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स्ितः प्रकाशन (proactive disclosure) 

नेपालको संहिधान २०७२ को धारा ५७ अनसुार संघ प्रदेश र स्थानीय गरर तीन तिमा 
राज्य शखिको बााँडफााँड गररएको छ। तीनै तिका सरकारिरूको ननिावचन सम्पन्न भएपश्चात हिगत 
लामो समय देखख स्थानीय तिमा खखककएको जनप्रनतनननधको ररितालाई परुा गरेको छ । यसले 
जनप्रतनननधमूलक स्थानीय तिलाई अनधकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको मान्यता समेत ददएको छ। 
साथै संघीयता तथा स्थानीय स्िायत्त शासनको मलु ममवलाई आत्मसाथ गदै आफ्नो अनधकार क्षेत्र 
नभत्रको हिषयमा आिश्यक पने कानून ननमावण, योजना तथा बजेट तजुवमा  र कायावन्ियन, हिखत्तय 
व्यबस्थापन, न्यायीक अनधकारको प्रयोग तथा आधारभतू पूिावधारको ननमावण, संस्थागत सधुार र 
सशुासनको क्षेत्रमा स्थानीय तिको अिस्था तथा आिश्यिा अनकुुल पररमाजवन तथा सधुार गदै 
स्थानीय सेिा प्रिािलाई चसु्त तथा प्रभािकारी बनाउने अिसर समेत प्राप्त भएको छ । 

 नेपालको संनबधानको धारा २७ मा रिेको नागररकको सूचनाको िकको ब्यबस्था बमोखजम 
सूचनाको िक सम्बखन्ध ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको िक सम्बखन्ध ननयमािली २०६५ मा 
प्रत्येक सािवजननक ननकायले आफ्ना गनतनबनधिरुको नबिरण ३ -३ महिनामा प्रकाखशत गनुवपने 
काननुी ब्यबस्था छ । यसका लागी ऐन र ननयमािलीमा गरर १३ िटा खशषवकिरु उल्लेख गररएका 
छन । सूचनाको को संरक्षण, सम्बर्द्वन र प्रचलन गराउन यस नगरपानलकाले २०७८/७९ माघ – 
चैत्र महिनाको अबनधमा सम्पाददत प्रमखु कायविरु प्रकाखशत गरेका छौं । सूचनाको िक सम्बखन्ध 
कानूनको ध्येय नै नागररकले सूचना माग नगरेपनी आफ्नो ननकायको पारदखशवता, जिाफदेहिता र 
हिश्वसनीयताको लानग ननयनमत रुपमा नबिरण प्रकाशन (Proactive Disclosures) गनुव पने िनु्छ। 
सोिी क्रममा यस शकु्लाफााँटा नगरपानलका नगर कायवपानलकाको कायावलय, झलारी, कञ्चनपरुले 
आनथवक बषव २०७८/७९ को चौथो तै्रमानसक (२०७९ साल बैशाख – असार) महिनामा सम्पाददत 
कामको मखु्य मखु्य नबिरण प्रस्ततु गररएको छ । 

यस सूचनाको िक सम्बखन्ध स्ि: प्रकाशन दस्तािेज तयार गनव सियोग गने सूचना अनधकारी, 
सूचना प्रहिनध अनधकृत, लगायत अन्य कमवचारीिरू तथा सदैि िौसला प्रदान गने जन 
प्रनतनननधज्यूिरुलाई िाददवक धन्यिाद ददन चािान्छु। नगरपानलकाबाट ननयनमत तथा भरपदो रूपमा 
प्रिाि िनुे सूचना सबै सरोकारिालािरूलाई श्रोतको रुपमा उपयोगी िनुे र यसबाट शकु्लाफााँटा 
नगरपानलकाको समग्र हिकासमा टेिा पगु्नेमा आशािादी छौ । 

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

                   हटकेन्रराज भट्ट 
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१. नगरपानलकाको स्िरुप र प्रकृनतः 

नगरपानलका स्थानीय जन ननिावखचत जनप्रनतनननधिरुले नतेतृ्ि गने स्थानीय ति िो । १२ िडा 
कायम भई बनेको यस शकु्लाफााँटा नगरपानलकामा ६५ सदस्यीय नगर सभा र २२ सदस्यीय 
कायवपानलका रिने ब्यबस्था छ । नगर सभामा नगर प्रमखु र उप–प्रमखु सहित प्रत्येक िडा बाट 
ननिावखचत १ जना िडा अध्यक्ष, १ जना दनलत महिला सदस्य, १ जना महिला सदस्य, २ जना अन्य 
सदस्य एिंम ३ जना नगर सभाबाट ननिावखचत सदस्य रिने ब्यस्था रिेको छ ।  

न्यायीक , नबधाहयका र कायवकारणी अनधकार सम्पन्न नगर सभाको बैठक बषवमा कम्तीमा दईु पटक 
बस्न ुपने सम्बैधाननक ब्यबस्था रिेको छ । सामान्यतया बषे सभालाई बजेट सभाको रुपमा र हिउदे 
सभालाई नबधेयक सभाको रुपमा कायावन्ियन गररएको छ । कायवपानलकाको बैठक आबश्यकता 
अनसुार बस्ने प्रािधान गररएको छ । नगर सभा एिंम कायवपानलकाले गने ननणवयिरुको कायावन्ियन 
एिंम दैननक प्रशासन संचालनको लानग प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको नतेतृ्िमा स्थानीय तिका 
कमवचारीिरु कायवरत रिेका छन । प्रत्येक िडा कायावलयिरुमा िडा सनमनत सकृय भई तोकीएको 
काम, कतवब्य र अनधकारिरु प्रयोग गरररिेका छन । नेपालको संनबधानको धारा २२३ को उपधारा 
१ मा नगर सभा र नगरपानलकाको ब्यबस्था भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
को पररच्छेद ३ ले नगरपानलकाको काम कतवब्य र अनधकार ननददवष्ट गरेको छ ।  

 

२. नगरपानलकाको काम कतवब्य र अनधकारः 

 

 नेपालको संनबधान २०७२ को धारा २२३ एिंम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोखजम 
देिाय अनसुारका काम कतवब्य र अनधकार यस नगर पानलकाको अनधकार क्षते्र नभत्र पदवछन ।  
१) नेपालको संनबधान २०७२ को धारा २२३ बमोखजम नगर पानलकाको एकल अनधकार 
संनबधानमा अनसूुची ८ अनसुारका कायविरुः  
२) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनसुार कायविरु  
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोखजम नगरपानलकाका काम कतवब्य र अनधकार देिाय 
अनसुार उल्लेख छन ।  
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ४ बमोखजम सभाको बैठक तथा कायव प्रणाली 

सम्बखन्धत तोहकएका कायविरु । 
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• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ५ बमोखजम सभाको ब्यबस्थापन सम्बखन्ध 
तोहकएका कायविरु।  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ६ बमोखजम  योजना तवजमुा एिंम 
कायावन्ियन सम्बखन्ध तोहकएका कायविरु ।  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ७ बमोखजम भिन ननमावण तथा सडक 
सम्बखन्ध तोहकएका कायविरु ।  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ७ बमोखजम  भिन ननमावण तथा सडक 
सम्बखन्ध तोहकएका कायविरु ।  

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ८ बमोखजम न्यायीक कायविरु ।  
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ९ बमोखजम  नबखत्तय अनधकार क्षेत्रनभत्रका 

कायविरु ।  
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची १० बमोखजमको आनथवक कायव प्रणाली 

सम्बखन्ध तोहकएका कायविरु ।  
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ११ बमोखजम कमवचारी ब्यबस्थापन सम्बखन्ध 

कायविरु ।  
• तोहकएका अन्य कायविरु रिेका छन ।  
 

३ . कमवचारीिरू संख्या, कायव नबिरण र नामािली 

 

िाल नगरपानलकामा कायवरत कमवचारीको संख्यात्मक हििरण: 
 

स्थायी कमवचारी संख्या: ८३ 

करार कमवचारी संख्या: १५३ 
 

शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको संगठन संरचना: 
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पद अनसुार कायव हििरण: 

संगठनात्मक संरचना अनसुार मिाशाखा, शाखा, उपशाखा र इकाइ, आयिेुददक औषधालय, स्िास््य 
चौकी, शिरी स्िास््य केन्र, ननजी सखचिालय तथा िडा कायावलयिरुमा रिेका दरिन्दी अनरुुप प्रत्येक 
पदको कायवहििरण ननम्न बमोखजम रिेको छ । 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत, (राजपत्राहित दितीय शे्रणी/प्रशासन/सा.प्र.)  

नगरकायवपानलका कायावलयको मखु्य प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा कायवरत प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृतको काम, कतवव्य र अनधकार देिाय िमोखजम रिेको छ । 

(क)  प्रशासन, जनशखि व्यिस्थापन र सेिा प्रिाि सम्बन्धी कायव  

• नगरपानलका प्रमखुको ननदेशनमा रिी प्रचनलत कानून अनरुुप नगरपानलकाको सम्पूणव 
प्रशासननक काम कारिािी गने/गराउने । 

• नगरपानलकाको सम्पूणव कमवचारीिरुको प्रशासननक रेखदेख र ननयन्त्रण गने । 

• नगरपानलकाको ननणवय अनसुार पदपूनतव सनमनतले नसफाररश गरेको उम्मेदिारलाई ननयखुि  
ददने । 
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• नगरपानलकाका कमवचारीिरुको पदस्थापन, काज, सरुिा, बढुिा, हिदा, परुस्कार, दण्डसजाय, 

राखजनामा, िरबझुारथ  र अिकाश सम्िन्धी कायव गने/गराउने । 

• नगरपानलकाका कमवचारीिरुको असाधारण हिदा र अध्ययन हिदा स्िीकृनतका लानग 
नसफाररस गने। 

• नगरपानलकाका कमवचारीिरुको कायवसम्पादन मूल्यांकन गने/गराउने । 

• नगरपानलकाको जनशखि हिकास योजना तयार गरी लाग ुगने/गराउने । 

• नगरपानलकामा मानि संशाधन हिकास केन्रको स्थापना र संचालनको व्यिस्था नमलाउने। 

• नगरपानलकाको कायवसम्पादनलाई प्रभािकारी बनाउन समय समयमा संगठन हिकास 
सम्िन्धी अध्ययन गरी/गराई संगठन संरचना तथा दरिन्दी प्रस्ताहित गरी स्िीकृनतका लानग 
पेश गने । 

