.सब अ  सहायकस्तर चौँथो पूवावधार र्वकास  ९८५४०४३९१३ 
६ श्री सरस्वती बुढाथोकी नायव प्रार्वधधक सहायक सहायकस्तर चौँथो कृर्ष र्वकास ९८४४२३३८९२ 
७ श्री केशवप्रसाद 

अधधकारी 
कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन   

वडा न . ३ 
८ श्री लशव कुमार महतो वडा सधचव सहायकस्तर चौँथो  ९८४४११९०९६ 
९ श्री प्रर्वन अधधकारी पशु प्रार्वधधक सहायकस्तर चौँथो पशु सेवा ९८६४११०५९२ 
१० श्री राम कुमार बस्नेत कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन   

वडा न .  ४  
११ श्री सिृना शे्रष्ठ वडा सधचव सहायकस्तर चौथो  ९८४१३०३१८९ 
१२ श्री ईश्वर ित्ी पशु प्रार्वधधक सहायकस्तर चौँथो पशु सेवा ९८४००२५९६० 
१३ श्री अनुलक्ष्मी शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन   

वडा न . ५ 
१४ श्री अलमत लसांह दलावमी वडा सधचव सहायकस्तर पााँचौ  ९८१९६४३३८८ 
१५ श्री ददललप कुमार 

यादव 
ईजन्िननयर.सब अ  सहायकस्तर चौँथो पूवावधार र्वकास  ९८४४१०२६१२ 

 
१६ श्री सलमता पोिरेल नायव प्रार्वधधक सहायक सहायकस्तर चौथो कृर्ष र्वकास ९८४४०४४१३७ 
१७ श्री अजस्मता वसेल कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन   

वडा न . ६ 
१८ श्री सकुन्तला माझी वडा सधचव सहायकस्तर पााँचौ  ९८४४०४३४८३ 
१९ श्री गांगा बस्नेत िा .पा.स.टे.  सहायकस्तर चौँथो पूवावधार र्वकास ९८४३६७०२३४ 
२० श्री सलमता माझी कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन   

वडा न . ७ 
२१ श्री श्याम ककशोर साह वडा सधचव सहायकस्तर चौथो  ९८४५८६१५३० 
२२. श्री सन्तोष तामाङ 

 
 

 
सहायकस्तर चौँथो पूवावधार र्वकास  ९८५१००२१०८ 

 
२३. श्री लाल बहादरु माझी कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन  ९८४४१९४२३३ 

वडा न . ८ 
२४. श्री कुश्मा ित्ी वडा सधचव सहायकस्तर चौथो  ९८६११५४७११ 
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२५. श्री गणशे काकी पशु प्रार्वधधक सहायकस्तर चौथो पशु सेवा ९८४०७३४४११ 
२६. श्री बरी कुमार शे्रष्ठ कायावलय सहयोगी शे्रणीर्वदहन  ९८४४०४३९४५ 

वडा न . ९ 
२७. श्री रमा कोइराला वडा सधचव सहायकस्तर चौथो  ९७४४०४३९४५ 
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    सामान्य कमतचारी ििा सामालजक लवकास महाशाखा 

• जिल्ला स्थित जवषयगत कायागलय तिा गैर सरकारी संथिाहरुसँग समन्वय, सहकायग र साझेदारी 

प्रवद्धगन गने  

• संघ तिा प्रदेश अन्तगगत योिनाको लक्ष्य, नीजत, उदे्यश्य तिा नगरको आवश्यक्ता अनुरुप नगरको 

दीघगकाजलन, आवजधक तिा वाजषगक योिना तिुगमा कायगमा आवश्यक सहयोग गने । 

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

सुझाव कायगयोिना सजहत नगर कायगपाजलका तिा नगर सभाका सजमजत/ उपसजमजत समक्ष प्रजतवेदन 

पेश गने । 

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

समन्वय र सहकायग गने । 

• नगरपाजलका जभत्रका सवै संघ प्रदेश अन्तगगतका पररयोिनाहरुको सम्पकग  जवन्दुको रुपमा कायग गने । 

• घ वगगका जनमागण व्यवसायी, गैर सरकारी संथिा, सहकारी आजद संघ सथिाहरु तिा फमगहरुलाई 

जनयमानुसार इिाित पत्र जदने । 

• नगर जशक्षा सजमजतको सदस्य सजिवको रुपमा कायग गने र नगरको जशक्षा तिा खेलकुद जवकासका 

लाजग आवश्यक कायग योिना वनाई सजमजत र कायगपाजलकामा पेश गने प्रस्ताव तयार गने भएका 

जनणगयहरु कायागन्वयन गने गराउने । 

• संघ र प्रदेश अन्तगगतका सशतग कायगक्रमहरु र पररयोिना अन्तगगतका कायगहरुमा आपसी समन्वय र 

सहयोग गने । 

• महाशाखा अन्तगगतका शाखा. उपशाखा तिा इकाईहरु, आजिगक प्रशासन र योिना शाखासँग 

आवश्यक समन्वय र सहिीकरण गने । 

     जिशस्ि व्यवथिापि ििा वडा समन्वय शाखा  

• नगरपाजलका र अन्तगगतका कमगिारी प्रशासन, व्यवथिापन, समन्वय र अनुगमन सम्बन्धी कायग गने । 

• कमगिारीहरुको आवश्यक क्षमता जवकास सम्बन्धी कायगक्रमको सञ्चालन गने । 

• महाशाखासँग समन्वय गरी आफ्नो शाखा अन्तरगतका कायगयोिना अनुरुप कायगक्रम कायगन्वयन गरी 

तोजकएको समयमा प्रगजत जववरण पेश गने । 

• नगरपाजलकाको बेठक सभा समारोह जदवस आजदको व्यवथिापन तिा जनणगय लेखन तिा अजभलेखहरु 

सुरजक्षत राखे्न । 

• नगरपाजलकाबाट भए गरेका जनणगय/सूिना/पररपत्र लगायत महत्वपूणग सूिनाहरु पत्रािार एवं IT सँग 

समन्वय गरी media, website, facebook लगायतमा सावगिजनक गने । 

• नगपाजलकाको वाजषगक तिा आवजधक योिना तिुगमा तिा कायागन्वयन सम्बन्धी कायग गने । 

•  शाखासँग सम्बस्न्धत सजमजत, उपसजमजत, कायगक्रमहरुको सम्बन्धी कायग गने । 

•  बिार अनुगमन सम्बन्धी तोकेको मापदण्ड र जनदेजशका बमोजिम कायग गने । 

• सुशासन इकाईको कामकाि गने । 
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• कायागलयका कमगिारीहरुको कायग सम्पादन सम्बन्धी कायग, कमगिारी र िनप्रजतजनजधहरुको सम्पजत्त 

जववरण अद्यावजधक सम्बन्धी कायग गने । 

• नगरप्रमुख, उपप्रमुख तिा प्रशासकीय अजधकृत र महाशाखाले तोकेका अन्य कायगहरु गने । 

    सूचिा प्रलवलि इकाई 

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

परेका कमगिारीहरुलाई सहिीीकरण गने ।  

• कायागलयको आजधकाररक ईमेलमा आएका पत्रहरु सम्बस्न्धत शाखाहरु / प्रमुख प्रशासजकय 

अजधकृतलाई िानकारी गराउने ।   

• कायागलयको वेव, फेसवुक, साइट पेि आजद मा सूिना प्रजवि गरी िनसमुदाय माझ समे्प्रशन गने ।  

• कायागलयमा आयोिना हुने हरेक कायगक्रममा सहभागी भइ आयोिक / सहभागीहरुलाई आवश्यक 

टेस्क्नकल सहायता गने। 

• जवजभन्न मन्त्रालयका सूिना अजधकारीहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी कायागलयबाट समे्प्रशन हुने 

सूिनालाई िस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत गने ।  

• सूिना अजधकारीको सहायक कमगिारीको रुपमा कायग गने । 

 आलितक प्रशासि शाखा 

• भुक्तानीका कायग । 

•  रािश्व र करहरु दास्खला । 

• धरौटीको अजभलेख प्रजवि तिा जफताग । 

•  पेश्की प्रदान र फछौट । 

•  जवत्तीय प्रजतवेदन तयारी, समे्प्रषण र प्रोवोधीकरण । 

• सावगिजनक खररद कायगमा परामशग सेवा प्रदान । 

• कमगिारीहरुको वीमा, सञ्चय कोष र नागररक लगानी कोष दास्खला तिा जववरण अध्यावजधक । 

• जवजभन्न कोष तिा खाताको सञ्चालन । 

•  जवजभन्न शाखा तिा जनकायहरुमा जवत्तीय जववरण सम्वन्धी सूिना प्रदान र समे्प्रषण । 

•  प्रिजलत कानुन वमोजिम समग्र आजिगक प्रशासन सम्वन्धी अन्य सेवाहरु प्रदान । 

• आन्तररक तिा वाह्य लेखा परीक्षण गनग/ गराउन लेखा उत्तरदायी अजधकृतलाई सहयोग  

 राजश्व उप शाखा 

•  नगरपाजलकामा प्राि हुने दैजनक कर तिा शुल्क संकलन गने  

• रािश्व सम्वन्धी नीीजत तिुगमामा सहयोग गने  

• रािश्व वाजषगक लक्ष्य जनधागरणमा कायागलय प्रमुख, रािश्व परामशग सजमजतलाई सहयोग गने 

• रािश्व संकलन सम्वन्धी के्षत्रहरुको पजहिान गरी रािश्व परामशग सजमजत समक्ष पेश गने  

• उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अनुमजत तिा नजवकरण सम्वन्धी कायग गने  

• जनमाणग व्यवसायीीहरुको इिाित पत्र दताग तिा नजवकरण सम्वन्धी कायग  गने  
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• रािश्व सम्वन्धीी अन्य कायगहरु गने  

• रािश्व परामशग सजमजतको वैठक सञ्चालनमा सहयोग गने । 

• रािश्व संकलनका के्षत्रहरुको पजहिान गरी रािश्व परामशग सजमजत समक्ष पेश गने । 

• जवजभन्न समय रािश्व जनयन्त्रण गने जनयजमत अनुगमन कायगको व्यवथिापन गने । 

• नगरपाजलकाको आन्तररक आयश्रोतको गुणात्मक जवकासको आवश्यक अनुसन्धान, जवशे्लषण 

प्रजतवेदन िस्ता कायगको व्यवथिापन गने 

• रािश्व िुहावट जनयन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन, जवशे्लषण गरी सो सम्बन्धी योिना तिुगमा र कायागन्वयनमा 

सहयोग गने 

• नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत र रािश्व शाखा प्रमुखको जनदेशन बमोजिम कायगहरु गने 

• आन्तरीक आय ठेक्का व्यवथिापन गने 

आन्तररक िेखा परीक्षण ििा वेरुजु फछौट उप शाखा 

• आन्तररक लेखा पररक्षण तिा प्रजतवेदन तयार गने 

• आलेप बेरुिुहरुको लगत राखे्न तिा फछौट  

• सहकारी दताग, सुिीीकृत / अद्यावजधक गने 

• सहकारीको खाता सञ्चालन जसफाररस लगायत अन्य जसफाररसहरु तयार गने  

• सहकारी सँग सम्वस्न्धत अन्य कायगहरु  

कािूि शाखा 

• नगरपाजलकाबाट जनमागण हुने र पररमािगन गनुग पने ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गने। 

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

िवाफ तयार गने, वहस पैरवी गने । 

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

केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कायागलय लगायतका जनकायमा परेका उिुरी गुनासोको िवाफ लेखनमा 

सहिीकरण । 

•  न्याजयक सजमतीबाट सम्पादन हुने कायगहरु तिा जनणगय लेखन, आदेश लेखन, राय लेखन आजदमा 

सहयोग गने र फैसला, जनणगय कायागन्वयनमा सहयोग गने । 

•  कायागलयको दैजनक कायग सम्पादनमा आवश्यकताका आधारमा कानुनी राय परामशग उपलव्ध गराउने। 

•  कायगपाजलकाको जवधेयक सजमतजी र नगरसभाको जवधायन सजमजतका कायगमा सहिीकरण गने। 

•  संघ प्रदेश र थिानीय तहको कानुनको जवषयगत समन्वय र सहकायग गने। 

आलितक लवकास शाखा 

• कृलित लवकास उप शाखा 

• कृजष प्रसार तिा उत्पादन व्यवथिापन सम्बन्धी थिानीय नीजत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायागन्वयन, अनुगमन र जनयमन । 
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• कृजष बिार सूिना, बिार तिा हाटबिारको पूवागधार जनमागण, साना जसंिाई जनमागण, ताजलम, 

प्रजवजध प्रसार, प्राजवजधक सेवा टेवा, कृषकहरुको क्षमता अजभवृस्द्ध, अनुगमन र जनयमन । 

• प्राकृजतक प्रकोप तिा महामारी रोग र कीराको जनयन्त्रण । 

• कृजष वातावरण संरक्षण, प्राङ् गाररक खेती तिा मल र िैजवक जवजवधताको संरक्षण तिा प्रवद्धगन । 