• नगरपानलकाका सम्पूणव कमवचारीिरुको कायवहििरण तयार गरी/पररमाजवन गरी प्रत्येक 
आनथवक िषवको पहिलो िप्तानभत्र सम्बखन्धत कमवचारीलाई उपलब्ध गराउने । 

• स्िीकृत संगठन संरचना र कायवहििरण अनसुार कायावलय संचालन गने तथा सो अनरुुप 
भए/नभएको अनगुमन गने । 

• जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यखिगत घटना दताव गरी नगरपानलका क्षेत्रनभत्रको जनसंख्याको 
लगत दरुुस्त राख्न लगाउने । 

• नगरपानलकामा दायर भएका मदु्दाको नमनसल खजम्मा नलने सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था 
नमलाउने। 

•िडा कायावलय संचालनको लानग आिश्यक व्यिस्था नमलाउने । 

•नगरपानलकाको कायावलयको तफव बाट गनुवपने नसफाररस, प्रमाखणत, राय, प्रनतहक्रया, हफराद, 

प्रत्यतु्तर आदद कायव गने/गराउने । 

•नगरपानलकाका सेिा ननितृ्त कमवचारीिरुको प्रचनलत कानून बमोखजम ननिखृत्तभरण, उपदान, र 
औषधी उपचार सम्िन्धी कायविरु गने/गराउने ।  

•कायावलयमा जनसम्पकव , सोधपछु कक्ष, सिायक कक्ष, उजरुीपटेीका, प्रनतक्षालय, गनुासो सनुिुाइ 
आददको व्यिस्था नमलाउने । 

•तोहकएिमोखजम हिनभन्न सनमनत, उपसनमनत र कायवदल आददमा प्रनतनननधत्ि गने/गराउने र 
िैठक, गोष्ठी, सेनमनार, कायवशाला आददमा भाग नलने/नलन लगाउने । 

•कायविोझको आधारमा कमवचारीिरुको काम र खजम्मेिारीको िााँडफााँड गरी अनधकार 
प्रत्यायोजन गने/गराउने । 

•नागररक िडापत्रको तयारी, पररमाजवन, कायावन्ियन र अनगुमन सम्बन्धी कायव गने/गराउन।े 

•नगरपानलकाको आम्दानी खचवको हििरण मानसक रुपमा सािवजननक गने/गराउने । 

•हिदेशी स्ियंसेिकको सपुरीिेक्षक र Counterpart  को रुपमा काम गने/गराउने । 

• नगरपानलकाको कामकारिािी िारे सािवजननक सनुिुाइको प्रिन्ध गने । 
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(ख) िैठक व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव  

• सभा तथा नगरपानलकाको सखचि भई काम गने । 

• नगर प्रमखुको ननदेशनमा नगरपानलकाका िैठकको एजेण्डा तयार गने/गनव लगाउने । 

• नगर प्रमखुको आदेश िमोखजम नगरपानलकाको  िैठक बोलाउने । 

• नगरपानलकाको िैठकमा उपखस्थत भई िैठक व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने लगाउने । 

• बैठकको ननणवय उतार प्रमाखणत गरी सम्बखन्धत ननकायमा पठाउने व्यिस्था नमलाउने । 

• सभा र नगरपानलकाको िैठकमा उपखस्थत भई ननणवयको माइन्यूट गने/गराउने एिं ननणवय 
पखुस्तका खजम्मा नलने र ननणवय प्रमाखणत गने । 

• नगर प्रमखुको रेखदेख तथा ननदेशनमा रिी सभा तथा नगरपानलकाको ननणवय कायावन्ियन 
गने/गराउने । 

(ग) श्रोत व्यिस्थापन र आनथवक प्रशासन सम्िन्धी कायव  

• नगरपानलकाको क्षेत्रनभत्रको प्राकृनतक, मानिीय, परुाताखत्िक, धानमवक, सांस्कृनतक, प्राहिनधक 
तथा अन्य श्रोत–सम्पदािरुको पहिचान गने, लगत राख्न े तथा राख्न लगाउने र उपयिु 
व्यिस्थापन गने/गराउने। 

• नगरपानलकाको राजश्व योजना तयार गरी कायावन्ियन गने/गराउने। 

• राजश्व असूली कायवयोजना तयार गने र कायावन्ियन गने/गनव लगाउने। 

• खजन्सी माल सामानको खरीद, भण्डारण, हितरण र ममवत संभारको व्यिस्था नमलाउने। 

• नगर प्रमखुको समन्ियमा रिी आनथवक िषव शरुु िनुभुन्दा अगािै नगरपानलकाको 
आयव्ययको िजेट तयार गरी/गनव लगाई स्िीकृनतका लानग सभामा पेश गने। 

• स्िीकृत िजेटको पररनधनभत्र रिी ननणवय कायावन्ियन गनवको लानग खचव गने। 

• नगरपानलकाको आयव्ययको हिसाि राख्न/ेराख्न लगाउने। 

• नगरपानलकाको आम्दानी खचवको लेखापरीक्षण गराउने, िेरुज ुफछ्र्र्यौट गराउने र िेरुज ु
रकम कानून िमोखजम असूल उपर गने/गराउने। 

• नगरपानलकाको चल–अचल सम्पखत्तको खजन्सी लगत राख्न ेर संरक्षण गने/गनव लगाउने। 

• आनथवक प्रशासन सम्बन्धी कानूनले तोके िमोखजम लागत अनमुान र दरभाउपत्र स्िीकृत 
गने। 

• बषवमा दइुपटक नगरपानलकाका खजन्सी सामानिरुको ननरीक्षण गने/गराउने। 

• आनथवक प्रशासन सम्बन्धी ननयमािली अनसुार खजन्सी सामानको नललाम हिक्री र नमन्िा  
सम्बन्धी कायव गने/गराउने। 

• माग फाराम, खररद आदेश, दाखखला ररपोटव, खजन्सी व्यिस्थापन र खजन्सी ननरीक्षण जस्ता 
भण्डारण व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविरु गने/गराउने। 

• नगरपानलकािारा संचानलत आयोजनािरुको सामाखजक परीक्षणको व्यिस्था गने/गराउने । 
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• सामाखजक सरुक्षा सम्बन्धी लगत तयार गने, पररचय–पत्र हितरण, भत्ता ननकासा माग र 
हितरण गने/गराउने । 

(घ) योजना व्यिस्थापन सम्िन्धी कायव  

• नगरपानलकाको नीनत ननमावण तथा दीघवकालीन, आिनधक र िाहषवक योजना तजुवमा गने 
कायवमा सियोग गने । 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेिमोखजम सिभानगतामूलक प्रकृयािारा नगर 
हिकास योजना तजुवमा गने/गराउने । 

• सभाबाट स्िीकृत आयोजनाको संचालन गनव आयोजना संचालन तानलका तयार गरी 
कायावन्ियन गने/गराउने । 

• हिनभन्न दात ृसंस्था र नगरपानलका बीचको सम्झौता कायावन्ियन गने/गराउने । 

• िडास्तरीय योजनाको कायावन्ियन गदाव िडा सनमनतलाई हक्रयालशील गराउने । 

• योजना तथा कायवक्रमिरुको प्राहिनधक मूल्यांकनको आधारमा भिुानी, जााँचपास र 
फरफारक सम्बन्धी कायव गने/गराउने । 

• सञ्चानलत योजनािरुको आिनधक रुपमा प्रगनत हििरण तयार गरी समीक्षा गने/गराउने र 
सम्बखन्धत ननकायमा ननयनमत रुपमा पठाउने व्यिस्था गने । 

• सञ्चानलत योजनािरुको ननयनमत सपुरीिेक्षण, अनगुमन तथा मूल्यांकनको व्यिस्था   
नमलाउने । 

(ङ) सूचना व्यिस्थापन, समन्िय र सिजीकरण सम्बन्धी कायव 
• नगर सूचना केन्रको स्थापना गरी संचालन गने/गराउने । 

• नगरपानलकाको िस्तगुत हििरण (प्रोफाइल) तयार गरी प्रकाशन र अद्यािनधक 
गने/गराउने। 

• नगरपानलकाको श्रोत नक्सा, भौगोनलक सूचना प्रणाली (GIS), गररिी नक्सािन, सेिा क्षेत्र 
हिभाजन सम्िन्धी हििरण अद्यािनधक गने/गराउने । 

• नगरपानलकाको योजना तजुवमा र कायावन्ियनमा स्थानीय ति, हिषयगत कायावलयिरु, 

गैरसरकारी सघ–संस्थािरु, ननजी क्षेत्र र नागररक समाजबीच समन्िय गने/गराउने । 

• नगरपानलकाको योजना तजुवमा र कायावन्ियनमा स्थानीय ति, हिषयगत कायावलयिरु, गैर–
सरकारी संघ संस्थािरु, ननजी क्षेत्र र नागररक समाजबीच समन्िय गने/गराउने । 

• सािवजननक ननजी साझेदारीको अिधारणा अनसुार हिकास ननमावण तथा सेिा प्रिाि सम्बन्धी 
कायवसम्पादन गने/गराउने व्यिस्था नमलाउने । 

• नगरक्षेत्रनभत्रका गैर–सरकारी संस्थािरुको लगत राख्न लगाउने र सामदुाहयक 
संस्थािरुलाई सूचीकृत गने/गराउने । 

(च) हिहिध कायव  

• समाज पररचालन सम्बन्धी काम गने/गराउने । 
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• नेपाल सरकारबाट अन्तरावहिय सखन्ध–अनभसखन्धमा िस्ताक्षर भई नगरपानलकालाई 
खजम्मेिार बनाइएका हिषयिरुलाई कायावन्ियन गने/गराउने । 

• तोहकएको कायवसम्पादन गदाव नीनतगत र कानूनी समस्या आएमा संघीय मानमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ननकासा नलई ननदेशन भए बमोखजम गने/गराउने । 

• हिकास ननमावणका कायव गदाव नसजवना िनुे िन्ि/हििादको समाधान सम्िन्धी कायव 
गने/गराउने । 

• नेपालको प्रचनलत संहिधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, ननजामती सेिा ऐन, 

२०४९, ननजामती सेिा ननयमािली, २०५०, आनथवक कायवहिनध ऐन, २०५५, आनथवक कायवहिनध 
ननयामाली, २०७४,  सशुासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६३ सशुासन (व्यिस्थापन 
तथा सञ्चालन) ननयमाली, २०६४ आनथवक प्रशासन सम्बन्धी ननयमािली, २०५६, सरकारी 
कायव फछ्र्रयौट ननयमािली, सरकारी कायावलय ननरीक्षण ननयमािली, २०२६, सािवजननक खररद 
ऐन, २०६३, सािवजननक खररद ननयमािली, २०६४, सूचनको िक सम्बन्धी ऐन, २०६४, 

सूचनाको िक सम्बन्धी ननयमािली, २०६५ एिं अन्य प्रचनलत कानून िमोखजम कायावलय 
प्रमखुले गनुवपने भनी तोहकएका कामिरु गने/गराउने । 

नस.डी.ई. (पूिावधार हिकास शाखा प्रमखु), (ति–९/१०, इखन्ज./नसनभल) (पूिावधार हिकास शाखा 
प्रमखु) 

यस शाखाका प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी 
भई देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

• पूिावधार हिकासका लानग हिनभन्न सेक्टरबाट गररन ु पने कायविरुको स्पेनसहफकेशन तयार 
गने, नक्सा एिं नडजाइन गने । 

• पूिावधार हिकासका लानग हिनभन्न सेक्टरबाट गररन ु पने कायविरुको योजना तजुवमा गरी 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत समक्ष पेश गने । 

• आफ्नो शाखासंग सम्बखन्धत स्िीकृत योजना/कायवक्रमको कायावन्ियन, ननरीक्षण एिं 
अनगुमन गने/गराउने । 

• आफ्नो शाखासंग सम्बखन्धत कायवको प्रगनत हििरण तयार गने/गनव लगाउने र समीक्षा 
बैठकमा पेश गने । 

• शाखासंग सम्बखन्धत आिनधक प्रनतिेदन तयार गरी प्रकाशन गने/गराउने । 

• शाखासंग सम्बखन्धत काम कारिािी सम्बन्धमा सािवजननक सनुिुाई/सामाखजक परीक्षण गने/ 

गराउने । 

• शाखाको कायवसंग सम्बर्द् कायवनीनत तथा कायवयोजना तजुवमा गरी पेश गने र सो िमोखजम 
कायावन्ियन गने । 

• शाखालाई तोहकएका कायविरुको प्रगनत सम्बन्धमा ननयनमत अनगुमन, ननरीक्षण तथा ननदेशन 
ददने । 
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• आफू कायवरत शाखासाँग सम्बखन्धत नबषयमा भएका नगरसभाका ननणवयिरु कायावन्ियन 
गने/गराउने । 

• आफू  मातिकका सिै कमवचारीिरुको कायवहििरण अद्यािनधक गरी लागू गने । 

• आफू मातितका कमवचारीिरुको कायवसम्पादन मूल्यािन गने । 

• आफू मातित कायवरत कमवचारीिरुलाई पषु्ट्याइाँ सहित दण्ड/सजाय तथा परुस्कारको 
नसफाररस गने । 

• शाखामा रशेका खजन्सी सामान, सिारी साधन लगायतका सामग्रीिरुको अनभलेख राखी/राख्न 
लगाई आिश्यक प्रनतिेदन समेत तयार गने । 

• शाखाको कायवक्षेत्रनभत्रका हिषयिरुमा छलफल, अन्तरहक्रया, गोष्ठी आददको आयोजना गने। 

• आफु कायवरत शाखासगं सम्बर्द् सबै हकनसमका प्रशासननक कायव गने/गराउन े। 

• नगरक्षेत्रनभत्र भौनतक पूिावधार सम्बन्धी योजनािरुलाई िाहषवक योजनामा समािेश गनव 
आिश्यक सियोग गने । 

• नगरक्षेत्रनभत्र सञ्चालन गनव आिश्यक देखखएका योजनािरुको नक्सा, नडजाइन र लगत 
इखस्टमेट तयार गनव लगाउने । 

• पूिावधार हिकाससंग सम्बखन्धत स्िीकृत योजनािरु कायवन्ियन गनव कायवतानलका तयार गरी 
पेश गने र  सो अनसुार कायावन्ियन गने/गराउने । 

• पूिावधार सम्बन्धी ननमावणाधीन योजनािरुको ननयनमत ननरीक्षण गरी प्रनतिेदन गने । 

• मानसक, चौमानसक र िाहषवक प्रनतिेदन तयार गने/गराउने र सम्बखन्धत अनधकारी समक्ष पशे 
गने ।  

• आिनधक तथा िाहषवक योजना तजुवमा कायवमा प्राहिनधक सियोग उपलब्ध गराउने । 

• ठूला भौनतक पूिावधार ननमावण र संचालनमा नीखजक्षेत्रलाई सिभागी गराउन े। 

• सम्पाददत कामको मूल्यािन गरी उपभोिा सनमनत िा ठेकेदारलाई भिुानी गनव पेश  
गने। 

• संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशको भौनतक पूिावधार हिकास मन्त्रालय 
एिं भनूम व्यिस्था, कृहष तथा सिकारी मन्त्रालय समेतको नीनतगत ननणवयिरुलाई समेत 
दृहष्टगत गरी समन्ियात्मक रुपमा कायावन्ियन गने/गराउने । 

• हिकास ननमावण सम्बन्धी कायवसम्पादनका लानग उपयिु र सरल प्रहिनध खोज र हिकास 
गनव पिल गने ।  

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र सपुरीिेक्षकबाट ननदेशन भए बमोखजमका अन्य कायविरु 
गने।  

सि इखन्जनीयर, (ति–५/६, इखन्ज./नसहिल) (पूिावधार हिकास व्यिस्थापन उपशाखा) 

यस पदले पूिावधार हिकास व्यिस्थापन उपशाखाका प्रमखुको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी 
देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 



11 
 

• िररष्ठ इखन्जननयर (इखन्ज./नसनभल)को काममा आिश्यक पने सूचना संकलन गनव र 
व्यिस्थापन गनव सियोग गने । 

• नगरपानलकानभत्र अिखस्थत कायावलयिरुका लानग हिद्यतु आपूनतव, ढल ननकास, कूलो, बाटोको 
ननमावण, ममवत सम्भार सम्बन्धमा ननधावररत कायवयोजना अनरुुप सभेक्षण गरी लगत इहष्टमेट 
तयार गने कायवमा सियोग गने । 

• नगरपानलकाबाट सञ्चानलत खानेपानी तथा ढलननकास आयोजनािरुको साइट सपुरनभजन  
गने । 

• सािवजननक ननमावणको लानग आिश्यक दररेट तयार गने कायवको लानग सूचना तथा त्यांक 
संकलन गने । 

• संकनलत नबिरण एिं त्यांकिरुको तलुनात्मक अध्ययन गरी प्रनतिेदन तयार गने । 

• सम्पाददत ननमावण/ममवत तथा संभार कायवको नाप–जााँच तथा मूल्यािन गने । 

• नगरपानलका क्षेत्रनभत्र नगरपानलकािारा हिद्यतुीय सि–स्टेशनमा जनडत ईलेखक्िकल 
इक्यपुमेन्टिरुको रेखदेख र ममवत सम्भार गराउने । 

• नबद्यतुीय उपकरणिरुको सञ्चालन, स्िीखचङ्ग स्टेशन तथा टािर लाइनको समय–समयमा 
ननरीक्षण/अनगुमन गरी ममवत–सम्भार गने/गराउने । 

• नगरपानलकाका अन्य नबद्यतुीय कायविरु गने/गराउने । 

• स्िीकृत नडजाइन र लागत–इहष्टमेट अनरुुप िनुे गरी भिन  संरचना बािेक तोहकएका 
पूिावधारिरु ननमावण गने/गराउने । 

• स्िीकृत नडजाइन र लागत–इहष्टमेट अनरुुप िनुे गरी तोहकएका पूिावधारिरुको ननमावण 
कायव गदाव/गराउाँदा कुनै प्रकारको कठीनाइ पनव आएमा आफैँ ले समाधान गनव नसक्ने अिस्था 
रिेमा यथाशीघ्र सपुरीिेक्षक समक्ष यथाथव िस्तखुस्थनत सहित राय पेश गने । 

• नगरपानलका क्षेत्रमा ननवमावण गररन ुपने स्थानीय पूिावधारिरुको ननमावणको त्याि संकलन 
गरी अद्यािनधक राख्न े। 

• आफूलाई तोहकएका नगरपानलका क्षेत्रिरुमा ननमावण गररन ु पने स्थानीय पूिावधारिरुको 
ननमावणको आिश्यक प्रहक्रयाको लानग पिल गने । 

• आफ्नो खजम्मा रिेका उपकरण लगायतका खजन्सी सामान, अनभलेख तथा कागजातिरुको 
सरुक्षाको व्यिस्था नमलाउने । 

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र सपुरीिेक्षकबाट ननदेशन भए अनसुारका अन्य कायविरु 
गने। 

अनमन (ति–४/५, इन्जी./सिे) (पूिावधार हिकास व्यिस्थापन उपशाखा) 

यस पदले सभेक्षकको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी शाखा प्रमखु उत्तरदायी भई देिाय 
िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 
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• शाखाको कायवसंग सम्बर्द् कायवनीनत तथा कायवयोजना तजुवमा गने कायवमा शाखा प्रमखुलाई 
सियोग गने । 

• नगर क्षेत्रनभत्र ननमावण गररने सडक, सडक–पेहट, पलू, सडक–रेनलङ्ग आददको लानग 
आिश्यक जग्गाको सीमाना, क्षेत्रफल आदद सभेक्षण गरी यथाथवपरक नबिरण सम्बर्द् 
ननकायसंग समन्िय गरी सभेक्षकसंग सिकायव गरी शे्रस्ता, हफल्डबकुलाई आिद्यािनधक राख्न।े 

• शाखाको आन्तररक दताव/चलानीलाई व्यिखस्थत गने ।  

• शाखामा प्राप्त िनुे जग्गा प्रशासनसंग सम्बखन्धत फाइल/अनभलेखिरु अद्यािनधक गरी 
सरुखक्षत राख्न।े 

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र शाखा प्रमखुबाट ननदेशन भए अनसुारका अन्य कायविरु  
गने । 

  

सि–इखन्जननयर, (ति–५/६, इखन्ज./नसहिल) (भिन तथा िस्ती हिकास उपशाखा) 

 