• उच्च मूल्ययुक्त कृजषिन्य वसु्तको प्रवद्धगन, जवकास तिा बिारीकरण । 

• थिानीयस्तरमा तथ्याङ् कको व्यवथिापन र सूिना प्रणाली । 

• कृजष बीमा र किाग सहिीकरण । 

• कृजष प्रसार तिा िनशस्क्तको प्रके्षपण, व्यवथिापन र पररिालन । 

• कृजष सामाग्री, बीउ जविन, मलखाद र रसायन तिा जवषादीहरुको आपूजतग, उपयोग र जनयमन । 

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

जनयमन । 

• थिानीयस्तरमा कृजष सम्बन्धी प्रजवजधको संरक्षण र हस्तान्तरण । 

• थिानीयस्तरका स्रोत केन्द्रहरुको जवकास र व्यवथिापन 

• कृजष प्रसारको व्यवथिापन, सञ् िालन र जनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायग । 

 

पशु लवकास उप शाखा 

• पशुपन्क्षीीहरुको उपिार सेवा )मेजडकल उपिार , गाईनोकोलोजि उपिार आजद  (उपलि  । 

• प्रयोगशाला सेवा, (गोबर, रगत, जपसाव, छाला परीक्षण आदजी  (सन्चालन  । 

• माईनर सजिगकल सेवा )बोका , रांगा, गोरु, िुमा आजदको बन्ध्याकरण, जपलो, जसस्ट जिरफार( 

सञ्चालन । 

• पशुपन्क्षीीहरुको खोप सेवा र प्राजवजधक परामगश सेवा उपलि । 

• भैसी /गाई बाखामा कृजत्रम गभगधान कायगक्रम सन्चालन   गने। 

• पशु सेवा प्रसार तिा अनुसन्धान बाट जनसे्कका नयां प्रजबजधहरुको बारेमा कृषकहरुलाई िानकारी 

प्रदान । 

• कृषकस्तर ताजलम तिा सु्कल जशक्षा कायगक्रम सञ्चालन । 

• पशुपन्क्षीी बीीमा गने, कृषकहरुलाई पशु बीीमा गराउन प्रोत्साजहत  । 

• समुह गठन तिा पररिालनमा सहयोग । 

• पशुहरुको आहारामा प्रयोग हुने घांस तिा घांसेबालीहरुको उन्नत जवऊ तिा बेनाग सेट्सहरु 

• अनुदानमा उपलिता । 

• िीीजवकोपािगन मुस्ख पशुपालन पद्धजत लाई व्यवसायीीकरण गनगमा सहयोग । 

• पशुपन्क्षीी फामग दताग तिा नवीीकरण गनग गराउन सहयोग । 

• पशुपन्क्षीीहरुको गोठ /खोर जनमागणमा प्राजवजधक सहयोग । 

• संघीीय, प्रदेश र यस कायागलयको स्वीकृत कायगक्रमहरु समयमा सञ्चालन । 

• पशु सेवा कायगक्रमहरुको कायग योिना जनमागण कायागन्वयन र अनुगमन जनरीीक्षण । 

• यस न .पा .बाट अ न्यत्र जनकाजश भई िाने पशुपन्क्षीी तिा पशु िन्य पदागिहरुको ढुवानी जसफाररस 

। 



38 
 

• पशु औषधजी पसल, मासु पसल, दाना पसल तिा दाना उघोगहरु, पशुपन्क्षीी फामग, ह्यािरी 

• डेरी उघोगहरुको समय समयमा अनुगमन जनरीीक्षण गरर जनयमन र प्रजतवेदन समे्प्रषण । 

• पशुहरुको महामारी रोगहरुको बारेमा सुिना प्रवाह गने, रोग देखा परेमा जनयन्त्रण । 

• माजसक, िौमाजसक, बाजषगक प्रगजत प्रजतवेदन पेश गने । 

• पशु सेवा सगं अन्य सम्बस्न्धत कायगहरु । 

 

उिम लवकास,  

• उद्मम जबकासका लागजी सामािजीक परजीिालन । 

• उद्ममजशलता तिा सीप जबकास तालजीम सहिीकरण । 

• एड्भान्स सीीप जवकास तालजीम सञ्चालन । 

•  ब्यवसायजीक परामशग सेवा उपलव्धता । 

•  लघु उद्यमी समुह जनमागण तिा बिारीकरणमा सहयीोग 

समाज कल्याण शाखा 

जशक्षा, युवा तिा खेलकुद शाखा 

• प्रारस्म्भक बाल जशक्षा, आधारभूत जशक्षा, अजभभावक जशक्षा,  खुला तिा बैकस्िक जशक्षा, सामुदाजयक 

जसकाइ र जवशेष जशक्षासम्बन्धी नीजत, कानुन, मापदण्ड, योिना तिुगमा,  कायागन्वयन, अनुगमन, 

मूल्याङ्कन र जनयमन 

• सामुदाजयक तिा संथिागत जवद्यालय एवम् मातृभाषामा जशक्षा जदने जवद्यालय थिापना, अनुमजत, सञ्चालन, 

व्यवथिापन तिा जनयमन 

• सामुदाजयक जवद्यालय व्यवथिापन सजमजत गठन तिा व्यवथिापन 

• जवद्यालय नामाकरण 

• जशक्षक तिा कमगिारीहरुको जनयजमत तलब भत्ता जनकासा 

• संघीय सशतग, प्रदेश सशतग तिा आन्तररक स्रोतबाट जवद्यालयहरुका लाजग स्वीकृत कायगक्रमहरुको 

कायागन्वयन 

• जवद्यालयहरुको जनयजमत अनुगमन, मूल्याङ्कन तिा पृष्ठपोषण 

• जशक्षक तिा कमगिारीहरुको क्षमता जवकास कायगक्रम संिालन 

• जवद्यालयहरुमा खेलकुदका कायगक्रम संिालन 

• जशक्षकहरुको कायगसम्पादन मूल्याङ्कन 

• आधारभूत तह कक्षा ८, कक्षा ५ र कक्षा ३ को परीक्षा संिालन, उत्तरपुस्स्तका संकलन, परीक्षण, नजतिा 

प्रकाशन, जवशे्लषण तिा पृष्ठपोषण 

• जवद्यािी जसकाइ उपलस्िको परीक्षण र व्यवथिापन 

• थिानीय पुस्तकालय र बािनालयको सञ्चालन तिा व्यवथिापन 

• जवद्यालय नक्साङ्कन, समायोिन, जशक्षक दरविी जमलान तिा वि भएका जवद्यालयको सम्पजत अजभलेख, 

व्यवथिापन तिा संरक्षण  
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• जशक्षक तिा कमगिारीहरुको अजभलेख व्यवथिापन 

• अजतररक्त शैजक्षक कायगक्रमको सञ्चालन  

• समग्र शैजक्षक कायगक्रमहरुको कायागन्वयन, अनुगमन तिा मूल्याङ्कन, आजद । 

स्वास्थ्य शाखा 

• खोप, पोषण, प्रिनन्  स्वास्थ्य, एजककृत वालरोग व्यवथिापन, आमा सूरक्षा कायगक्रम र पररवार जनयोिन 

कायगक्रम संिालन गने व्यवथिा जमलाउने । 

•  क्षयरोग, HIV/AIDS , औलो , कालािार, टाईफईड, हेपाटाईजटस िस्ता सरुवा रोगको जनयन्त्रण र 

रोकिाम गनग व्यवथिा जमलाउने । 

• कुिरोग र हातीपाईले िस्ता सरुवा रोगको जनवारण गनग । 

• व्यस्क्तगत र वातावरण सरसफाई वारे िनिेतनामूलक कायगक्रम संिालन गरीी िीवन शैलीमा पररवतगन 

गरर स्वास्थ्य प्रवधगन गने । 

•  जनयजमत जवरामी िाँि, आवश्यक उपिार तिा अत्यावश्यक औषजध जनशुल्क जवतरण गने व्यवथिा 

जमलाउने । 

•  अत्यावश्यक जनशुल्क औषजधहरु र सजिगकल सामाग्रीको व्यवथिा जमलाउने । 

• सरसफाई तिा स्वास्थ्य के्षत्रवाट जनस्काजशत फोहोर मैला व्यवथिापनमा जनिी तिा गैसस के्षत्रसंग 

समन्वय, सहकायग र साझेदारी गरर कायग गने । 

•  जनिी अस्पताल, पोजलस्िजनक तिा स्िजनकको थिापना र स्तरोन्नती तिा नजवकरण गनग व्यवथिा 

जमलाउने । 

• स्वास्थ्य सेवा सम्वस्न्ध भौजतक, पूवागधार जवकाश तिा व्यवथिापन गने । 

•  स्वच्छ खानेपानी तिा खाध्यपदािगको गुणस्तर र वायु तिा वस्तीको प्रदुषण जनयन्त्रण र जनयमन गने । 

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

संिालनको व्यवथिा जमलाउने । 

•  औषजधपसल संिालन अनुमजत अनुगमन र जनयमन गनग सहयोग गने। 

• स्वास्थ्य सेवाको पहँुि नपुगेको थिानमा िेष्ठनागरीक, िनरल, जवशेषज्ञ, स्वास्थ्य सेवा र UVP Screening 

/VIA, आँखा रोगको परीक्षण िस्ता जशजवर संिालन गने व्यवथिा जमलाउने । 

•  लैंजगक जहंसा सम्वस्न्ध स्वास्थ्य सेवा लगायत एकद्वार रुपमा एजककृत सेवा जदने व्यवथिा जमलाउने । 

• २४ घणे्ट प्रसुजत सेवा प्रदान, आकस्स्मक प्रसुजत शल्यजक्रया तिा नवजशशु स्याहार सम्वन्धीी कायग 

संिालनको व्यवथिापन गने । 

•  नगरसभा र कायगपाजलकावाट भएका स्वास्थ्य संग सम्वस्न्धत जनणगयलाई कायागन्वयन गने व्यवथिा 

जमलाउने । 

• थिानीीय व्यापार वसु्तको माग, आपूजतग तिा अनुगमन उपभोक्ता अजधकार तिा जहत सम्वन्धीी नीीजत, 

कानुन, मापदण्ड, कायागन्वयन र जनयन्त्रणको व्यवथिापनमा सहयोग गने।  

• आधारभुत स्वास्थ्य सेवावाट बस्न्चत र स्वास्थ्य सेवा जलन टाढा िानु पने वस्तीीहरुमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 

संिालनको लाजग आवश्यक व्यवथिा जमलाउने । 
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मलहिा वािवालिका ििा समाजकल्याण 

• बालसंरक्षण ,सिेतनामुलक, वालउद्धार तिा पुनरथिापना सम्बन्धीी कायगक्रमहरु संिालन गने । 

• बालबाजलकाहरुका लाजग पाररवाररक तिा सामुदाजयक संरक्षण सेवा बालमैत्री थिानीय शासनको 

सुजनजितता सम्वन्धीी कायगयोिना तिुगमा कायगन्वयन तिा अनुगमन गने 

•  बाल िव गठन बालिव संिाल गठन तिा दताग गरी जनयजमतरुपमा संिालन तिा पररिालन गने । 

• अपाङ्गता तिा िेष्ठ नागररकहरुको लाजग पररियपत्र जवतरण र उनीहरुको लाजग प्रदान गररने सुजवधा 

तिा सहुजलयतहरुको पजहिान गरी कायगक्रम तिुगमा, कायागन्वयन र अनुगमन गने, 

• अपाङगता भएका व्यस्क्तहरुको लाजग आजिगक सशस्क्तकरणका कायगक्रमहरुको पजहिान, तिुगमा, 

कायागन्वयन र अनुगमन गने, 

• मजहला तिा जकशोरीका लाजग आजिगक सशस्क्तकरण सम्बन्धी कायगहरु व्यवसायको पजहिान तिा सीप 

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

Money), थिलगत प्राजवजधक परामशग तिा उधमजशलताको जवकास र बिारीीकरणमा सहयोग गनग । 

• मजहलाहरुको लाजग आजिगक र सामाजिक ,रािनीीजतक, शसस्क्तकरण गरी क्षमता जवकास गराउने । 

• लैजङ्गक जहंसा जवरुद्धमा सिेतना अजभयान संिालन र मजहला जवरुद्धको हाजनकारक अभ्यासको 

जवरुद्धमा कायगक्रम संिालन गने । 

• अिकाजलन सेवा केन्द्र थिापना जपजडत मजहला बालबाजलका र जकशोरीहरुको उद्धार संरक्षण तिा 

पुनथिागपनामा सहयोग गने । 

• लैजङ्गक जहंसा जनवारण कोष ,आकस्स्मक बाल उद्धार कोष थिापना तिा पररिालन गने । 

• मजहला, बालबाजलका, िेष्ठ नागररक अपाङ्गता सम्बन्धीी अन्तराजिि य के्षत्रीीय राजिि य प्रजतवद्धता र 