यस पदले यस उपशाखा प्रमखुको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी भई देिाय 
बमोखजमका कायविरु (काम, कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ ।  

• नगरपानलका क्षेत्रनभत्र एकीकृत िस्ती हिकासका लानग आिश्यक पने स्थानको पहिचान 
गरी लगत तयार गने कायवमा सपुरीिेक्षकको ननदेशन अनसुार काम गने ।  

• नगरपानलका क्षेत्रनभत्र सािवजननक/पती जग्गा भए सोको यथाथवपरक हििरण/कागजातिरु 
संकलन गरी सपुरीिेक्षक समक्ष पेश गने र कुन ैव्यखि/संघ/संस्थाको स्िानमत्ि भएको जग्गा 
पने भएमा सो सम्बन्धी आिश्यक हििरण तयार गरी सपुरीिेक्षकसमक्ष पेश गने र यस 
सम्बन्धमा सरोकारिालासाँग समन्िय गने । 

• सम्बखन्धत शाखा/अनधकारीको ननदेशन अनसुार स्थलगत रुपमा नाप–नक्सा गने, क्षेत्रफल 
ननधावरण गरी सीमाना छुयाउने सम्बन्धी कायवमा नापी कायावलय र मालपोत कायावलयसाँग 
समेत समन्िय गने। 

• नगर कायवपानलकामा आलीधरु, बााँध, पैनी, कूलो िा पानीघाट, पाटी, पौिा, निर, पोखरी, 
अन्त्येष्टी स्थल, धानमवक स्थल िा अन्य सािवजननक स्थल आददको सम्बन्धमा पनव आएका 
उजरुीिरु उपर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोखजम न्याहयक ननरुपणमा न्याहयक 
सनमनतलाई सियोग पयुावई कायावन्ियन गने ।   

• खानेपानी तथा ढल ननकास सम्िन्धी योजनािरुको ल.इ. तयार गने र स्िीकृत भए 
िमोखजम सञ्चालन गने/गराउने । 

• आफूखजम्मा रिेका उपकरण लगायतका खजन्सी सामान, अनभलेख तथा कागजातिरुको 
सरुक्षाको व्यिस्था नमलाउने । 

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र सपुरीिेक्षकबाट ननदेशन भए बमोखजम अन्य कायविरु गने। 
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दमकल चालक, (ति–३/४, इखन्ज./मे.का.) (भिन तथा िस्ती हिकास उपशाखा)  

 

यस पदले पूिावधार हिकास शाखा प्रमखुको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी र ननजप्रनत उत्तरदायी 
भई देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

• आगलागी एिं अन्य हिपद्कालीन अिस्थाको लानग सदा तत्पर रिने । 

• हिपद्कालीन अिस्थामा आफूखजम्माको िारुण यन्त्र चलाई तत्कालै/यथाशीघ्र तयारीका साथ 
घटनास्थलमा पगु्ने । 

• आधनुनक प्रहिनधयिु िारुण यन्त्र सञ्चालनको ज्ञान/जानकारी/कौशल िानसल गने । 

• िारुण यन्त्र घटनास्थलसम्म पिुाँचको सनुनखश्चता गने ।  

• घटनास्थलमा भयावङ् लगाउने, घटनास्थलसंग जोनडएका र िरपरका घरिरुलाई प्रकोपबाट 
बचाउ गनव अखग्न ननयन्त्रकिरुलाई सक्दो मद्दत  गने । 

• िारुण यन्त्र चलाउाँदा पालना गनुवपने सरुक्षा पर्द्नतको जानकारी नलने । 

• घटना घहटत आपत्कालीन अिस्थाको गनतहिधमा अपनाउन ुपने संयम प्रिीणता राख्न े। 

• दमकललाई तरुुन्त सञ्चालन गनव नमल्ने गरी दरुुस्त अिस्थामा राख्न/ेराख्न लगाउने । 

• ममवत कायव गराउन ुपदाव आपैmँाँ उपखस्थत भई ममवत कायवमा सियोग प¥ुयाउने । 

• ममवत सम्पन्न भएपनछ आफ्नो साधन जााँच गरी कुनै समास्या देखा परेमा तोहकएको 
पदानधकारी समक्ष तरुुन्त प्रनतिेदन गने । 

• आिश्यक स्पेयर टायर, टुल्स, पाइप, ज्याक (जग) आदद अननिायव रुपमा राख्न े।  

• दमकलमा प्रयोग िनु े इन्धनको अनभलेख राख्न,े आनधकाररक अनधकारीको सिी गराई 
लगबकु सरुखक्षतसाथ राख्ने र खोजेको बखत कायावलयमा बझुाउने । 

• कायावलयको तफव बाट ददईएको ननदेशनिरु अननिायव रुपमा पालन गने, ब्याहिको अिस्था, 
बखत्तिरुको अिस्था, टायरिरुमा पयावप्त िािा भए नभएको अिस्था िा कुन ैनलकेज रिे नरिेको 
अिस्थालाई नबशेष ध्यान प¥ुयाउने एिं ननखश्चत समयमा अननिायव रुपमा सनभवनसङ्ग गराउने । 

• अखग्न ननयन्त्रण यन्त्रको नभत्र बाहिर दबैु स्थानको सरसफाइमा ध्यान ददई दरुुस्त राख्न े। 

•“सरुक्षाप्रथमनसर्द्ान्त”लाईमननगरीसिारीसाधनचलाउने।अपूmसंग ड्राईनभङ्ग लाईसेन्स, सिारी 
साधनको ब्लबुकु, पररचय–पत्र आदद अननिायव रुपमा साथमा  राख्न े। 

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र सपुरीिेक्षकबाट ननदेशन भए अनसुार अन्य कायविरु गने ।  

योजना अनधकृत, (ति–६/७, प्रशासन/सा.प्र.) (योजना तथा अनगुमन उपशाखा प्रमखु) 

 

यस पदले पूिावधार हिकास शाखा प्रमखुको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी 
भई देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 
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• नगरपानलकाको िाहषवक हिकास योजना तजुवमाको लानग त्याि/हििरण/सूचना आदद सिलन 
गने/गराउने एिं नगर सभाबाट पाररत गनुव पने नीनतको मस्यौदा तयार गरी प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत समक्ष पेश गने । 

• नगरपानलका, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारिाट शकु्लाफााँटा नगर क्षेत्रनभत्रको लानग 
स्िीकृत योजना तथा कायवक्रमिरूको हििरण राख्न े।  

• नगरपानलकाका स्िीकृत बाहषवक योजना तथा कायवक्रम कायावन्ियन गने/गराउने ।  

• बाहषवक एिं नबषयगत योजनािरूको समन्िय, अनगुमन तथा समीक्षा गने । 

• बाहषवक योजना तथा कायवक्रमको प्रगनत हििरण तयारी गरी सम्िखन्धत ननकायमा पठाउने।  

• नगरपानलकाको हिकास योजनािरूको जााँचपास गने/गराउने कायवमा सम्बखन्धत 
शाखा/अनधकारीसंग समन्िय गने । 

• स्िीकृत योजना तथा कायवक्रमिरूको कायव–प्रकृया ननधावरण गने । 

• सािवजननक–ननजी साझेदारी प्रिद्र्धन सम्बन्धी कायव गने । 

• नगर कायवपानलका माफव त हिनभन्न पररयोजनािरूिाट सञ्चानलत कायवक्रमको ननरीक्षण एिं 
अनगुमन गने । 

• नगरपानलकाका आयोजना तथा कायवक्रमिरूको प्रनतिेदन तयार गने तथा समीक्षा गने 
व्यिस्था नमलाउने । 

• नसफाररश तथा इजाजत प्रदान सम्िन्धी कायव गने । 

• हिनभन्न सनमनत–उपसनमनतिरूले गरेका ननणवयिरू सम्िखन्धत ननकायलाई जानकारी गराउने 
तथा कायावन्ियन गने/गराउने कायवमा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत िा सम्िर्द् अनधकारीलाई 
सघाउने । 

• कायावलयको स्थान व्यिस्थापन तथा ले–आउट नमलाउने कायव गने ।  

• नगर कायवपानलकािाट भएका ननणवयिरूको सिलन र अध्ययन गरी ननदेशन ददने । 

• अन्य सम्िर्द् ननकायिरू िीच समन्िय गने/गराउने । 

• िडा कायावलयिरुसंग समन्िय गरी आिनधक योजना तजुवमा गराउने । 

• नगरपानलकाको क्षमता अनभबहृर्द् तथा कायव–प्रणालीमा सधुारको लानग कायवयोजना बनाई 
पेश गने र स्िीकृत भए अनरुुप कायावन्ियन गने/गराउने । 

• अन्य ननकायिरुलाई अनदुान ननकाशा सम्बन्धी कायव गने/गराउने । 

• अन्य संघ–संस्थािाट प्राप्त िनु आएका योजना सम्िन्धी कागजातिरू ननणवयको लानग पेश 
गने तथा व्यिखस्थत रुपमा राख्न े। 

• अन्य ननकायिरूिाट सञ्चानलत योजना तथा कायवक्रमिरूको प्रगनत हििरण सिलन 
गरी/गराई अनभलेख राख्न े। 

• आयोजना सपुरीिेक्षण तथा अनगुमन सनमनत तथा उपसनमनतिरूको प्रशासननक कायव गने ।   

• नगरपानलकाका योजना सम्िन्धी उपसनमनतिरूको बैठक व्यिस्थापन कायव गने ।  
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• परफमेन्स बोण्डको म्याद थप एिं धरौटीको अनभलेख र हफताव सम्बन्धी प्रारखम्भक कायव 
गने।  

• योजना सम्िन्धी खाता सञ्चालन नसफाररश कायव गने/गराउने । 

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र सपुरीिेक्षकबाट ननदेशन भए बमोखजमका अन्य कायविरु 
गने।  

शाखा प्रमखु (प्रमखु खशक्षा अनधकृत), ति–९/१०, खशक्षा/खश.प्र.) (खशक्षा, यिुा तथा खेलकुद शाखा) 

यस पदले प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी भई 
देिाय बमोखजमका कायविरु (काम, कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

• आफूमातितका शाखाको कायवसंग सम्बर्द् कायवनीनत तथा कायवयोजना तजुवमा गरी पेश गने 
र स्िीकृत भए अनरुुप कायावन्ियन गने/गराउने । 

• शाखालाई तोहकएका कायविरुको प्रगनत ननयनमतरुपमा तयार गरी सम्बखन्धत 
ननकाय/अनधकारी समक्ष पशे गने र समीक्षा िैठकिरुमा प्रगनत हििरण प्रस्ततु गने र समीक्षा 
बैठकबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण/सझुािलाई कायावन्ियन गने व्यिस्था नमलाउने । 

• शाखासाँग सम्बखन्धत नबषयका नगरसभाका ननणवयिरु कायावन्ियन गने/गराउने । 

• नगरपानलका क्षेत्रनभत्रका शैखक्षक संस्थािरुसंग समन्िय गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ ले ननददवष्ट गरेअनरुुप अनधकार/कायवक्षेत्रनभत्र रिी शैखक्षक समनु्ननतको लानग पिल 
गने।  

• नगरस्तरीय खेलकुद आयोजना सम्बन्धी नीनत तय गरी खेलकुद हिकासको लानग आिश्यक 
कायव गनव नीनतको खाका तयार गरी पेश गने र स्िीकृत भए िमोखजम कायावन्ियन गने । 

• बिउुदे्दश्यीय मासवल आटवस केन्रको सञ्चालनको व्यिस्था गने । 

• प्रौढ तथा अनौपचाररक खशक्षा सम्बन्धी कायवक्रम तयार गरी कायावन्ियन गने/गराउने ।          

• नगरक्षेत्रमा खशक्षासाँग सम्बखन्धत मनोरञ्जन स्थल, हक्रडास्थल, संग्रिालय, खचनडयाखाना र पाकव  
आददको व्यिस्था गनव सम्बर्द् पक्ष एिं दात ृननकायिरुसाँग समन्िय गने । 

• रंगशाला र व्यायामशालासंग सम्बखन्धत ननकायसाँग समन्िय गरी सोको उपयोग गर्र्ने ।  

• यिुामैत्री नीनत र कायवक्रमिरु तजुवमा गरी पेश गने र स्िीकृत भए अनसुार कायवयोजना 
बनाई कायावन्ियन गने/गराउने । 

• नगर क्षेत्रनभत्र आिश्यकता अनसुार पसु्तकालय/िाचनालयको व्यिस्थापन गने ।   

• शाखामा रिेका खजन्सी सामान/यन्त्र–उपकरण/सामग्रीिरुको अनभलेख राखी/राख्न लगाई 
आिश्यक प्रनतिेदन समेत तयार गने । 

• शाखाको कायवक्षेत्रनभत्रका हिषयिरुमा छलफल, अन्तरहक्रया, गोष्ठी आददको आयोजना गने र 
अन्यत्र ननकायबाट आयोजना िनुे यस्ता कायवक्रमिरु नरपानलकाको तफव बाट सिभानग िनुे। 

• शाखा अन्तगवतका कमवचारीिरुको दैननक प्रशासननक कायव गने । 

• शाखा अन्तगवतका कमवचारीिरुको ७ ददन सम्मको हिदा स्िीकृत गने । 
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• आफूमातितका कमवचारीिरुको कायवहििरण अद्यािनधक गरी लागू गने । 

• शाखामा कायवरत कमवचारीिरुको कायवसम्पादन मूल्यािन गने/गराउने । 

• शाखाका कमवचारीिरुलाई दण्ड/सजाय तथा परुस्कारको लानग पषु्ट्याइाँ सहित नसफाररस 
गने। 

• मातितका कमवचारीिरुलाई कायावलय समयभन्दा िढी समय काम गराउन परेमा 
नसफाररससाथ ननणवय गराई काममा लगाउने । 

• यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट ननदेशन भए बमोखजमका 
अन्य कायविरु गने । 

प्राहिनधक सिायक (प्रा.),(ति–५/खशक्षा/खश.प्र.) (शैखक्षक व्यिस्थापन तथा अनगुमन उपशाखा) 

यस पदले शाखा प्रमखुको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी भई देिाय 
बमोखजमका कायविरु (काम, कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

• उपशाखालाई तोहकएका कायविरुको प्रगनत हििरण ननयनमतरुपमा तयार गरी उपशाखा 
प्रमखु समक्ष पेश गने । 

• उपशाखासंग सम्िर्द् हिषयमा आिश्यक हटप्पणी उठान ्गरी पेश गने र हटप्पणीमा आदेश 
भए अनरुुप कायावन्ियन गने कायवमा सपुरीिेक्षकलाई सघाउने ।  

• उपशाखाबाट गररने पत्राचारको मस्यौदा तयार गरी पेश गने । 

• उपशाखासाँग सम्बखन्धत नबषयका नगरसभाका ननणवयिरु कायावन्ियन गनव सियोग गने । 

• हिद्यालय खोल्ने अनमुनतको लानग ननिेदन दताव िनु आएमा खशक्षा, यिुा तथा खेलकूद 
शाखाको ननदेशन बमोखजम ननिेदनसाथ प्राप्त कागजात र स्थलगत जााँचबझु गरी प्रस्ताहित 
हिद्यालयको लानग पयावप्त पूिावधार पगेु/नपगेुको तथा हिद्यालयको स्थापना सामदुाहयक िा 
संस्थागत कुन हकनसमको गनव लागेको िो ? हिद्यालयको ति/स्तर लगायतका यथाथव खस्थनतको 
हििरण पेश गने । 

• नगर क्षेत्रनभत्र सञ्चालनमा रिेका हिद्यालयिरुको अनगुमन गरी कसैले ऐन र नगर 
कायवपानलकाबाट ननधावररत कायवहिनध हिपररत अनमुनत ददएको िा प्राप्त गरेको पाइएमा 
छानहिन गरी त्यस्ता हिद्यालयको हििरण पेश गने । 

• हिद्यालय अनगुनको स्िीकृत मापदण्ड बमोखजम तोहकएको खजम्मेिारी कायावन्यन 
गने/गराउने।  

• स्िीकृत मापदण्ड बमोखजमको कायवक्रम र शैखक्षक हक्रयाकलाप कायावन्ियन नगने 
हिद्यालयिरुको प्रनतिेदन तयार गरी आिश्यक कारिािीको लानग पेश गने । 

•कम्पनी ऐन अन्तगवत सञ्चालन भएको कुनै हिद्यालय शैखक्षक गठुी अन्तगवत सञ्चालन िनुको 
लानग आिेदन प्राप्त िनु आएमा आिश्यक कागजात प्रमाणिरु बझुी हििरण तयार गरी पेश 
गने । 
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•नगर क्षेत्रनभत्र सञ्चानलत हिद्यालयिरुको बालमैत्री शैखक्षक िातािरण, हिकलाङ्ग छात्रछात्रा 
सम्बन्धी सहुिधा, छात्रबखृत्तको व्यिस्था आदद सम्बन्धमा हििरण तयार गरी पेश गने । 

•प्रौढ तथा अनौपचाररक खशक्षा सम्बन्धी कायवक्रम तयार गरी कायावन्ियन गने/गराउने ।  

•उपशाखाको फाइनलङ्ग र सूचना प्रणालीलाई सवु्यिखस्थत गने । 

•उपशाखामा रिेका खजन्सी सामान/यन्त्र–उपकरण/सामग्रीिरुको अनभलेख राख्न/ेराख्न  
लगाउने ।  

•यस उपशाखालाई ननददवष्ट गररएका अन्य कायविरु गने । 

िेल्थ अनसस्टेन्ट, (ति–५/६, स्िास््य/स्िा.नन.) (स्िास््य उपशाखा) 

यस उपशाखाका प्रमखुले शाखा प्रमखुको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी भई 
देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

•नगरपानलका क्षेत्रनभत्रको लानग पररिार ननयोजन कायवक्रम, खोप सेिा कायवक्रम, स्िास््य 
क्याम्प, सरुखक्षत माततृ्ि सचेतना कायवक्रम आदद जस्ता कायवक्रमिरु सञ्चालन सम्बन्धी 
कायवक्रमिरु सञ्चालन गने/गराउने । 

•मातितका स्िास््य चौकीिरुको ननरीक्षण/अनगुमन गने कायवमा शाखा प्रमखुलाई सघाउने। 

•सरुिा रोग ननयन्त्रण गनव अनग्रम हिनध र प्रहक्रया ननधावरण गरी तत्कालै कायावन्ियन 
गने/गराउने। 

•HIV/AIDS एिं क्षयरोग हिरुर्द्को सचेतनामूलक रोकथाम र उपचार सम्बन्धी ननधावररत 
कायवक्रम बमोखजम कायव सञ्चालन गने । 

•नगरपानलका क्षेत्रनभत्र सञ्चानलत हिनभन्न मानि रोग हिरुर्द्को ननरोधात्कम र प्रिद्र्धनात्मक 
स्िास््य सम्बन्धी हक्रयाकलापको सम्बन्धमा खटाई जनस्िास््य सेिामा सहक्रय रिने । 

•नगरपानलका क्षेत्रनभत्रका िस्तीिरुमा गाउाँघर Clinic/स्िास््य खशहिर सञ्चालन गने/गराउने। 

•नगरपानलका क्षेत्रनभत्र पोषण कायवक्रम सञ्चालन गने/गराउने । 

पखब्लक िेल्थ नसव, (ति–५/६/स्िास््य/ननसवङ्) (स्िास््य उपशाखा) 

यस पदका कमवचारीले जनस्िास््य अनधकृतको रेखदेख र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी 
भई देिाय िमोखजमका कायविरु (काम, कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

•हिरामीिरु र उनीिरुको पररिारको सियोगमा स्िास््य समस्याको सूचना प्राप्त गने ब्यिस्था 
नमलाउने ।  

•नबरामीिरुलाई समदुायमा िनुे स्रोत र साधनिरुको प्रयोगमा सियोग गने ।  

•पूणवरुपमा उपचारमा आधाररत स्िास््यकमीको समूि ननमावण गने । 

•ननम्न आय भएकािरुको लानग प्राथनमक स्िास््य केन्रबाट प्रदान गरीने प्रमखु नसने 
रोगिरुको उपचारको एकीकृत व्यिस्थापन गरी लागत प्रभािकारीमा (Cost Effective) 
बढाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रभािकारी रुपमा उच्च प्रयोग गनव 
नीनत/कायवयोजना बनाउन सझुाि पेश गने ।  
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•एहककृत प्राथनमक स्िास््य सेिामा नसने रोगको आिश्यक रोकथामका उपायिरुको 
पहिचान गरी लाग ुगनव सम्िर्द् ननकायिरुसंग समन्िय र सिकायव गने/गराउने । 