कायगयोिना सम्बन्धीी अजभमुखीीकरण तिा कायगन्वयनमा सहयोग गने । 
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पूवातिार / भवि ईजाजि ििा अिुगमि शाखा 

• नगरपाजलकाको पूवागधार जवकाससंग सम्वस्न्धत गुरु योिनाहरु (यातायात, साना जसंिाई, वस्ती 

जवकास,खररद आजद..) तयार गने ।  

• आवजधक नगर जवकास योिनाको क्रममा पूवागधार सम्वन्धी योिना तिुगमा गनग समन्वय तिा सहयोग गने 

। 

• बाजषगक योिना तिुगमाको क्रममा ठूला योिनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन गरी योिना तिुगमा सजमजतमा 

पेश गने । 

• वाजषगक योिना, इन्भेन्टरी जनमागण, वाजषगक ममगत योिना, खररद योिना तयारी गने गराउने । 

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

।  

• नगर स्तररय योिना तिुगमा गोष्ठी संिालन गनग आवश्यक समन्वय तिा सहयोग गने । 

• नगरको पूवागधार जवकाससंग सम्वस्न्धत तथ्यांकहरु संकलन गरी अद्यावजधक गने । 

• पूवागधार जवकाससँग सम्वस्न्धत IEE र EIA अध्ययन सम्वन्धी कायग गने गराउने । 

• स्वीकृत पूवागधार योिनाहरु कायागन्वयनको लाजग  सवेक्षण, जडिाईन, डि ईङ्ग, लागत अनुमान तयारी गने 

गराउने  

• िालु आजिगक बषगको लाजग आवश्यक पने जनमागण, वसु्त तिा सेवा खररद गनुग पने कायगको जववरण तयार 

गने तिा समयमै खररद प्रजक्रया अगाडी बढाउनकोलाजग पेश गने ।  

• स्वीकृत नगर जवकास कायगक्रम अनुसार पूवागधार जवकास सम्वन्धी योिनाहरु कायागन्वयन गने ।  

• ठेक्कावाट गराईने जनमागण कायगहरुको टेण्डर डकुमेन्ट तयार गने, ठेक्का प्रशासन तिा व्यवथिापन गने 

गराउने ।  

• उपभोक्ता सजमजत माफग त गराईने योिनाहरुको उपभोक्ता सजमजत गठन गनग सहजिकरण गने ।  

• नगरपाजलकावाट संिाजलत हुने योिना तिा कायगक्रमहरुको जकस्ता जनकासा, रजनङ तिा अस्न्तम जवल  

तयार गने गराउने तिा फरफारक सम्वन्धी कायगमा  सहजिकरण गने । 

• प्रदेश तिा नगर स्तररय पूवागधार जवकास कायागक्रमहरुको कायागन्वयन गने गराउने । 

• नगरपाजलका, प्रदेश सरकार तिा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएका वाजषगक योिना तिा 

कायगक्रमहरुको अजभलेख राखे्न कायगमा सहजिकरण गने । 

• नगरपाजलकालाई हस्तान्तरण भै आएका योिनाहरुको अजभलेख राखे्न र संिालनको व्यवथिा जमलाउने 

कायगमा सहजिकरण गने । 

• नगरपाजलकावाट संिालन भएका भौजतक जवकास योिनाहरुको समय समयमा अनुगमन तिा 

मूल्यांकन गरी प्रजतवेदन जदने एवम् यस कायगमा सहजिकरण गने । 

• नगरपाजलकामा संिाजलत पूवागधार जवकास कायगक्रमहरुको अजभलेख राखे्न कायग गने गराउने । 

• नगर जवकास योिनाको सजमक्षाको क्रममा पूवागधार सम्वन्धी योिनाहरुको जववरण प्रसु्तत गने गराउने । 

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

लगाउने । 
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• आफू मातहतका कमगिारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तिा अनुगमन गरी आवश्यक जनदेशन 

जदने । 

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

पेश गने  

• दररेट जवशे्लषण तयार गने गराउने  

• शाखाबाट पेश  भएका जटप्पणीमा आफ्नो राय जदई स्वीकृजतको लाजग पेश गने गराउने । 

• पूवागधार जवकाससँग सम्वस्न्धत उपभोक्ता सजमजत तिा समुदाय, जनमागण व्यवसायी एवम् संथिाहरुको 

क्षमता जवकास सम्वन्धी कायगक्रम अन्य शाखा संग समन्वय गरी तिुगमा तिा संिालन गने गराउने । 

• नगरपाजलका तिा वडामा कायगरत प्राजवजधकहरुको क्षमता जवकासकोलाजग ताजलम तिा अनुजशक्षण 

कायगक्रम अन्य शाखा संग समन्वय गरी आयोिना गने गराउने ।  

• नगरपाजलकाको पूवागधार जवकाससँग सम्वस्न्धत जवषयगत सजमजतको सजिवालयको कायगहरु गने गराउने  

• नगरपाजलकामा रहेका पुराना कागिात धूल्याउने र धुल्याउन सहयोग गने । 

• पूवागधार जवकास सम्बन्धी योिनाहरु समयमै तयार गरी स्वीकृत गराउने । 

• स्वीकृत वाजषगक कायगक्रम अनुसारका पूवागधार जवकास सम्बन्धी योिना तिा कायगक्रमहरु तोजकएको 

समयमै कायागन्वयन गने । 

• पूवागधार जवकास सम्बन्धी योिनामा तोजएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने । 

• स्वीकृत वाजषगक कायगक्रम अनुसारका पूवागधार जवकास सम्बन्धी योिना तिा कायगक्रमहरुको प्रगजत 

जवबरण तयार गरी समयमै सम्बस्न्धत जनकायमा पठाउने ।  

• शाखाको जिम्मामा रहेका फाईलहरु, प्रजशक्षण सामग्रीहरु, प्रजतवेदन, तिा अन्य सम्पजत्तको दुरुस्त र 

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

• पूवागधार जवकास सम्बन्धी आयोिनाहरुको सावगिजनक पररक्षण गनग उपभोक्ता सजमजतहरु तिा जनमागण 

व्यवसायीहरुलाई सहिीीकरण गने 

• भवन जनमागण अनुमती तिा नक्शा पास का कायग गने । 

• पूवागधार जवकास र भवन जनमागण तिा नक्शा पास सँग सम्वस्न्धत थिानीय मापदण्डहरुको जनमागण तिा 

कायागन्वयन गने । 

• वस्ती जवकास, भवन जनमागण इिाित, नक्शा पास एवम् स्वीकृती तिा जनयमन र फोहोरमैला व्यवथिापन 

सम्वस्न्ध कायग गने गराउने । 

• वस्ती जवकास तिा भवन जनमागण सम्वन्धी कायगमा सहयोग गने । 

• आवश्यकता अनुसार सरकारी, सावगिजनक तिा व्यस्क्तगत भौजतक संरिनाहरुको मूल्याङ्कन  गने 

गराउने । 

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

लगाउने ।  

• नगरपाजलका स्थित सरकारी कायागलयहरुलाई भौजतक पूवागधार जनमागणमा प्राजवजधक सहयोग आवश्यक 

भएमा उपलि गराउने । 

• नगरपाजलकाको भौजतक सामग्री तिा अिल सम्पजत्तको ममगत सम्भार तिा सुरक्षा सम्वन्धी कायगमा 



43 
 

सहयोग तिा सहजिकरण गने । 

• मातहतका कमगिारीहरुको सरुवा, काि र मनोनयनका लाजग जसफाररश तिा राय उपलि गराउने । 

• शाखाको काममा वाधा नपुगे्न गरी जवदा जसफाररश गने र कमगिारीहरुको आन्तररक खटन पटन गने । 

• पूवागधार जवकास सम्बन्धी योिनामा तोजएको मापदण्ड अनुरुप कामको गुणस्तर कायम गने गराउने । 

• अन्तगगतका कमगिारीहरुको काम कामवाहीको सुपररवेक्षण तिा अनुगमन गरी आवश्यक जनदेशन जदने 

योजिा ििा अिुगमि उपशाखा 

• नगर जभत्र उपभोक्ता सजमजत माफग त संिालन हुने योिनाहरुको अजभलेख राखे्न । 

• संघ/प्रदेश तिा अन्य जनकायवाट नगर सँगको समन्वय र सहकायगमा संिालन हुने योिनाहरुको 

उपभोक्ता सजमजत गठन लगायत जववाद समाधानका लाजग वडा कायागलयहरुमा पत्रािार समन्वय गने । 

• उपभोक्ता सजमजत माफग त संिालन हुने योिनाको तोजकएको प्रकृया बमोजिम सम्झौतंा, कायागदेश 

उपलव्ध गराउने। 

• योिनाको रजनङ्ग जवल एवं अस्न्तम भुक्तानीका लाजग पेश भएका कागिपत्रहरु रुिु गरी भुक्तानीका 

लाजग कायागलय प्रमुख समक्ष पेश गने । 

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

योिना/कायगक्रमको प्रकृया पुयागई जसफाररस पत्र तयार गने । 

• नगर जभत्र संिालन भएका योिना/ कायगक्रमहरुको अनुगमन गराउन समन्वय र सहिीकरण गने । 

• नगर स्तरीीय योिना अनुगमन तिा सहिीकरण सजमजतको सदस्य सजिव भई कायग गने । 

• नगरको वाजषगक योिना तिा कायगक्रम तयार गनग सहयोग गने । 

• वडा स्तररय योिना तिा कायगक्रम छनौट/ तयार गनग वडा कायागलय र वडा सजमजतलाई सहिीकरण एवं 

समन्वय गने ।  

• वडा स्तरवाट छनौटं/तयार गरी पठाएका योिना तिा कायगक्रमहरुको एकीीकृत अजभलेखीीकरण गरी 

पेश गने । 

• उपभोक्ता सजमजतहरुलाई नगरको नीजत र कानुन वमोजिम योिना संिालन/कायागन्वयन गनग 

अजभमुखीीकरण गने । 

• नगर तिा वडामा पूवग योिना तिुगमा वैठक संिालन गनग समन्वय र सहयोग गने । 

• नगरको वाजषगक योिना तिा कायगक्रम वडा कायागलय तिा सरोकारवाला जनकाय समक्ष पठाउने । 

• भूकम्प पीीजडत नजीिी आवास पुन जनमागणको कायगमा वडा र संवध्द कायागलय संग समन्वय गने । 

• पुन जनमागण सम्वन्धीी प्रशासजनक कायग पत्रािार, अजभलेख व्यवथिीापन आदजी गने । 

• योिना प्रशासन उप-शाखासँग संवध्द माजसक, िौमाजसक एवं वाजषगक प्रजतवेदन तयार गनग समन्वय र 

सहयोग गने । 
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• नगर िलस्रोत सजमजतका सम्वस्न्धत कायगहरु । 

 

लवपद् व्यवथिापि 

• फोहोरमैला व्यवथिापन सम्वन्धी कायगमा सहयोग गने । 

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

पुनरोत्थान तिा पुनथिापनाका कार्य गने ।  

• नगर जभत्र रहेका दमकल, एमु्वलेन्स, सववाहन र व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सुिारु 

अवथिामा राख्न आवश्यक व्यवथिापन गने । 

• वातावरणको के्षत्रमा काम गने जवजभन्न संघ सथिाहरुसगँको समन्वय र सहकायगमा वृक्षारोपण, 

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

पुयागउने । 

िगर प्रहरी वि 

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

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

नवीकरण, जबल जविक तिा जबक्रीको लाजग रास्खएका मालवसु्त, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, 

आपूजतग, आजदको अवथिा वुझे्न तिा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, जमठाई पसल, डेरी, होटल, 

लगायतका खाद्य वसु्तको जवक्रीी थिलको सञ्चालन तोजकएको मापदण्ड अनुसार छ छैन 

अनुगमन गरी नगरपाजलकामा पेश गने । 

•  विार अनुगमन टोलीलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग पुयागउने । 

• देहायमा उले्लस्खत जक्रयाकलापमा संलग्न भइ नगरपाजलकामा प्रजतवेदन पेश गने । 

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

जक्रयाकलापको अवथिा, 

ख) कालोबिारी, एकाजधकार, (जसस्ण्डकेट), जमजलमतोपूणग भाउ जनधागरण(काटेजलङ), कृजत्रम 

अभाव तिा बिार प्रवेशमा अवरोध गने िस्ता गैर प्रजतस्पधी व्यापाररक जक्रयाकलाप भए/ 

नभएको, 

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

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

गने वा बि गनग सहयोग गने, 
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घ)कुनै वसु्त तत्काल नि नगरे िनस्वास्थ्यमा असर पने देस्खएमा त्यसको िानकारी तुरुन्त 

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

अरू प्रिजलत कानुन बमोजिम आवश्यक प्रजक्रया पु¥याई सम्बस्न्धत व्यवसायी र उपस्थित 

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

सहयोग पुयागउने, 

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

कानुनद्वारा जनयस्न्त्रत वा जनषेजधत व्यापाररक जक्रयाकलाप ( Restrictive Trade Practices) र 