•गररब तथा उच्च जोखखममा रिेका माननसिरुलाई मटुु रोग, पक्षघात, उच्च रिचाप क्यान्सर 
मधमेुि, दम आदद रोगिरुबाट बचाउन सो रोगिरु लाग्नै नददन सचेतना कायवक्रमिरु 
सञ्चालन गने/गराउने । 

•खशघ्र ननदान, सामदुाहयक सिभानगता तथा स्ििेरचािमा सियोग गने/गराउने । 

•मादक पदाथव एिं सूतीजन्य पदाथवबाट जन-स्िास््यमा पगु्ने िानी िारे प्रचारप्रसार 
गने/गराउने । 

•पररिार ननयोजन सम्बन्धी कायवक्रमिरु तजुवमा गरी पेश गने र स्िीकृत भए अनरुुप 
कायावन्ियन गने/गराउने । 

•सरुखक्षत माततृ्ि सेिा सम्बन्धी कायव गने/गराउने । 

•यस पदलाई ननददवष्ट गररएका र शाखा प्रमखुबाट ननदेशन भए बमोखजमका अन्य कायविरु गने 
। 

यस नगरपानलकामा कायवरत कमवचारीिरूको नामािली: 

स्थायी कमवचारीको नबबरण 

क्र.सं. कमवचारीको नाम 
ति िा 
शे्रणी 

कैहफयत 

१ 
श्री हटकेन्र राज भट्ट आठौं प्र.प्र.अ. 

२ 
श्री नबष्ट्ण ुप्रसाद खरेल सातौं योजना प्र 

३ 
श्री मिेशराज पाण्डेय छैठौं प्रशासन  

४ 
श्री रुर ि. ओली छैठौं सिकारी 

५ 
श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय छैठौं खजन्सी प्र 

६ 
श्री मोिनराज फुलारा छैठौं स.ु अ. 

७ 
श्री रामप्रसाद भट्ट छैठौं कृहष, पश ु

८ 
श्री ददपकधामी छैठौं ईखन्जननयर 

९ श्री नारायण दत्त भट्ट छैठौं पश ुसेिा 
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१० 
श्री टेकराज पाण्डेय पााँचौं ५नं सखचब 

११ 
श्री माधिराज जोशी पााँचौं लेखा 

१२ 
श्री कृष्ट्णििादरु काकी पााँचौं खजन्सी 

१३ 
श्री िररलाल चौधरी पााँचौं ६नं सखचब 

१४ 
श्री श्यामलाल डगौंरा पााँचौं ३नं सखचब 

१५ 
श्री गंगा कुमारी दिाल अयावल पााँचौं न.पा. 

१६ 
श्री कमला कु. जोशी पााँचौं महिला नब. 

१७ 
श्री ददपेन्र कुमार जोशी पााँचौं खशक्षा 

१८ 
श्री सन्तोष कुमार भण्डारी पााँचौं प्रानबनधक 

१९ 
श्री खडक भाट पााँचौं प्रानबनधक 

२० 
श्री अजय माझी पााँचौं प्रानबनधक 

२१ 
श्री करन नसंि िढुा ऐर पााँचौं कृहष  

२२ 
श्री अम्मरा जोशी चौथो ११नं सखचब 

२३ 
श्री हिर ििादरु धामी चौथो ५ नं  

२४ 
श्री मिेश भट्ट चौथो ७नं सखचि 

२५ 
श्री हटकाराम चौधरी चौथो १२नं सखचि 

२६ 
श्री देिराज पन्त चौथो १०नं सखचि 

२७ 
श्री प्रमे प्रकाश जोशी चौथो २ नं सखचि 

२८ 
श्री गीता भट्ट चौथो ५ नं  

२९ 
श्री धना कुमारी जोशी चौथो ४ नं सखचि 

३० 
श्री डम्िर राज जोशी चौथो ९ नं सखचि 
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३१ 
श्री चन्र चौधरी चौथो १ नं सखचि 

३२ 
श्री रमेश कुिर चौथो लेखा 

३३ 
श्री हिरेन्र ि. थापा चौथो प्रानबनधक 

३४ 
श्री चन्र नसंि धामी चौथो ७ नं प्रा. 

३५ 
श्री संजय डगौंरा चौथो प्रानबनधक 

३६ 
श्री गंगा मिरा चौथो ११ नं प्रा. 

३७ 
श्री सररता पन्त चौथो योजना 

३८ 
श्री अजुवन चौधरी चौथो राजस्ि 

३९ 
श्री राजेन्र ििादरु िम चौथो राजस्ि 

४० 
श्री लक्ष्मण नसंि सेठी शे्रणी हििीन न.पा. 

४१ 
श्री मदन ििादरु हिष्ट शे्रणी हििीन 

  

४२ 
श्री भनगरथ जोशी शे्रणी हििीन 

  

४३ 
श्री पदम राज अिस्थी शे्रणी हििीन 

  

४४ 
श्री मान ि. डगौंरा शे्रणी हििीन न.पा. 

४५ 
श्री सिारीलाल डगौंरा शे्रणी हििीन ९ नं िडा 

 

 

 

अस्थायी/करार कमवचारी 

क्र.सं. कमवचारीको नाम ति िा शे्रणी कैहफयत 

१ लोकेन्र राज भट्ट छैठौं OlGhlgo/ 

२ लोग राज भट्ट छैठौं ;'rgf k|ljlw clws[t 



21 
 

३ कृष्ट्ण प्रसाद भट्ट छैठौं  /f]huf/ ;+of]hs 

४ उत्तम बिादरु ऐडी पााँचौ k+hLs/0f 

५ टेकेन्र  प्रसाद भट्ट चौथों k|fljlws 

६ सरेुन्र देि भट्ट चौथों Goflos zfvf 

७ राजेन्र बिादरु नसंि चौथों lhG;L zfvf 

८ राजेश कुमार ऐर चौथों n]vf zfvf 

९ केशि दत्त जोशी चौथों ;f=k= 

१० तपस्या भट्ट चौथों ;f=k= 

११ मीना कु. भण्डारी चौथों s[lif zfvf 

१२ जनुा कमारी स्याडा चौथों k+hLs/0f 

१३ तेज राज जोशी चौथों   

१४ धन बिादरु चौधरी कुस्मी चौथों pBdzLn n3'ljQ 

१५ शान्ता साउाँद चौथों pBdzLn n3'ljQ 

१६ िेमराज अिस्थी चौथों cldg 

१७ गोकणव प्रसाद जोशी चौथों s=c= 

१८ करन नसंि धामी चौथों kz' zfvf 

१९ कनबता जोशी चौथों ;xhstf{ 

२० माया कुमारी जोरा चौथों ;xhstf{ 

२१ ससु्मा कुमारी शाि चौथों ;xhstf{ 

२२ चरण राम डगौंरा शे्रणी हििीन x=;=rf= 

२३ ददपक बिादरु ऐर शे्रणी हििीन x=;=rf= 

२४ ददनेश बिादरु ऐर शे्रणी हििीन x=;=rf= 

२५ तेज नसंि कोर शे्रणी हििीन x=;=rf= 
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२६ ददपक राज बोिरा शे्रणी हििीन bdsn 

२७ गोहिन्द बिादरु साउद शे्रणी हििीन x]=;=rf= 

२८ नमन् नत नरनसंि राना शे्रणी हििीन x]=;=rf= 

२९ राजन  चौधरी शे्रणी हििीन x]=;=rf= 

३० गोकुल देि जोशी शे्रणी हििीन On]lS6«lzog 

३१ हिनोद अिस्थी शे्रणी हििीन   

३२ िल्देि नसंि धामी शे्रणी हििीन   

३३ डम्मरी  कुमारी ऐर शे्रणी हििीन   

३४ हिमला चौधरी शे्रणी हििीन   

३५ गीता बम शे्रणी हििीन   

३६ पदम बिादरु ऐर शे्रणी हििीन   

३७ अमै कामी शे्रणी हििीन   

३८ कलािती  कुमारी हि.क. शे्रणी हििीन   

३९ परमानन्द भट्ट शे्रणी हििीन   

४० सहिता चौधरी शे्रणी हििीन   

४१ रन ुचौधरी शे्रणी हििीन   

४२ सोमनाथ राना शे्रणी हििीन   

४३ िररमान चौधरी शे्रणी हििीन   

४४ सनु्दरी राना शे्रणी हििीन   

४५ हिस्ना देिी भट्ट शे्रणी हििीन   

४६ खशि  ब. धामी शे्रणी हििीन   

४७ सरेुन्र बिादरु ऐर शे्रणी हििीन   

४८ सनुनता चौधरी शे्रणी हििीन   
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४९ गोहिन्द राना शे्रणी हििीन   

५० जानकी कुमारी राना  शे्रणी हििीन   

५१ जयन्ती नाथ शे्रणी हििीन   

५२ हकरण धामी  शे्रणी हििीन   

५३ हटका अिस्थी शे्रणी हििीन   

५४ ननमवला शािी शे्रणी हििीन   

५५ श्री पदम बिादरु ऐर चौथों कृहष, पश ु

५६ श्री लक्ष्मी भट्ट चौथो   
 

स्िास््य संस्था  अन्तगवतका सम्पणुव कमवचारीिरुको हििरण  

स्िास््य शाखा     

क्र.सं. कमवचारीको नाम पद स्थाइ/अस्थाइ/करार ज्यालादारी  कैहफयत 

1 परमानन्द भट्ट नस.अ.िे.ब.अ स्थायी   

2 ननलािती भट्ट नस.अ.न.मी.नन. स्थायी   

3 िरी नाथ नस.अ.िे.ब.अ स्थाई   

4 करन नसि ठगनु्ना का.स. करार   

झलारी स्िास््य चौकी     

1 हिरा नसि ढंुगाल नस.अ.िे.ब.अ स्थायी   

2 सरस्िती नबष्ट ज.स्िा.नी. स्थायी   

3 िेमा जोशी नस.अ.न.नम.नन. स्थायी   

4 लोकेन्र बिादरु ऐर ज.स्िा.नी. स्थायी   

5 

गोदािरी कुमारी ऐैडी 
मिता नस.अ.िे.ब. स्थायी   

6 शारदा कुमारी भारती अ.न.नम. स्थायी   

7 पािवनत जोशी अ.न.नम. स्थायी   

8 पािवनत कंुिर अ.न.नम. करार न.पा. 

9 कहिता ऐर अ.न.नम. करार न.पा. 
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10 बषाव चटौत ल्या.अ. करार व्य.स. 

11 

कमला कुमारी थापा 
साउंद खोप कायवकताव करार न.पा. 

12 मिेश भट्ट का.स. करार न.पा. 

13 लखक्ष्म डंगौरा  महिला स्िीपर करार व्य.स. 

14 लखक्ष्म चौधरी  महिला स्िीपर करार व्य.स. 

15 कनबता नबष्ट अ.िे.ि. करार प्रदेश   

हपपलाडी स्िास््य चौकी    

1 दगुाव दत्त भट्ट ज.स्िा.नन. स्थायी   

2 तलुसी साउ‘द नस.अ.न.नम. स्थायी   

3 गोनबन्द जोशी ज.स्िा.नन. स्थायी   

4 रमेशराज भण्डारी नस.अ.िे.ि.अ. स्थायी   

5 चेतना थापा अ.न.नम. स्थायी   

6 तलुसी पाण्डेय नस.अ.िे.ि. स्थायी 
बझाङ 
सरुिा 

7 माधहि साउंद अ.िे.ि. करार व्य.स. 

8 बसन्त धानम ल्या.अ. करार व्य.स. 

9 बसखन्त हिष्ट अ.न.नम. करार न.पा. 

10 कुसमु राना अ.न.नम. करार न.पा. 

11 डम्मरी अिस्थी खोप कायवकताव करार न.पा. 

12 पषु्ट्पा कु.साउंद खोप कायवकताव करार न.पा. 

13 मदन ब.हिष्ट का.स. स्थायी   

14 गौरे लिुार  ि.स.चा. करार व्य.स. 

15 शंकर हिष्ट चौकीदार करार व्य.स. 

16 गोमनत राना खस्िपर करार व्य.स. 

17 शाखन्त अिस्थी खस्िपर करार व्य.स. 

18 गोनबन्द नबष्ट अ.िे.ब. करार प्रदेश 

19 भोजराज  बा. नबष्ट का.स. करार व्य.स. 

20 हफररया राना खस्िपर करार व्य.स. 
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हपताम्िर स्िास््य चौकी     

1 भिुनराज पाण्डेय ज.स्िा.नन. स्थायी   

2 पदमराज भट्ट ज.स्िा.नन. स्थायी 
अध्ययन 

नबदा 

3 िरर भट्ट नस.अ.िे.ब. स्थायी   

4 गंगा िस्नेत नस.अ.न.नम. स्थायी   

5 सनबता नबष्ट नस.अ.न.नम. स्थायी   

6 िेमा चन्द अ.न.नम. स्थायी   

7 पारिती साउद नस.अ.न.नम. स्थायी   

8 हििके धानम ल्या.अ. करार व्य.स. 

9 सरस्िती हिष्ट अ.न.नम. करार न.पा. 

10 शनुसला चौधरी अ.न.नम. करार न.पा. 

11 सजुाता बम खोप कायवकताव करार व्य.स. 

12 चक्र बिादरु कंुिर का.स. करार न.पा. 

13 रमा चौधरी स्िीपर करार व्य.स. 

14 यसोदा बोिरा स्िीपर करार व्य.स. 

15 ननमवला कु. पन्त का.स. करार न.पा. 

िंशाि शिरी स्िास््य केन्र    

1 हटकेन्र््र् मिरा िे.अ. करार ब्य.स 

2 खेम राज अिस्थी िे।अ। करार न.पा. 

3 यसोदा मिरा ऐर अ.न.मी. स्थायी   

4 लक्ष्मी कु. जोशी अ.न.मी. करार ब्य.स 

5 नबना कु अिस्थी अ.न.मी. करार ब्य.स 

6 रमा बोिरा अ.न.मी. करार ब्य.स 

7 नबरेन्र नबष्ट ल्या.अ. करार ब्य.स 

8 सनुनता नेपाली खोप कायवकताव करार न.पा. 

9 ननमवला कुिाँर अ.न.मी. करार न.पा. 

10 िकव  ब. लिुार का.स. करार ब्य.स 
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11 नसता चौधरी खस्िपर करार ब्य.स 

12 सरेुश साउाँद का।स। करार   

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र २ लक्ष्मीपूर   

१ मदन साउद सी.अ.िे.ब. स्थायी   

2 पषु्ट्पराज पन्त  िे अ. करार   

३ जानकी कुमारी सााँउद  अ.न.मी  करार   

4 नरेन्र नसि धामी  का.स  करार   

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र ३ जोनापूर   

१ मञ्जु काकी साउद नस.अ.न.मी स्थायी   

2 ददल बिादरु धामी  िे अ. करार   

३ लक्ष्मी जोशी  अ.न.मी  करार   

4 ददपेन्र बिादरु चौधरी  का.स  करार   

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र ५ बनसनमती   

१ पदम मिरा ज.स्िा.नन. स्थायी हपपलाडी 

2 मन ुलेखक अ.न.मी  स्थायी   

३ जय लक्ष्मी पखण्डत नस.अ.न.मी. स्थायी हपपलाडी 

4 हिरेन्र राज नगरी  अ.िे.ि. करार   

5 गायत्री पन्त  अ.न.मी  करार   

6 अशोक साउद  का.स. करार   

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र ६ कसरौल    

१ पजुा भट्ट अ.न.मी. स्थायी   

2 बेद प्रकाश भट्ट नस.अ.िे.ब. स्थायी   

३ ननन्द ुजोशी  अ न.मी  करार   

4 राम कुमारी राना  का.स. करार   

शिरी स्िास््य केन्र बेल्डााँडी   

1 डम्िर दत्त जोशी  अ.िे.ि. करार व्य.स. 

2 जमनुा कुमारी चौधरी का.स. करार व्य.स. 

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र  ८, पारीफााँटा   
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1 राघिेन्र नसंि अ।िे।ि। करार न.पा. 

2 यमनुा चौधरी अ।न।नम। करार न.पा. 

3 अन्ज ुचौधरी का.स. करार न.पा. 

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र ९ नससैया   

१ नबस्ना अिस्थी ज.स्िा.नी. स्थायी   

2 ददपक अिस्थी  अ.िे.ि. करार   

३ ननमवला सनुार अ.न.मी  करार   

4 गंगाराम चनुार  का.स. करार   

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र 11 ददपनगर    

१ कृष्ट्णराज जोशी सी.अ.िे.ब.अ. स्थायी   

2 गोहिन्द उखेडा िे.अ. करार करार 

३ हकरण कुमारी रौले  अ.न.मी. करार करार 

4 प्रनतमा न्यौपाने चन्द नस.अ.न.मी. स्थायी   

5 रत्ना खड्का अ.िे.ि. करार व्य.स. 

6 लक्ष्मी काकी  का.स. करार करार 

आधारभतू स्िास््य सेिा केन्र 12 कालागौडी   

1 गणेश राना  िे.अ  करार   

2 ननमवला कुमारी जोशी  अ.न.मी  करार   

3 हिर बिादरु हि.क   का.स. करार   

आयुविदे औषधालय झलारी    

1 जयराम शाि कहिराज स्थायी   

2 काल ुनसंि नबष्ट ब.बैध स्थायी   

3 िहिता राना का.स. ज्यालादारी न.पा. 

कोनभड अस्पताल    

1 िेलन थापा  स्टाफनर्र्सव करार   

2 पनुम ठकुल्ला  स्टाफनर्र्सव करार   

3 बषाव नसंि  का।स। करार   
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४. प्रदान गररन ेसेिा, खजम्मेिार शाखा, अनधकारी, दस्तरु र अबनध 

 

क्र.सं. सेिा सहुिधाको 
हििरण 

सेिा सहुिधा प्राप्त गनव आिश्यक पने प्रहक्रया 
तथा कागजातिरु 

सेिा प्रदान गने 
पदानधकारी/क
मवचारी 

लाग्ने 
दस्तरु 

लाग्ने 
समय 

1 
नागररकता र 
प्रनतनलपी नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र आमा बबुाको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन 

२.जन्म दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 
३.हििाहितमहिलाको िकमा पनत संगै आमा 
र बबुाको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 
४.चाररनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
(हिद्याथीको िकमा) 

५.हििाि दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
(हििाहिताको िकमा) 

६.बसाई सरी आएको िकमा बसाई सराईको 
प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 
७.दिैु कान देखखने पासपोटव साइजको फोटो 
३ प्रनत 

८.प्रनतनलपी नागररकताको िकमा परुानो 
नागररकताको प्रनतनलपी/सक्कल नागररकता 
प्रमाण पत्र 

2 
नाबालक पररचयपत्र 
नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र आमा बबुाको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.जन्म दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 
३.नाबालक खलु्न थप कुनै प्रमाण कागजात 
भए सो समेत पेश गने 

४.नाबालक अननिायव उपखस्थत िनु ुपने 

५.दिैु कान देखखने पासपोटव साईजको फोटो 
२ प्रनत 

3 

अंनगकृत/िैिाहिक 
अंनगकृत नागररकता 
नसफाररस 

१.ननिदेन सहित िैिाहिक अंनगकृत 
नागररकताका लानग हििाि दताव प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी र सम्बखन्धत देशको आनधकाररक 
प्रमाणपत्र त्यागेको प्रमाण 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
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२.पासपोटव साईजको फोटो ३ प्रनत सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ददन नभत्रमा 

३.सजवनमन मचुलु्का 
४.श्रीमानको नागररकता प्रमाण पत्र 
सक्कल/प्रनतनलपी 

4 

दिैु नाम गरेको 
व्यिी एउटै िो भने्न 
नसफाररस/फरक 
जन्म नमनत संशोधन 
नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र नागररकता प्रपाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नाम फरक परेको पषु्टी गने प्रमाखणत 
कागजात 

३.सम्बखन्धत व्यखि िा िकिाला उपखस्थत 
भई सनाखत गनुव पने 

5 अपाङ्गता नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र नागररकता 
प्रमाणपत्र/जन्मदतावको प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ननशलु्क 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.कुन प्रकारको अपाङ्गता िो सो सम्बखन्ध 
मेनडकल सपुरीटेन्डेन्टको नसफाररस 