एकाजधकारपूणग जक्रयाकलाप ( Monopolistic Trade Practices ) भएको पाईएमा तुरुन्त 

नगरपाजलकामा िानकारी गराउने । 

ि)सडक पेटी अजतक्रजमत गरी सामान रास्खएको, तोजकएको थिान भिा वाहेक ििाभावी सवारी 

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

गराई नगरपाजलकाबाट प्राि जनदेशन वमोजिम कायग गने । 

४) विार व्यवथिापनसँग सम्बस्न्धत देहाय वमोजिमको कायग गने  

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

अवरोध हटाउन लगाउने  

ख) नगर के्षत्रजभत्रको फोहरमैला जनधागररत समय र थिानमा राख्न लगाउने ।  

ग) सावगिजनक िग्गा, वाटो मठ, मस्िर, ढल, नाला, िोक, पोखरी जमजि कसैले घर कम्पाउण्ड 

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

गरी त्यस्तो कायग गरेको पाइएमा नगरपाजलकामा िानकारी गराउने ।  

घ) सावगिजनक थिल तिा सडकमा भेजटएका छाडा कुकुर, पशुपंक्षीहरु जनयन्त्रण तिा 

व्यवथिापनका लाजग नगरपाजलका लगायतका जनकायहरुलाई सहयोग गने । 

ङ) िोस्खमपूणग घर, पखागल, रुखहरु हटाउन सहयोग पुयागउने ।  

ि) वडा सजमजत, टोल सुधार सजमजत, तिा सामुदाजयक प्रहरीसँगको सहकायगमा सरसफाई, सुरक्षा 

र सामाजिक जवकृजत हटाउने कायग गने गराउने ।  

छ) नगरपाजलकाको िल, अिल सम्पजत्त, भवन, िग्गा, पाकग , मेजशन, उपकरण आजदको सुरक्षा 

गने ।  
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ि) जवना अनुमती व्यानर, होजडङ्ग वोडग , पोिर, पम्लेट, जभते्तलेखन लगायतका अन्य जवज्ञापन 

सामग्री राखेको पाईएमा नगरपाजलकामा िानकारी गराउने ।  

५)  विार अनुगमनका क्रममा विार अनुगमन जनदेजशका २०७५ मा उले्लस्खत विार अनुगमन 

टोलीका लाजग व्यवथिा भएको आिारसंजहताको पूणग रुपमा पालना गने । 

पररयोजिा िफत  

क प्रधानमन्त्ी रोिगार कायवक्रम 

• थिानीय तहजभत्र रहेका बेरोिगार व्यस्क्तको तथ्याङ्क सङ्कलन तिा जवशे्लषण गरी बेरोिगारको सूिी 

अद्यावजधक गने, 

• सूिीकृत बेरोिगार व्यस्क्तलाई पररियपत्र जवतरण गने, 

• थिानीय तहजभत्र उपलि रोिगारीका अवसरहरुको पजहिान गरी सोको सूिना प्रवाह गने, 

•  थिानीय तहजभत्रको रोिगारीको सम्भाव्य स्थिजत जवशे्लषण गरी रोिगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गने, 

रोिगार नक्साङ्कन गने तिा रोिगारीका अवसरको अजभलेखाङ्कन गने, 

•  रोिगारदाताका लाजग श्रजमकको उपलिताको सम्भाव्यता िानकारी गराउने, 

• रोिगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूिीकृत बेरोिगार व्यस्क्तलाई रोिगारीका लाजग काममा िान 

सूजित गने, 

• बेरोिगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता,अनुभव र बिारको मागका आधारमा आवश्यक पने सीप जवकास 

ताजलमको पजहिान गरी सम्बस्न्धत ताजलम केन्द्रमा जसफाररस गने, 

• आफ्ना कामकारबाहीको बारेमा जनयजमत रुपमा सम्बस्न्धत गाउँ कायगपाजलका तिा नगर कायगपाजलकामा 

प्रजतवेदन पेशगने, 

•  ऐन तिा यस जनयमावली बमोजिम आफूले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको 

ढाँिामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोिगारी सम्बन्धी जवषय हेने मन्त्रालयमा माजसकरुपमा प्रजतवेदन पठाउने, 

• आफ्नो कायगके्षत्र जभत्रबाट वैदेजशक रोिगारीमा िान िाहने व्यस्क्तहरुका लाजग सूिना समे्प्रषण गने, 

• वैदेजशक रोिगार बोडगबाटउपलि गराइने आजिगक सहायता जवतरण सम्बन्धी कायगमा सहयोग पुयागउने, 

• बेरोिगार पररवारलाई प्रदान गने जनवागह भत्ता जवतरण गने । 

• सम्बस्न्धत थिानीय तहमा रोिगारी तिा स्वरोिगारी सम्बन्धी कायग गने अन्य सरकारी जनकाय वा त्यस्ता 

जनकायद्धारा सञ्चाजलत कायगक्रमसँग समन्वय र सहकायग गने, 

• रोिगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गने । 

 

ख. सुरलक्षि आप्रवासि कायतक्रम 
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•   जिल्ला प्रशासन कायागलयमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र माफग त सूरजक्षत वैदेजशक रोिगार सम्वन्धी 

सूिना तिा परामशग सेवा, जनिःशुल्क कानूनी सहायता र जनिःशुल्क सीपको लाजग सम्पकग  र 

समन्वय । 

•  आप्रवासी कामदार र उनका पररवारहरका लाजग मनोसामाजिक परामशग सेवा प्रदान । 

•  आप्रवासी कामदारका पररवारहरुका लाजग जबत्तीय साक्षरता कायगक्रम सञ्चालन । 

•  समुदाय स्तरमा सूिना तिा परामशग सेवाको पहँुि अजभवृस्द्धका लाजग ररटनी स्वयंसेवक 

पररिालन । 

•  सुरजक्षत बैदेजशक रोिगारी सम्वन्धी सूिना तिा िानकारी प्रिार प्रसारका लाजग रेजडयो कायगक्रम 

तिा रेजडयो सुिना उत्पादन र प्रशारण । 

•  सुरजक्षत बैदेजशक रोिगारका लाजग समुदाय अजभमुखीीकरण कायगक्रम सञ्चालन ।  

•  बैदेजशक रोिगारमा िान लागेका आप्रवासी कामदारहरुका लाजग वृहत अजभमुखीीकरण 

कायगक्रम सञ्चालन । 

• सुरजक्षत वैदेजशक रोिगारका लाजग जिल्ला प्रशासन कायागलय, जिल्ला समन्वय सजमजत, थिानीय 

तहहरु, पत्रकारहरु, प्रहरीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग जनरन्तर समन्वय एंव सहकायग । 

ग. सामालजक सुरक्षा ििा व्यस्िगि घटिा दिात प्रणािी सुदृढीकरण 

• व्यस्क्तगत घटना दताग तिा सामाजिक सुरक्षा कायगक्रमलाई िप प्रभावकारी, आधुजनक प्रजवजधमा 

आधाररत र िनताको पहँुि तिा सहभाजगतालाई सुजनजित गनग प्रणालीगत सुधारका कायगक्रमहरु 

सञ्चालन ।  

•  व्यस्क्तगत घटना दताग अजभयान सञ्चालन गरी व्यस्क्तगत घटना दताग तिा सामाजिक सुरक्षा भत्ता 

जवतरण प्रणालीलाई पारदशी बनाई लाभग्राहीको पहँुि जवस्तार ।  

•  जवद्युतीय माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरण ।  

•  सामाजिक सुरक्षा भत्ता जवतरणमा िनसहभाजगता तिा िवाफदेजहता बढाउने कायगक्रमहरु 

सञ्चालन गनग संथिागत सुदृढीकरण ।  

•  सामाजिक सुरक्षा कायगक्रम सञ्चालन कायगजवजध, २०७५ ले सबै थिानीय तहहरुले समू्पणग 

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

नवीकरण गनुगपने तिा बैंकको पहँुि भएका सबै थिानीय तहले अजनवायग रुपमा बैंकमाफग त 

जवतरण गनुगपने व्यवथिालाई सहिीकरण । 
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च. सेवा प्राप्त गित िागे्न दसु्तर र अवलि 

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

गरी आम नागररकका लाजग सूसुजित गररएको छ । िुन जनम्नानुसार रहेको छ । 

   क्र.          

सं. 

सेवा /सुवव धाको 

प्रकार 
सेवााग्रााहीले पुर् याउनु पने प्रवक्रया र प्रमाण 

लाग्ने 

शुल्क /दस्तुर रू . 

लाग्ने 

समय 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उपशाखा  

१. 
चिठ्ठी पत्र/चिवेदि 

दर्ता 

चिवेदि  ,उजरुी ,चिठ्ठी पत्र मतचि प्रमखु/ उपप्रमखु/ कतर्तालर् 

प्रमखु वत अचिकतर प्रतप्त अचिकतरीबतट र्ोक आदशे भएपचि   
चििःशलु्क र्ुरुन्र्ै सम्बचन्िर् शतखत दर्तािलतिी 

२ . सतितरण चसफतररस चसफतररसको प्रकृचर् अिुसतरकत कतगजतर् सचिर् चिवेदि रु  .१००  सोिी चदि प्रमखु /उपप्रमखु  प्रशतसि 

३ . कन्सलुर प्रमतचणर् 

चिवेदि 

चिशलु्क र्ुरुन्र्ै उपसचिव  (प्रत).  पचजजकरण 
प्रमतचणर् गिुापिे कतगजतर्को सक्कल र प्रचर्चलपी 

ितगररकर्तको प्रचर्चलपी र आवश्र्कर्त अिुसतर सजाचमि 

मिुलु्कत  

४. 
संस्ित सचूिकृर् / 

कतर्ाक्रम स्वीकृर् 

चिवेदि  

आचिाक ऐिबमोचजम  सोिी चदि 
प्र. प्र .अ .र 

िगरप्रमखु/उपप्रमखु  

आचिाक 

चवकतस

/

समतजकल्र्त

ण 

संस्ितको चवितिको प्रचर्चलपी  

संस्ित दर्ता /िचवकरण/ करिकु्तत/ लेखत परीक्षण को प्रचर्चलपी 

संस्ित सचूिकृर्को लतचग सचूिकृर् सम्वन्िी कतर्ासचमचर्को 

चिणार् 

कतर्ाक्रम स्वीकृचर्को लतचग संस्ित सूचूिकृर् भएको पत्र र 

स्वीकृचर् मतग गरेको कतर्ाक्रमको चववरण 

५. 

समिु दर्ता  

(टोलचवकतस ,कृषक ,

पशपुतलि ,मचिलत 

लगतर्र् सतमदुतचर्क 

समिुिरु)  

चिवेदि 

टोलचवकतस -रु .

१००० 

अन्र् समिु रु .५००  

सोिी चदि 
प्र.प्र. अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

सम्वचन्िर् 

शतखत/उपशत

खत 

टोल /वस्र्ीको भेलतले गरेको समूि दर्ता सम्वन्िी चिणार् 

चविति २ प्रचर् 

ितगररकर्तको प्रचर्चलपी 

सम्पचिकर /रतजश्व चर्रेको रचसद  

जग्गतििी प्रमतणपजूता 

वडतको चसफतररस  

६. 

समिु िचवकरण 

/गैसस िचवकरण 

चसफतररस 

चिवेदि र चिणार् गैसस  - कतरोवतरको 

आितरमत ,टोल 

चवकतस संस्ित-रु .

१००० 

 र समिु- रु .५००  

सोिी चदि 
प्र .प्र.अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

सम्वचन्िर् 

शतखत/उपशत

खत 

गर् आ .व.को प्रगचर् प्रचर्वेदि  

कर दर्ता /करिकु्ित प्रमतणपत्र  

लेखत परीक्षण प्रचर्वेदि 

७. 

चवद्यतलर् दर्ता/ 

स्र्रवचृि (बोचडाङ 

र्ित िीचज)  

चिवेदि  
आचिाक ऐि बमोचजम 

 
१५ चदि प्र. प्र.अ . 

चशक्षत, रु्वत 

र्ित खेलकुद 
गठुी दर्ता प्रमतण पत्रको प्रचर्चलपी  

ितगररकर्तको प्रचर्चलपी  
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुवव धाको 

प्रकार 
सेवााग्रााहीले पुर् याउनु पने प्रवक्रया र प्रमाण 

लाग्ने 

शुल्क /दस्तुर रू . 

लाग्ने 

समय 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उपशाखा  

िगरपतचलकतले र्ोकेकत कतगजतर्िरु 

जग्गतििी प्रमतणपजूता र िक्सत पतस वत वितल सम्झौर्तपत्रको 

प्रचर्चलपी 

चवचिर्म र व्र्वस्ितपि सचमचर्को चिणार्को प्रचर्चलपी 

लेखतपरीक्षण प्रचर्वेि 

पतठ्र्क्रम र्ित शलु्कको चववरण  

वडत र िचजककत दइुवटत सतमदुतचर्क चवद्यतलर्को चसफतररस 

८. 
सरकतरी चवद्यतलर् 

सजितलि अिुमर्ी 

चिवेदि रप्रस्र्तव फतरूतम पवूा प्रतिचमक - 

रु.२५००  

प्रतिचमक कक्षत १ -५-

रु .२०००  

आितरभरू् - रु .

४००० 

मतध्र्चमक - 

रु.६०००  

 

१५ चदि प्र .प्र. अ . 
चशक्षत, रु्वत 

र्ित खेलकुद 

चवद्यतलर् व्र्वस्ितपि सचमचर्को चिणार् 

आफ्िै भवि भएमत सोको जग्गतििी प्रमतणपजूता र िक्सत 

पतसको प्रचर्चलपी/वितल सम्झौर्त 

श्रोर्को व्र्वस्ितपि सम्वन्िी कतगजतर्िरु 

वडत र चशक्षत अचिकृर्को चशफतररस 

 दइुवटत सतमदुतचर्क चवद्यतलर्को चसफतररस 

९ . 
कक्षत ८ को 

गे्रडचसटको प्रचर्चलपी 

परुतिो सक्कलै गे्रडचसट 

रु .२५०  

सोिी चदि (६ 

मचिित चभत्र 

पेश गिुापिे)  

प्रमखु प्रशतसकीर् 

अचिकृर् 

चशक्षत रु्वत 

र्ित खेलकूद 

चवद्यतलर् र वडतको चसफतररस 

चवद्यतिीको जन्मदर्ता वत ितगररकर्त 

वतवकुो ितगररकर्त 

१०. 

चिजी अस्पर्तल, 

पोलीचक्लचिक 

दर्ता/इजतजर् 

र्ोचकएको चिवेदि फतरम दर्ता शलु्क प्रदशे 

कतिुि अिुसतर र 

इजतजर् शलु्क 

सतमदुतचर्क /चिजी 

अस्पर्तल रु.५००० ,

पोचलचक्लचिक /िचसाङ 

िोम रु .४०००  

१५ चदि प्र. प्र. अ . स्वतस्ि्र् 

कम्पिूी दर्ता प्रमतणपत्र 

र्ोचकए अिुसतर चववरण भरेको फतरतम 

कर दर्ता/करिकु्तत प्रमतणपत्र 

वडतको चसफतररस 

अिुगमि सचमचर्को चसफतररस 

११ . 

चवपन्ि ितगररक 

औषिी उपितर 

चसफतररस 

रु .१० को चटकट टताँस गरेको चिवेदि  

चिशलु्क र्ुरुन्र् प्र. प्र. अ . स्वतस््र्  
अस्पर्तलको रोग चिदतिको पत्र /चसफतररस  

वडतको चवपन्ि प्रमतचणर् चसफतररस पत्र 

चवरतमीको जन्मदर्ता /ितगररकर्त प्रमतणपत्र 

१२ . 
उद्योग ब्र्वसतर्दर्ता / 

इजतजर् 

चिवेदि एकलतख सम्म 

पुाँचजको-१००० ,

र्ीिलतख सम्म 

पूाँजूीको ३००० , 

पताँिलतख सम्म 

पूाँजीकी ६०००, 

पताँिलतख भन्दत वढी 

सोिी चदि 
प्र .प्र. अ .वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

रतजशू्व

/उद्योग  

वडत कतर्तालर्को चसफतररस 

जग्गतििी प्रमतणपजुता र ितगररकर्त 

बितलमत भए जग्गतिी/घरििीसाँगको सम्झौर्त  

चवदशेी ितगररक भए ठेगतित खलु्िे प्रमतण 

साँचिर्तरिरुको सिमचर् पत्र  

कर र शलु्क चर्रेको रचसद 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुवव धाको 

प्रकार 
सेवााग्रााहीले पुर् याउनु पने प्रवक्रया र प्रमाण 

लाग्ने 

शुल्क /दस्तुर रू . 

लाग्ने 

समय 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उपशाखा  

ब्र्वसतचर्क कतर्ार्ोजित भए आचिाक ऐि 

अिुसतर 

 

कुखरुत फतमाको िकमत दरुी प्रमतचणर् कतगज 

पतसपोटा सतइजको ३ प्रचर् फोटो 

१३ . सम्पचिकर 

घर जग्गतको सक्कलै जग्गत ििी प्रमतणपजूता  

आचिाक ऐि वमोचजम सोिी चदि 
रतजश्व उपशतखत 

प्रमखु 
रतजश्व  

िर्ताँ घर बितएको/र्लत िप गरेको भए सो प्रमतणपत्रको 

प्रचर्चलपी 

सम्पचि कर चर्रेको सक्कल रचसद 

ितगररकर्तको प्रमतणपत्र 

१४ . बितल कर  बितल चलिे चदिे सम्बन्िी सम्झौर्तपत्र १० प्रचर्शर्  
रतजश्वउपशतखत 

प्रमखु 
रतजश्व  

१५. 
घर िक्सत पतस र 

अचभलेचखकरण 

ितगररकर्त प्रमतणपत्र 

• आचिाक ऐि 

वमोचजम 

प्रकृर्त सरुु 

भएको १५ 

चदि 

प्र .प्र .अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

भवि र्ित 

वचस्र् 

चवकतस  

जग्गत ििी पजूताको प्रचर्चलपी,ब्लुचप्रण्ट/टे्रस 

मतपदण्ड अिुसतरको िक्सत (३ प्रचर् )  

सम्पचि कर चर्रेको रचसद 

 र्ोचकए वमोचजमको िक्सत फतरम 

ितर चकल्लत प्रमतचणर् 

मतपदण्ड अिुरूप बतटो भएको वडतको चसफतररस 

अचमिको रेखतङ्कि प्रचर्वेदि 

वतरेश भए वतरेसितमतको सक्कल पत्र 

१६. र्ल्लत िप 

िक्सत पतस प्रमतण पत्रको प्रचर्चलपी  

आचिाक ऐिअिुसतर १५ चदि 
प्र. प्र. अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

भवि र्ित 

वस्र्ी 

चवकतस  

अन्र् आवश्र्क कतगजतर्िरु  

सम्पचिकर चर्रेको रचसद 

१७. 
भवि चिमताण 

सम्पन्ि/ितमसतरी 

पतसपोटा सतइजको २ प्रचर्फोटो सचिर् चिवेदि 

आचिाक ऐिअिुसतर सोिी चदि 
प्र .प्र.अ .वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

भवि र्ित 

वस्र्ी 

चवकतस  

ितगररकर्त प्रमतणपत्र 

जग्गतििी प्रमतणपत्र र जग्गत रचजष्ट्टे्रशि पतस चलखर्  

िक्सत र िक्सतपतस प्रमतण पत्र 

सम्पचिकर चर्रेको रचसद 

कन्सल्टेन्टको चिमताण सम्पन्ि चसफतररसपत्रर भविको िौर्फी 

फोटो 

१८. जग्गत रेखतङ्कि 

चिवेदि दरुीकत आितरमत 

रु .२००० दखेी 

३००० सम्म 

प्रचर्चकित 

१५ चदि चभत्र अचमि 

भवि र्ित 

वस्र्ी 

चवकतस  

जग्गतििी प्रमतण पजुता र रतजश्व चर्रेको रचसद 

चकित खलुेको ितपीको प्रमतचणर् ब्लुचप्रण्ट/टे्रस  

१९. र्ोजित सम्झौर्त 

चिवेदि र वडतको चसफतररस 
स्वीकृर् वजेटकत 

आितरमत रु .५०० 

दचेख २००० सम्म 

सोचि चदि 
प्र .प्र. अ . 

 
र्ोजित 

उपभोक्तत सचमचर् गठिको चिणार् 

लगर् इचस्टमेट /प्रस्र्तव पत्र 

उपभोक्तत सचमचर्को बैंक खतर्त 

२० . र्ोजित सम्पिू्ि रकम भकु्ततिी मतग चिवेदि चिशलु्क प्रकृर्त परुत प्र .प्र .अ . आचिाक 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुवव धाको 

प्रकार 
सेवााग्रााहीले पुर् याउनु पने प्रवक्रया र प्रमाण 

लाग्ने 

शुल्क /दस्तुर रू . 

लाग्ने 

समय 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उपशाखा  

एंव भकु्ततिी वडत सचमचर्को चसफतररस भएपचि 

र्ुरुन्र्ी 

 प्रशतसि र 

र्ोजित उपभोक्तत सचमचर् गठि पररितलि र्ित ब्र्वस्ितपि 

कतर्ाचवचिमत र्ोचकए वमोचजम कतगजतर्िरु 

लतगर् सिभतचगर्तको िकमत वैंक खतर्तमत रकम जम्मत गरेको 

भौिर 

२१. सिकतरी दर्ता 

चिवेदि 

विर् ऋण सिकतरी  

–रु  .५०००  

अन्र् सिकतरी - रु .

२००० 

१ मचिित 

चभत्र 

 

प्र. प्र.अ .वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 
सिकतरी  

दइु वटत भेलतको चिणार् 

संस्ितको चवचिर्म २ प्रर्ी , 

स्वघोषणत  ,सम्भतव्र्र्त अध्र्र्ि व्र्वसतचर्क कतर्ार्ोजित ,

अचिकतर प्रत्र्तर्ोजि पत्र ,  

सदस्र्िरुको ितगररकर्त 

र्दिा सचमचर्/सेर्र सदस्र्िरुको फोटो सचिर्को अचभलेख 

शेर्र र प्रवेश शलू्कको भरपतई र जम्मत गरेको वैंक भौिर 

२२. 
सिकतरी 

अद्यतवचिक  /सचूिकृर्  

चिवेदि र लेखत परीक्षण प्रचर्वेदि 

आचिाक ऐि अिुसतर सोचि चदि 
प्र .प्र. अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 
सिकतरी  सतितरणसभतको चिणार्  

करिकु्तत प्रमतणपत्र 

२३ . 
न्र्तर्ीक सचमचर्मत 

उजरुी दर्ता 

चिवेदि 

चिशलु्क सोिी चदि र्ोचकएको कमाितरी कतिुि  ितगररकर्त वत पररिर् खलु्िे कतगज प्रमतण 

उजरुीसाँग सम्बचन्िर् प्रमतण 

२४. 
एफ. एम. रेचडर्ो 

सजितलि स्वीकृर्ी 

चिवेदि 

रु.२००० सोिी चदि 
प्र .प्र.अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

सतमतचजक 

चवकतस 

शतखत 

चविति/चिर्मतवली 

सजितलक सचमचर्को चिणार् र ितचगररकर्त 

पति/भ्र्तट दर्ता प्रमतणपत्र 

२५. 

“घ” वगाको चिमताण 

ब्र्वसतर्ी 

इजतजर् /िचवकरण  

चिवेदि 

रु .४००० 

िचवकरण 

सोिी चदि र 

दर्ता१५ चदि 

प्र.प्र. अ .वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 
रतजश्व 

वडतको चसफतररस 

घरेलु कतर्तालर्को प्रमतणपत्र 

पति/भ्र्तट दर्ता  र करिकु्ित प्रमतणपत्र 

ितगररकर्त प्रमतणपत्र 

२६. 
ज्रे्ष्ठ ितगररक 

पररिर्पत्र 

चिवेदि 

चििःशलु्क 
सोिी चदि 

 

प्र. प्र.अ .वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

मचिलत र्ित 

वतलवतचलकत  
३ प्रचर् पतसपोटा सतइजको फोटो 

६० वषा पगुेको ितगररकर्तको प्रचर्चलपी 

२७. अपतंग पररिर्पत्र 

चिवेदि 

चििःशलु्क १५ चदि चभत्र 
प्र .प्र. अ. वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 

मचिलत र्ित 

वतलवतचलकत  

वडत कतर्तालर्को चसफतररस 

ितगररकर्त/जन्मदर्ता र अचवभतवकको ितगररकर्त 

अपतंगर्त दचेखिे गरी चखचिएको अटो सतइजको ४ प्रचर् फोटो 

शतरीररक परीक्षण गरेको चिस्सत 

२८ . वतलक्लव /वतलक्लव  वडत /चवद्यतलर्को चसफतररस सचिर् चिवेदि  चििःशलु्क सोचिचदि प्र. प्र.अ .वत मचिलत र्ित 
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   क्र.          

सं. 

सेवा /सुवव धाको 

प्रकार 
सेवााग्रााहीले पुर् याउनु पने प्रवक्रया र प्रमाण 

लाग्ने 

शुल्क /दस्तुर रू . 

लाग्ने 

समय 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

सम्पकक  

शाखा

/उपशाखा  

सजजतल दर्ता वतलक्लव /वतलक्लव सजजतलकत पदतचिकतरीको जन्मदर्ता  र्ोचकएको अचिकृर् वतलवतचलकत  

वतलक्लव /वतल सजजतलको चिणार्  

२९ . 

पश ु

उपितर /पर ूीक्षण

/खोप र्ित 

कृचर्मगभतािति र्ित 

प्रतचवचिक परतमशा 

पशलुतइ पशसेुवत उपशतखतमत ल्र्तइ दर्ता गिे 

आचिाक ऐिवमोचजम सोचिचदि 

पश ु

चिचकत्सक

/प्रतचवचिक  

पशसेुवत  
 चलचखर् /मौचखक परतमशा   

३० . 
रतसतर्चिक मल 

इजतजर् 

चिवेदि  

२००० सोचि चदि 
प्र .प्र. अ .वत 

र्ोचकएको अचिकृर् 
कृचषचवकतस 

सिकतरी /फतमा दर्ता /अद्यतवचिक/सचूिकृर् गरेको पत्र  

२ प्रचर् पतसपोटा सतइजको फोटो र संस्ितको ितप 

संस्ितको चिणार् 

वडत कतर्तालर्को चसफतररस 

दईु आ .व.को लेखत पररक्षण प्रचर्वेदि  

गोदतमघर  ,ितपर्ौल मेचशि आचदको चववरण  

चवगर्मत मल कतरोवतर गरेको चववरण  

 

नोट : 

• वडाको लसफाररस –   सम्वजन्धत वडाको लसफाररस  

• नागररकता /ननणवय/प्रमाणपत्/प्रमाणपूिाव  –  सम्वजन्धत प्रनतललपी 
• ननवेदन –   तोककएको ढााँचामा ननवेदन 

• प्र .प्र.अ.-     प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत 

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

 

ववस्ििृ जानकारी सम्वक्न्धि शाखाउपशाखाबाट लिन सककनेछ ।  

 

छ. लिणतय गिे प्रलक्रया र अलिकारी 

• नगर सभा 

• नगर कायगपाजलका 

• नगर प्रमुख 

• प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत 

 

ज. लिणतय उपर उजुरी सुने्न अलिकारी 
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• नगर प्रमुख 

• प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत 

 

झ. सम्पादि गरेको कामको लववरण 

सावतजलिक सेवा ििा क्षमिा लवकास िफत  : 

•   अनलाईन घटनादताग, रािश्व संकलन तिा सामाजिक सुरक्षा  भत्ताको अजभलेख अद्यावजधक गरी सेवा 

प्रवाहलाई िुस्त दुरुस्त वनाइएको  । 

•   अजधकांश वडाको सेवा प्रवाह सदरमुकाम केस्न्द्रत रहेकोमा सम्वस्न्धत वडा मै कायागलय थिापना गरी 

वडास्तरीय सेवाहरु वडा वाटै प्रदान गने वातावरण जनमागण गररएको । 

•   आफ्नै भवन नभएका वडा न  २ र १० मा भवन जनमागण कायग सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई िप 

प्रभावकारी वनाइएको  

•   सावगिजनक प्रशासनलाई िनमुखी, िवाफदेही, पारदशी र िन सहभाजगतामूलक बनाई प्रभावकारी 

ढङ्गले सावगिजनक सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूजत जदन समु्पणग सूिना तिा िानकारी यस 

नगरपाजलकाको web side- www.manthalimun.gov.npमा राखे्न, थिानीय सञ्चार माध्यमबाट 

प्रकाशन/ प्रशारण गने, नागररक वडापत्र, गुनासो पेजटका, कायागलय जभत्र सूिना अजधकारी र गुनासो सुने्न 

अजधकारीको व्यवथिा । 

•   नगरका वाजषगक गजतजवजधहरुलाई पारदशी वनाई नगरपाजलकालाई िनता प्रजत िवाफदेही वनाउन 

नगरपाजलकाको वाजषगक समीक्षा प्रगजत प्रजतवेदन सावगिजनक गररएको । 

•   िौमाजसक र वाजषगक समीक्षाको लाजग कायगताजलका तयार गरीी कायागन्वयन भइरहेको । 

•   नेपाल सरकार अन्तगगतका जवजभन्न सशतग कायगक्रम तिा पररयोिना कायागन्वयन गनगका लाजग तोजकए 

अनुसारका िनशस्क्त सेवा करारमा पदपूजतग गरी कायगक्रम कायागन्वयन गररएको  । 

•   कृजषग र पशु के्षत्रमा सेवा प्रवाह नागररकहरुको घर दैलोमा पुयागउन एक वडा एक प्राजवजधक 

कमगिारीहरुको व्यवथिापन गने कायग भएको  । 

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

कायगक्रम तिुगमा, कायागन्वयन र अनुगमनमा सहभाजगता िनाउने पद्धजतको जवकास गररएको  । 

•  नगरपाजलका थिापना भए पिात पजहलो पटक २०७७ साल मंजसर १६ गते नगरको थिापना जदवस मनाई 

जवजभन्न के्षत्रमा योगदान पुयागएका व्यस्क्तहरुलाई पुरस्कार तिा सम्मान गररएको । नगरको 

लवत्तीय व्यवथिापि िफत  

स्थानीर् स र्चि कोष व्र्बस्थापन प्रणािी(SuTRA) मा प्रववष्ट भएको स्रोिगि बजेटको वववरण 

 

क्र.स . बजेट स्रोि कुि जम्मा कैकफर्

http://www.manthalimun.gov.np/
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१ स ि प्रदेश 

आन्िररक स्रोि(गि 
आ.व.को मौज्दाि) 

ि 

िम्मा ६९०९६०७४०.०० ७७९५६०००.०० २३५६७१११४.२२ १००४५८७८५४.२२   

 
 

चािू आ.व.२०७७/७८ को अधयबावषयक(२०७७ साि पौष सम्म)मा भएको खचय र मौज्दािको 
वववरण 

क्र.स . खचयको प्रकार अक्न्िम बजेट जम्मा खचय खचय प्रतिशि  कैकफर्ि 

१ चालु ५४०४८२७४०.०० १८१५२९८६२.२० ३३.५९   

२ पुाँिीगत ४६४१०५११४.२२ ८०४२३६११.०० १७.३३   

  जम्मा  १००४५८७८५४.२२ २६१९५३४७३.२० २६.०८   

बावषयक बजेट र खचयको अबस्था   

क्र.
स . वववरण वावषयक बजेट 

२०७७ पौष  सम्मको 
तनकासा 

२०७७ पौष  
सम्मको खचय 

खचय 
प्रतिशि 

१ स िीर् ५८५१०२००० २९५४५००००.०० १९०७५००००.००  ३२.६० 

२ प्रदेश ७७९५६०००.०० १९४८८०००.०० २३७४०००  ३.०५ 

३ राजस्व बाँडफाँड १०५८५८७४०.०० ३५३८६०००.०० २१४४२०००.००  २०.२६ 

४ 

आन्िररक/गि 

आ.व.को मौज्दाि  २३५६७१११४.२२ १८५६७१०००.०० ४७३८४०००.००  २०.११ 

    १००४५८७८५४.२२ ५३५९९५०००.०० २६१९५००००.००  २६.०८ 

•   TDS र  VAT सम्बस्न्धतको नाममा िम्मा हुने गरर Online Vouching प्रणाली माफग त दास्खला 

शुरुवात गररएको। 

•   सामाजिक सुरक्षा कर, पाररश्रजमक कर, बहाल कर लगायत जवजभन्न करहरु Online Vouching 

माफग त दास्खला कायग शुरुवात गररएको । 

•   जवजत्तय प्रजतवेदन जवजभन्न मन्त्रालय र तालुक जनकायहरुमा समयमै गने गरेकोले िौमाजसक 

जनकासा समयमै प्राि भएको । 

•   बिेजटङ र खिग लेखाङ्कनमा तादम्यता कायम भएको । 

राजश्व पररचािि िफत  

•  नगरपाजलकाले आफ्ना अजधकार के्षत्र जभत्रका रािश्वका शीषगकहरुमा रािश्व संकलनमा 

उल्लखनीय रुपमा वृस्द्ध भई आन्तररक रािश्व संकलनमा लक्ष्य अनुरुप प्रगजत उनु्मख रहेको छ 

। आन्तररक रािश्ववाट रु २,६६,००,०००  आम्दानी हुने पूवागनुमान गररएकोमा पौष मजहनामम्म रु 
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१,७५,६८,९५५/ आम्दानी भएको छ । यसले पूवागनुमान गररएको जहस्साको ६६.०४ प्रजतशत 

ओगटेको छ । 

•  आन्तररक रािश्वको महत्वपूणग स्रोत अन्तगगत रहेको ढँुगा, जगट्टी र वालुवाको ठेक्का पट्टाको कायग 

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

•  आन्तररक रािश्वको दायरा वढाउने क्रममा नगर जभत्र संघीय, प्रदेश सरकार र नगरपाजलकाको 

समन्वयमा ठेक्का प्रणालीवाट सञ्चालन हुने आयोिनाहरुको के्षत्र जभत्र जनस्कने ढँुङ्गा लगायतका 

अन्य सामग्रीहरु ( िुन आयोिना मै प्रयोग हुन सक्छ ) को मूल्य जनधागरण गरी आन्तररक रािश्व 

वृस्द्ध  गनग रािश्व परामशग सजमजतले छलफल अगाजड वढाएको छ ।  

आलितक लवकास िफत  : 

•   रु पाँिलाख सम्म पँुिी भएका उद्योगहरु नगरपाजलकावाटै दताग गने, नगरपाजलका के्षत्रजभत्र काम 

गने सहकारी संथिाहरुलाई सूजिकृत गराई अजभलेख ब्यवस्थित गने र थिान, उदे्दश्य र कारोवार 

समान भएका सहकारी संथिाहरुको एकीकरण गने कायगको सुरुवात गरी तीन खमे्व अिग नीजत 

अनुरुप जनिी र सहकारी के्षत्रलाई प्रोत्साजहत गररएको । 

•   युवा व्यवसाहीको व्यवसायलाई प्रवद्धगन गनग युवा उद्धम कायगक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस 

िालु आ व २०७७/०७८ मा तीन िना युवा उद्धमीलाई रु पाँि/पाँि लाखका दरले रकम 

उपलव्ध गराइएको  । 

•   गररवी जनवारणका लाजग लघु उद्दम जवकास कायगक्रम कायागन्वयनका लाजग नगर उद्दम जवकास 

सजमजत गठन भई २ वटा वडाहरु क्रमश वडा नं. २ र ५ छनौट भएका छन् । यस िालु आ व का 

लाजग कायगक्रम विेट र कायग योिना स्वीकृत गररएको  । 

•   VCDP लागु भएका के्षत्रमा कोजभड-१९ राहत कायगक्रम सजहत तरकारीको जवउ जवतरण गनुगका 

सािै VCDP र कृजषग सहकारीसँगको सहकायगमा कृजषग उपि सङ्कलन तिा जवक्री केन्द्र जनमागण 

गरी सञ्चालनमा ल्याइएको  । 

•   यस नगरपाजलकामा दताग कृजष फमगहरुलाई वीउ, कृषक समूह, सूिीकृत भएका सहकारी / 

लाजग संरिना जनमागणमा जकसानहरुलाई अनुदानका कायगक्रमहरु सञ्चालनतरकारी उत्पादनका  

गनग छनौट गररएको । 

•   जकसानहरुलाई रासयजनक मल सरल र सहि रुपमा उपलव्ध गराउन वडामा अवस्थित 

सहकारी संथिामाफग त जवतरण गने व्यवथिा जमलाइएको छ । मुल्यमा एकरुपता कायम गनग मूल्य 

सूिीसमेत जनधागरण गरी कायागन्वयनमा ल्याइएको । 

•   सामुदाजयक छाडा कुकुर जनयन्त्रणका गरी वन्ध्याकरण र रेजवि खोप जशजवर, एक वडा एक 

िोनेजटक (रेजवि रोग) र थिलगत परजिवी जनयन्त्रण कायगक्रम सञ्चालन गरी नगरवासीलाई 

सुरजक्षत वातावरणको सुजनजित गररएको । 
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•   नश्ल सुधार (कृजत्रम गभागधारण) को कायगक्रम र पशु आहारामा प्रयोग हुने उन्नत िातका जवउ 

,वेनाग, सेट्स  र दुध उत्पादनमा आधाररत अनुदान जवतरण गनुगका सािै दुध र मासुमा आत्म 

जनभगर हुने वातावरण जनमागण गररएको । 

•   दुध उत्पादन गने गाई भैसी पालन गने जकसानहरुलाई प्रोत्साजहत गनग पशु वीमा अनुदान, भैसीमा 

सुते्करी स्याहार प्रोत्साहन भत्ता र सम्भव भएसम्म प्राजवजधक सेवा गोठ खोरमा उपलव्ध 

गराइएको । 

•   मासु पसल, दाना पसल, एग्रोभेट र डेरी उद्योगहरुको अनुगमन गरी जनयमन कायग प्रभावकारी 

वनाइएको । 

•   वैदेजशक रोिगार तिा उच्च जशक्षा आिगनका लाजग जवदेश िाने सोि वनाएका व्यस्क्तहरुलाई 

परामशग सेवा, आजिगक सहायता, शैजक्षक छात्रवृजत्त, मनोसामाजिक परामशग र जवत्तीय साक्षरता 

जशक्षा िस्ता कायगक्रमहरु सञ्चालन गरी सुरजक्षत वैदेजशक रोिगारीका लाजग सिेतना 

अजभवृस्द्धका सािै नगरवासीलाई सिेतीकरण गनग सामी/ रोिगार प्रवद्धगन कायगक्रम सञ्चालन 

गररएको  । 

•  आप्रवासी स्रोत केन्द्रवाट २६२ िनाले परामशग सेवा प्राि गरेका छन । त्यसै्त दुईवटा जवत्तीय 

साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा रही ४७ िना लाभास्न्वत भई रहेका छन् । 

•   नगरपाजलकाले संघीय प्रणाली अनुरुप अन्य थिानीय तहसँग समन्वय, सहकायग र सह 

अस्स्तत्वको जसद्धान्त वमोजिम दोरम्वा, सुनापजत र उमाकुण्ड गाँउपाजलकालाई समेत 

सामी/रोिगार प्रवद्धगन कायगक्रममा प्राजवजधक सहयोग उपलव्ध गराइएको । 

•   वडावाट प्राि जनवेदनका आधारमा वेरोिगार व्यस्क्तहरुको नामावली MIS प्रजवप्ट गने कायग 

सम्पन्न भई ७७७ िना वेरोिगार व्यस्क्तहरु सूिीकृत भएकीो । 

सामालजक लवकास िफत  : 

•  आधारभूत तहसम्मको जशक्षा अजनवायग र जन:शुल्क वनाउने उदे्धश्यका साि शैजक्षक कायगक्रमहरु 

सञ्चालन भएका छन् । फलस्वरुप आगमी शैजक्षक सत्रमा जवद्यालय उमेरका वालवाजलकाहरु 

जवद्यालय वाजहर नरहेको सुजनजितता घोषणाको तयारीको लाजग सामुदाजयक जसकाई 

केन्द्रहरुलाई जवजभन्न सूिकका आधारमा सवेक्षण गनग पररिालन गनुगका सािै जवद्यालयहरुलाई 

अजभपे्रररत गररएको  । 

•  नगर जशक्षा सजमजतको जनयजमत वैठक वसी जशक्षा सुधारका लाजग र कोजभड १९ को प्रभाव र 

असरका वीिमा जवद्यालय सञ्चालन प्रयोिनािग शैजक्षक सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी 

जवद्यालय सहिरुपमा सञ्चालन हुने वातावरण जनमागण गररएको छ । जवद्यािीहरुको स्वास्थ्य 

सुरक्षालाई ध्यानमा राखी जवद्यालय हाता जभत्र जवना मास्क प्रवेश नगरुन भन्नाका लाजग ११५२२ 

िना वालवाजलकाहरुलाई मास्क उपलव्ध गराइएको । 
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•  जवद्यािी सख्याका आधारमा जशक्षक दरविी जमलान, जवद्यालयमा वालमैत्री कक्षाकोठा 

ब्यवथिापनका लाजग शैजक्षक सामग्री जनमागण कायगशाला, योग्य एंव गुणस्तरीय जशक्षक छनौटका 

लाजग प्रश्न वैंक तयार र जवद्यालय तहमा एकीकृत शैजक्षक सूिना प्रणालीको व्यवथिापनका लाजग 

प्रधानाध्यापक र कम्पू्यटर जशक्षकहरुको क्षमता अजभवृस्द्ध िस्ता कायगक्रमहरु सम्पन्न भएका 

छन् ।  

•   जवद्यालयहरुको शैजक्षक गजतजवजधहरु प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउन अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण 

कायगमा िोड जदएको । 

•   सम्वस्न्धत जनकायहरुसँगको समन्वय र सहकायगमा जवनासकारी भुकम्पले क्षजतग्रस्त जवद्यालय 

भवनहरु जनमागणका कायगहरु भइरहेका छन् । जवशेषगरी जवद्यािी सख्या उले्लख्य भएका 

माध्यजमक जवद्यालयहरुमा जवज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सूिना प्रजवजधको व्यवथिा गरी 

प्रजवजधमैत्री जशक्षण पद्धजतमा िोड जदने वातावरण जनमागणका लाजग जवद्यालयहरुसँग प्रस्ताव 

आव्हान गररएको  । 

•  नगर जभत्रका २२ वटा माध्यजमक जवद्यालयहरुमा खेलकुद गजतजवजधहरु समानरुपमा सञ्चालन गनग 

प्रते्यक जवद्यालयका खेल जशक्षक र जशजक्षकाहरुलाई एक जदवसीय अजभमुखी कायगक्रम सञ्चालन 

गरी आवश्यकीय खेल सामग्रीहरु उपलव्ध गराइएको । 

•  स्वास्थ्य सेवालाई सवै नगरवासीको पहँुिमा पुयागउन दुगगम वस्ती तिा टोलहरुमा अवस्थित 

स्वास्थ्य संथिाहरुमा आवश्यक औिार उपकरणहरुको व्यवथिा गरी नगरवासीहरुले गुणस्तरीय 

स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा पाउने वातावरणको सुजनजित गररएको । 

•  अत्यावश्यक जन: शुल्क औषजधहरुको अभाव हुन नजदन व्यवथिापकीय पक्षलाई िुस्त दुरुस्त 

वनाइएको छ । 

•  स्वास्थ्य संथिाहरुमा २४ घणे्ट प्रसुती सेवाको प्रवन्ध र सुते्करीसँग उपमेयर कायगक्रम सञ्चालनवाट 

स्वास्थ्य संथिामा सुते्करी हुन िाने सख्यामा वृस्द्ध भई मातृ मृतु्य दर र जशशु मृतु्य दरमा 

उले्लखनीय कमी आएको छ ।  

•   जवश्वव्यापी रुपमा फैजलएको कोजभड-१९ को महामारी जनयन्त्रण, रोकिाम र व्यवथिापनको 

सिभगमा RDT ५४० िनाको,  PCR परीक्षण ८८४ िनाको गरी ११३ िना पजहिान भएका 

संक्रजमत व्यस्क्तहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइएको ।  

•  ५ वेडको कोजभड अस्पताल थिापना गरी िनशस्क्त र औिार उपकरणहरुको व्यवथिा गररएको  

•  प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अत्याजधक जवद्यािी भएका तीन वटा जवद्यालयहरुमा जवद्यालय 

नसग कायगक्रम सञ्चालन गररएको । 

•  वाल जववाह, लैजगक जहंसा जवरुद्धका सिेतनामूलक कायगक्रमहरु सञ्चालन गरी नगरलाई वाल 

जववाह मुक्त नगरको रुपमा थिाजपत गने वातावरण जनमागण गररएको छ । लैजङ्गक जहंसा जवरुदको 



58 
 

१६ जदने अजभयान अन्तगगत ७ वडामा मजहला पुरुष समजवकास कानुनी सिेतना कायगक्रम 

सञ्चालन गरी २४४ िना लाभास्न्वत भएका छन् ।  

•  जहंसा पीजडतको तत्काल राहत, उद्धार र व्यवथिापनका लाजग अिकाजलन सेवा केन्द्रको थिापना 

गरी नगर कायगपाजलकाले सञ्चालन गरेको छ । 

•   १४ िना पीजडतहरुलाई उद्धार गरी पाररवाररक पुनजमगलन,  पुनथिागपना केन्द्र, सीप जवकास 

ताजलममा पठाइएको । 

•  नगर जभत्र ७० वषग माजिका २९८५ िनालाई िेष्ठ नागररक भत्ता, ६० वषग माजिका ३१४ िनालाई 

िेष्ठ नागररक भत्ता ( दजलत) , ६० वषग माजिका ६२० िना िेष्ठ नागररक एकल मजहला , ६१८ 

िनालाई जवधुवा एकल मजहलालाई आजिगक सहायता,  शारीरीक रुपमा कमिोर भएका 

व्यस्क्तहरुमधे्य पूणग अपाङ्ग (क) वगग १२७ िना, (ख) वगग २१४ िना र दजलत वालवाजलका ७१९ 

िना गरी ५५९७ िना सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलव्ध गराइएको। 

•  यस िालु आ व मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वैजङ्कग प्रणालीमाफग त जवतरण गने नीजत अनुरुप प्रिम 

िौमाजसकमा दुईवटा वडावाट शुरुवात गरी दोस्रो िौमाजसकदेस्ख सवै वडाहरुमा वैजङ्कग 

प्रणालीमाफग त जवतरण गनग वैङ्कहरुसँग सम्झौता भई जशजवरमाफग त खाता खोल्ने कायग गररएको ।  

पूवातिार लवकास िफत  : 

•   आफ्नै जनमागणजधन भवनवाट सावगिजनक सेवा प्रवाह गरी रहेको नगरपाजलकाको आफ्नै 

प्रशासकीय भवनको जनमागण कायग अस्न्तम िरणमा पुगेको ।  

•  आफ्नै भवन नभएका वडा न  २ र १० मा भवन जनमागण कायग सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई 

िप प्रभावकारी वनाइएको 

•   खेलकुद गजतजवजधलाई प्रभावकारीरुपमा अगाजड वढाउन प्रदेश सरकारको सहयोगमा 

अत्याधुजनक कभडगहल जनमागण भइरहेको । 

•   कृजष उपिको संकलन र भण्डारण गरी जवक्री जवतरणमा सहिता ल्याउने अजभप्रायले प्रदेश 

सरकारसँगको साझेदारीमा जशत भण्डारण केन्द्रको जनमागण कायग भइरहेको । 

•   सघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकायगमा नगर जभत्रका मुख्य सडकहरु मधे्य मन्थली 

सुनारपानी सालु , भुत्याखोला टेकनपुर कठिोरठाटी सडक, िजीसापानी गेलु जसक्राल सडक, 

िजीसापानी पुरानाँगाउँ सडक, िजीसापानी िनखु सडक, दीेजवटार फुलासी सडक ,आकासेपुल 

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

गने कायग शुरु भई क्रमागत योिनाको सञ्चालन भइरहेको  । 

•   यस िालु आ व का लाजग जवजनयोजित रकमवाट जनमागण कायग शुरु गनग ठेक्का विोवस्तीका कायग 

सम्पन्न भई सकेको । 
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•   हालसम्म नगर जभत्र संघ , प्रदेश र यस नगरपाजलका समेतको लगानीमा ४३ जकलो जमटर 

कालोपते्र सडक जनमागण सम्पन्न भएको छ भने ४५ जकलो जमटर सडक ग्राभेल तिा सोजलङ्ग 

गररएको छ । 

•   नगरजभत्रका धाजमगक, ऐजतहाजसक तिा पयगटकीय सम्पदाहरुलाई संरक्षण तिा सम्वद्धग गरी 

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

भइरहेको छ । वैरामहादेव(िानापजत) मस्िरलाई लजक्षत गरी जसढी जनमागण, रेजलङ्ग, प्रजतक्षालय, 

खानेपानी जनमागणका कायग भइरहेको । 

•   जभमसेनिान र जिसापानी गढीलाई लजक्षत गरी फुटट्याक जनमागण भइरहेको । 

•   भलुवािोरको जतले्क थिानगढीलाई लजक्षत गरी प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा क्रमागत रुपमा 

योिनाहरु सञ्चालन भइरहेकीो । 

•   नगरको महत्वपूणग गौरवको आयोिनाको रुपमा वाल उद्यानसजहतको तीनलाल पाकग  संघीय 

सरकारको साझेदारीमा जनमागण भइरहेको र कररव २५ प्रजतशत कायग प्रगजत भएको छ । 

•   नगरवासीहरुलाई खानेपानीको व्यवथिापन गनग संघ , प्रदेशसँग समन्वय र नगरको आफ्नै 

लगानीमा जलस्फ्टङ्ग एंव जडपवोररङ्ग र खेती योग्य िजमनमा जसिाँई प्रवद्धगनका लाजग जलस्फ्टङ्ग, 

जडप वोररङ्ग लगायतका प्रजवजधमाफग त खानेपानी र जसिाईको योिना सञ्चालन भइरहेको । 

•  यस िालु आ व २०७७/०७८ मा वडा, नगर, प्रदेश र संघीय सरकारवाट सञ्चालन हुने ३९१ वटा 

योिनाहरु मधे्य १२२ वटाको उपभोक्ता सजमजत गठन भई कायग सञ्चालनका लाजग कायग आदेश 

जदइसकेको र ६५ वटा योिनाहरुको कायग सम्पन भई भुक्तानी समेत भई सकेको छ । 

•   नगरजभत्र सञ्चाजलत आयोिनाहरु गुणस्तरीय एंव प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनग उपभोक्ता, वडा 

र नगर स्तरवाट अजभमुखीकरण कायगक्रम सञ्चालन गररएको छ । ११ वडामा अजभमुखीकरण 

कायगक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । 

•   उपभोक्ता सजमजतका पदाजधकारीहरुलाई सिेतीकरण गरी योिना सञ्चालन र अनुगमन 

कायगलाई सशक्त वनाई योिना कायागन्वयन कायग नजतिामूलक वनाउन जनरन्तरता जदइएको छ । 

•  ठेक्का प्रणालीवाट सञ्चालन भएका क्रमागत सजहतका २० वटा योिनाहरु मधे्य ७ वटा योिनाहरु 

िालु आ व मा सम्पन्न भइसकेका छन् । ४ वटा आयोिनाहरु सम्पन्न हुने िरणमा छन् ।  

•   तीनलाल पाकग , आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन र गाइखुरा जिसापानी गढी जसँढी सजहत ४ वटा 

आयोिना जनमागणजधन अवथिामा छन् भने ५ वटा सडक सम्वन्धी ठेक्का िालु आ व मा सम्झौता 

भई कायग आरम्भ भएको छ । 

•  यस िालु आ व को जवजनयोजित विेटवाट जनधागरण भएका ३९१ वटा जवकास आयोिनाहरु मधे्य 

पाँि लाख भिामुजन लागतका मातै्र ३२३ वटा अिागत ८२ प्रजतशत योिनाहरु रहेका छन् । 

िसको व्यवथिापन गनग िजटल भएको छ । 
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•  सामाजिक सञ्जाल, टेजलफोन र कायागलय मै उपस्थित भई जवकास आयोिनाका सम्वन्धमा 

आएका गुनासाहरुका सम्वोधन तत्काल थिलगत रुपमा आवश्यक्ता अनुरुप जवषय जवज्ञ 

सजहतको टोलीवाट अनुगमन एंव सुपरीवेक्षण गराई सुधार गररदै आएको छ । 

 

वािावरण ििा लवपद िफत  : 

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

पुनरोत्थान तिा पुनथिापनाका कायगमा िोड जदइ नगर जभत्र रहेका दमकल, एमु्वलेन्स, सववाहन 

र व्याकहोलोडरलाई २४ सै घण्टा सुिारु अवथिामा रास्खएको छ । 

•   वातावरणको के्षत्रमा काम गने जवजभन्न संघ सथिाहरुसगँको समन्वय र सहकायगमा वृक्षारोपण, 

संरक्षण र सम्वद्धगनका कायगक्रमहरु सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर जनमागणमा िोड जदएको । 

 

लविेयक सलमलि / कािूि िफत  

•   न्याजयक सजमजत समक्ष प्राि हुन आएका उिुरीहरुको समयमै सुनुवाई गररएको छ । 

•   उिुरीको सुनुवाईको लाजग ईिलासको व्यवथिा गररएको छ । 

•   नगरपाजलका जवरुद्ध जवजभन्न अदालतमा परेका ५ वटा उिुरीहरु मधे्य  हालसम्म भएका ४ वटा 

फैसला नगरपाजलका कै  पक्षमा भएका छन् । 

•   नगरपाजलकाका केही ऐन, जनयम, कायगजवजधमा संघीय ऐन, प्रदेश ऐनमा जनजदगि प्रावधानसँग 

तालमेल जमलाउनु पने, कायागन्वयनका क्रममा देस्खएका िजटलतालाई समाधान गनग 

सरोकारवालाहरुको वीिमा भएको छलफल समेतवाट प्राि सुझाव जवधेयक सजमजत, जवधायन 

सजमजत, हुदै कायगपाजलकामा समेत छलफल गरी प्राि सुझावहरुलाई समावेश गरी नगर 

सभावाट संशोधन जवधेयकका रुपमा र जनम्न  कानुनहरु प्रस्ताजवत जवधेयकका रुपमा स्वीकृजत 

भएको छ । 

संशोिि 

• आधारभूत तिा माध्यजमक जशक्षा ऐन २९७४ 

• सहकारी ऐन २०७४ 

• नगर प्रहरी जनयमावली २०७४ 

• विार अनुगमन जनदेजशका २०७५ 

िया लविेयकहरु 

• िलस्रोत जनयमावली २०७७ 

• सूिना तिा अजभलेख व्यवथिापन कायगजवजध २०७७ 

• सावगिजनक िवाफदेजहता प्रवद्धगन कायगजवजध २०७७ 

• टोल जवकास संथिा गठन पररिालन कायगजवजध २०७७ 
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• अटो ररक्सा सञ्चालन कायगजवजध २०७७ 

ञ. सूचिा अलिकारी र प्रमुखको िाम र पद 

क्र स  नाम िर पद सम्पकग  न 

१ श्री रमेशकुमार वसे्नत नगर प्रमुख ९८५४०४३८३२ 

९८५१०४८४५८ 

२ श्री जललाराि पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत ९८५४०४८१११ 

३ श्री हेमन्तकुमार वुढािोकी  सूिना / गुनासो सुने्न अजधकारी ९८६३०२३०१४ 

 

 

 

ट. ऐि, लियम, लवलियम वा लिदेलशकाको सूची 

यस नगरपाजलकामा हालसम्म (२०७७/०९/२९) िारी भई थिानीय रािपत्रमा प्रकाजशत गरी कायागन्वयनमा 

आएका ऐन, जनयम, कायगजवजध एवं जनदेजशकाहरुको सूिी । 

क्र.स. ऐि कािुिको िाम स्वीकृि लमलि 

१ मन्थली नगरपाजलकाको उपभोक्ता सजमजत गठन पररिालन तिा व्यवथिापन सम्बस्न्ध कायगजवजध २०७५ २०७५/७/७ 

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

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

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

 २०७४ 

२०७४/१२/२३ 

५ आधारभूत तह पररक्षा सञ्चालन, अनुगमन तिा व्यवथिापन जनदेजशका, २०७६ २०७६/११/१ 

६ खेलकुद जवकास ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

७ सुशासन ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

८ थिानीय बिार व्यवथिापन ऐन २०७६ २०७६/९/२३ 

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

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

११ नगर प्रहरी जनयमावली २०७४  २०७४/१२/२३ 

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

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

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

१५ पदाजधकारीहरूको आिारसंजहता २०७४ २०७४/१२/२३   

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

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

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

१९ बिार अनुगमन जनदेजशका २०७४  २०७४/१२/१३ 

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

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

२२ शववाहन सञ्चालन कायगजवधी २०७६ २०७६/११/३० 
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क्र.स. ऐि कािुिको िाम स्वीकृि लमलि 

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

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

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

२६ बालमैत्री थिानीय शासन तिा  बाल  अजधकार संरक्षण सम्वस्न्ध कायगजवजध  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 कायगजवजध(२०७५)                                      २०७४/१२/२६ 

३० कमगिारी कल्याण कोष सञ्चालन कायगजवजध ऐन २०७७ २०७७/९/२३ 

३१ आजिगक ऐन २०७७  

 

 

 

 

ठ. आम्दािी खचत ििा आलितक कारोवार सम्वन्धी अध्यावलिक लववरण 

 यस नगरपाजलकावाट िालु आ व २०७७/०७८ को २०७७ श्रावण देस्ख पौष मजहनासम्म भएको आम्दानी खिग 

तिा कारोवार सम्वन्धी अध्यावजधक जववरण यस प्रकार रहेको छ । 

१ आन्तररक राजश्व प्रास्प्तको अवथिा 

क्र 
स  

वववरण  िक्ष्र्  प्राक्ति  पर्गति
% 

१  एकीकृि सम्पवि कर  ४००००००  ४३५६९६०  

 

२  िर वहाि कर  १००००००  ९२१२३७ .५८   

 

३  नतसापास दस्िुर  १००००००  ३३५९४१ .६४   

 

४  लसफाररस दस्िुर  ० ०  

 

५  व्र्क्तिगि िटना दस्िुर  २०००००  ६२०००  

 

६  नािा प्रमाणणि दस्िुर  १०००००  ७५५००  

 

७  व्र्वसार् रक्जष्रेशन दस्िुर  १५०००००  २७१२१५०  

 

८  अन्र् कर  १००००००  १८६९४३०  
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क्र 
स  

वववरण  िक्ष्र्  प्राक्ति  पर्गति
% 

९  वहाि ववटौरी कर  १०००००  ८६२१८३  

 

१०  पाककय ङ्ग शुल्क ३०००००  ५०९०६५  

 

११  मनोरञ्जन शुल्क  ० ० 
 

१२  प्रदषुण तनर्न्रण शुल्क  ४०००००  १९६०००  

 

१३  जिस्रोि सम्वन्धी दहिर वहिर  १७००००००  ५७०००००  

 

१४  प्रशासतनक दण्ड जररवाना दस्िुर  
 

१०३२००  

 

 

जम्मा  २६६०००००  १७७०३६६७  ६६%  

 

 

२ संघीय सरकार. प्रदेश सरकार र आन्तररक राजश्ववाट प्राप्त आम्दािीको के्षत्रगि लवलियोजि र खचत 

ििा मौज्दािको अवथिा लिम्नािुसार रहेको छ 

आ.व. : २०७७/७८   महहना : समर्  अवर्ध :  २०७७/०४/०१-२०७७/०९/२९   वजेट प्रकार: 
चािु र पँुजी 

लस.न . क्षेर/उप क्षेर ववतनर्ोजन खचय 
खचय 
(%) मौज्दाि 

१ आर्थयक ववकास १६,४०,२५,००० १,७१,४८,१७२ १०.४५ १४,६८,७६,८२८ 

१ कृर्ष २,७६,२५,००० ८,२२,६०८ २.९८ २,६८,०२,३९२ 

२ उद्योग ७९,००,००० १६,७०,९३० २१.१५ ६२,२९,०७० 

३ पयवटन ८,७८,८७,००० १,२२,०९,६२४ १३.८९ ७,५६,७७,३७६ 

४ सहकारी २३,८८,००० ० ० २३,८८,००० 

५ र्वत्तीय क्षेत् ५०,००,००० ० ० ५०,००,००० 

६ िलश्रोत तथा लसांचाई १,८१,७५,००० ८,१०,८०० ४.४६ १,७३,६४,२०० 

७ पशुपन्छी र्वकास १,४०,५०,००० १६,३४,२१० ११.६३ १,२४,१५,७९० 

८ भूलम व्यवस्था १०,००,००० ० ० १०,००,००० 

२ सामाक्जक ववकास ४२,४४,६०,५०० १४,९४,०३,९७८.५० ३५.२ २७,५०,५६,५२१.५० 

१ लशक्षा २८,७६,५५,००० ११,५४,८८,७१३ ४०.१५ १७,२१,६६,२८७ 

२ स्वास््य ९,१७,८३,५०० २,९६,७१,६२५.५० ३२.३३ ६,२१,११,८७४.५० 
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३ िानेपानी तथा सरसफाई  २,०६,५५,००० ५,७८,१०० २.८ २,००,७६,९०० 

४ भाषा तथा सांस्कृनत १,५०,००० ० ० १,५०,००० 
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ड. िोलकए वमोलजमका अन्य लववरण 

• यस नगरपाजलकावाट िारी भएको सावगिजनक िवाफदेजहता प्रवद्धगन सम्वन्धी कायगजवजध २०७७ 

को दफा ५ वमोजिम र सूिना तिा अजभलेख केन्द्रको थिापना तिा सञ्चालन सम्वन्धी कायगजवजध 
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२०७७ को दफा ६ वमोजिम कायागलयमा गुनासो सुने्न र सूिना अजधकारीको जिमे्मवारी तोकी 

फोटो सजहतको  जववरण सावगिजनक गररएको । 

•  नागररक वडा पत्र अधावजधक गरी सवैले देखे्न ठाँउमा सावगिजनक गररएको । 

• कायागलयको Website, Facebook Pages, अध्यावजधक गरी नगरपाजलकावाट भएका 

जक्रयाकलापहरु जनयजमतरुपमा सावगिजनक गने गररएको । 

• आ व ०७६/०७७ मा सम्पाजदत जक्रयाकलापहरुलाई समेटी वाजषगक प्रगजत प्रजतवेदन प्रकाशन 

माफग त नागररक प्रजतको िवाफदेजहता वहन गनग सावगिजनक गररएको ।  

• सामाजिक सूरक्षा भत्ताका कायगक्रमहरु वैजकङ्ग प्रणाली माफग त गनग गराउन वैकहरुको छनौट, 

सम्झौता र लाभग्राहीहरुसँग खाता खोल्ने जशजवर सञ्चालनका अजतररक्त िेष्ठ नागररक स्वास्थ्य 

परीक्षणका कायगक्रमहरु सञ्चालन गररएको । 

• नगरपाजलका जभत्रका जवषयगत सजमजत वैठक , स्टाफ वैठक, नगरकायगपाजलकाको वैठक जनयजमत 

वसी कायगक्रम कायागन्वयनमा प्रभावकारी वनाउने प्रयासहरु गररएको । 

• COVID-19 मा आम्दानी र खिगको जववरण जनयजमतरुपमा सावगिजनक गररदै आएको । 

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

• थिानीय ५ वटा सामुदाजयक रेजडयोमाफग त नगरपाजलकाका गजतजवजधहरु सावगिजनक गनग हाम्रो 

मन्थली नामक कायगक्रम सञ्चालन गनग थिानीय रेजडयोहरुसँग सम्झौता गररएको । 