३.दईु प्रनत फोटो 

४.व्यखि स्ियं उपखस्थत िनुपुने 

6 छात्रबखृत्त नसफाररस 

१. ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ननशलु्क 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.शैखक्षक योग्यता को प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

३.अध्ययन गदै गरेको शैखक्षक संस्थाको 
कागज 

7 
हिपन्न हिद्याथी 
छात्रितृी नसफाररस 

१. ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ननशलु्क 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.शैखक्षक योग्यता को प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
३.अध्ययन गदै गरेको शैखक्षक संस्थाको 
कागज 

४. आनथवक अिस्था खलु्ने प्रमाण 

8 जन्म दताव 
१.बिुा िा आमाको नागररकताको प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
३५ ददन 
नभत्र 

सोिी ददन, 

सजवनमनको २.स्िास््य संस्था/अस्पतालमा जन्म भएको 
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भए संस्थाको प्रनतिेदन िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ननशलु्क 
त्यस पनछ 
रु.२०० 

िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

३.घरमा जन्म भएको भए खोप ददएको 
प्रमाण 

४.अस्पताल िा खोपको प्रमाण नभएमा जन्म 
दताव गनुव पने ब्यखि स्ियम्लाई उपखस्थत 
गराउने िा सम्बखन्धत िडा बाट जन्म दताव 
गनुवपने ब्यखिको जन्म प्रमाखणत गरेको 
कागजात 

५.बाब ुबेपत्ता िा ठेगाना थािा नभएको भए 
प्रिरीको पत्र 

9 मतृ्य ुदताव 

१.मतृकको नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलपी (नागररकता बनकेो भएमा) 

िडा सखचि 

३५ ददन 
नभत्र 
ननशलु्क 
त्यस पनछ 
रु.२०० 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.सचुकको नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रखचनलपी 

10 हििाि दताव 

१.दलुिा दलुिीको नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा सखचि 

३५ ददन 
नभत्र 
ननशलु्क 
त्यस पनछ 
रु.२०० 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.दबैुजनाको िालै खखखचएको अटो साईजको 
फोटो २-२ प्रनत 

३.दलुिा िा दलुिी नभएमा अदालतबाट 
भएको नाता कायमको कागजात 

11 सम्बन्ध नबच्छेद दताव 

१.सचुकको नागररकता प्रमाण 
पत्रकोप्रनतनलपी 

िडा सखचि 

३५ ददन 
नभत्र 
ननशलु्क 
त्यस पनछ 
रु.२०० 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.अदालत बाट सम्बन्ध नबच्छेद भएको 
फैसलाको प्रनतनलपी 
३.पनतको स्थायी ठेगाना सम्बखन्धत िडाको 
िनु ुपने 

12 बसाई सराई दताव 

१.सचुकको नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा सखचि 

३५ ददन 
नभत्र 
ननशलु्क 
त्यस पनछ 
रु.२०० 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.बसाई सराईको िस्तान्त्रण फारमको 
सक्कल प्रती 

13 
अस्थायी बसोबास 
प्रमाखणत 

१.ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी र बसोबास गने घर नम्बर, टोल, 

मागव िा बाटोको नाम 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
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२.ििालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत 
मचुलु्का र ननजको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनतपी 

अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

३.कमवचारीको िकमा िाल कायवरत रिेको 
कायावलयको पत्र 

४.घरबिाल कर नतरेको रनसद 

५.घरबिालको सम्झौता पत्र 

14 
स्थायी बसोबास 
नसफाररस 

१. ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.बसाई सराईको िकमा बसाई दताव प्रमाण 
पत्रको प्रनतनलपी 

३. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी िा 
स्थायी बसोबास खलु्न ेप्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

15 

आनथवक अिस्था 
कमजोर िा हिपन्नता 
प्रमाखणत 

१. ननिदेन पत्र 
िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ननशलु्क 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

16 
जग्गा नामसारी 
नसफाररस 

१.घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी हिस्ततृ 
हििरण खलेुको ननिदेन 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२. ननिदेकको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 
३.मतृक र ननिदेक नबचको नाता प्रमाखणत 
प्रमाखणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

४.जग्गा धनी प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 

५.सजवनमन मचुलु्का गरी बझु्न ुपने भए 
सजवनमनमा साक्षी बस्नेको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
६.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पत्ती कर नतरेको 
रनसद 
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७.काननुी जहटलता भएको देखखएमा काननुी 
राय नलइनछे 

17 

अचल सम्पत्ती 
मूल्यािन 
नसफाररस/प्रमाखणत 

१.सम्बखन्धत व्यखिको ननिेदन 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

३.जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
४.जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको 
मलु्य प्रके्षपण 

५.िालसालै आसपासको खररद नबक्री भएको 
भए सो प्रमाण िा सजवनमन मचुलु्का 
६.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

18 

आयस्रोत/िाहषवक 
आय 
नसफाररस/प्रमाखणत 

१.ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.आयश्रोत खलु्न ेप्रमाण 

३.चाल ुआ.ि. सम्मको कर नतरेको रनसद 

19 घर कायम नसफाररस 

१.घर कायम नसफाररस पाऊाँ  भने्न सम्बन्धी 
ननिदेन 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
३.सम्बखन्धत जग्गाको लालपूजाव प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 
४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पत्ती कर नतरेको 
रनसद 

20 घर जग्गा प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.घरको नक्सा,नक्सा पास प्रमाण पत्र 

३.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

४.आिश्यकता अनसुार सजवनमन मचुलु्का 

21 नेपाल सरकारको १.ननिदेन िडा आनथवक सोिी ददन, 
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नाममा बाटो कायम 
नसफाररस 

२.जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ऐन 
बमोखजम 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

३.नापी नक्सा 
४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

५.जग्गाधनी को खस्िकृती को सनाखत गनुव 
पने 

६.जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात 

22 घर बाटो प्रमाखणत 

१.ननिदेन (बाटोको नाम,टोल समेतको 
खलु्ने)सहित नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.जग्गाघनी प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 
३.जग्गारिेको के्षत्रको प्रमाखणत सक्कल नापी 
नक्सा 
४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

23 चार हकल्ला प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नाररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.जग्गा धनी प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 

३.जगा रिेको के्षत्रको प्रनतनलपी नापी नक्सा 

४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्मको सम्पखत्त कर 
नतरेको रनसद 

24 
जग्गा धनी पजुाव 
िराएको नसफाररस 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरे 
रनसद 

३.ननिदेनको स्थायी ितन जग्गा रिेको 
िडाको नभएमा स्थानीय सजवनमन मचुलु्का 
४.ननिदेकको २ थान पासपोटव साइजको 
फोटो 

25 
पूजावमा घर कायम 
गने नसफाररस 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा २.भिन नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप 
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३.ननमावण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रनतनलहप अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा ४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 

रनसद 

५.जग्गा धनी प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 

26 

मोिी नामसारी/मोिी 
बाडफाड/मोिी लगत 
कट्टा नसफररस 

१. मोिी सम्िखन्ध पूणव हििरण सहितको 
ननिदेन 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नागररकता प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 

३.जग्गाधनी प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 

४.जग्गाको प्रमाखणत नापी नक्सा 
५.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

६.जग्गाको शे्रस्ता र हफल्डबकुको प्रमाखणत 
प्रनतनलपी 

27 
व्यिससाय दताव 
नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र सम्बखन्धत व्यिसायीको 
नागररकता प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.आफ्नै घर भए जग्गा धनी पजुावको 
प्रनतनलपी, चाल ुआ.ि.सम्मको सम्पखत्त कर 
नतरेको रनसद 

३.बिालमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनलपी, 
घर धननको नागररकताको प्रनतनलहप साथै 
बिाल कर नतरेको रनसद 

४.सजवनमन मचुलु्का 

28 
व्यिसाय बन्द 
नसफाररस 

१.आफ्नो व्यिसायको हिस्ततृ व्यिोरा 
सहितको ननिदेन पत्र िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
३.चाल ुआ.ि. सम्मको व्यिसाय नहिकरण 
गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल 

४.आफ्नै घर भएमा चाल ुआ.ि. सम्मको 
सम्पत्ती कर नतरेको रनसद 

५.बिालमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनलपी 
साथै बिाल कर नतरेको रनसद 

29 ब्यापार व्यिसाय १.कारण सहितको ननिदेन पत्र िडा आनथवक सोिी ददन, 
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नभएको नसफाररस २.नागररकता प्रमाणपत्र को प्रनतनलपी अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ऐन 
बमोखजम 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

३.स्थाननय तिको नाममा व्यिसाय दताव 
गरेको प्रमाणपत्र 

४.आफ्नै घर भएमा चाल ुआ.ि. सम्मको 
सम्पत्ती कर नतरेको रनसद 

५.बिालमा सञ्चालन भएको भए बिाल 
सम्झौताको प्रनतनलपी र चाल ुआ.ि. सम्म 
बिाल कर नतरेको रनसद 

30 
खजहितसंगको नाता 
प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नाता खलु्ने प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

३.सजवनमन मचुलु्का 
४.नाता प्रमाखणत गने व्यखििरुको ३ प्रनत 
पासपोटव साइजको फोटो 
५.आिश्यकता अनसुार स्थानीय प्रिरी 
सजवनमन मचुलु्का 

31 
मतृक संगको नाता 
प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नाता खलु्ने प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.िकदार िरुको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 
३.मतृ्य ुदताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

४.मतृकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
५.िकिाला नािालक भए जन्म दताव प्रमाण 
पत्रको प्रनतनलपी 
६.बसाईसरी आएको िकमा बसाईसराईको 
प्रनतनलपी 
७.िकदारिरुको पासपोटव साईजको फोटो ३ 
प्रनत 

८.आिश्यकता अनसुार स्थाननय प्रिरी 
सजवनमन मचुलु्का 

32 
हिद्यतु जडान 
नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा २.जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी िा िक 
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भोगको श्रोत खलु्न ेकागजात अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा ३.चाल ुआ.ि. सम्पखत्त/भनूम कर नतरेको 

रनसद िा भमूीहिनको िकमा स्थानीय 
सखजवनमन 

33 धारा जडान नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी िा िक 
भोगको श्रोत खलु्न ेकागजात 

३.चाल ुआ.ि. सम्पखत्त/भनूम कर नतरेको 
रनसद िा भमूीहिनको िकमा स्थानीय 
सखजवनमन 

34 
उद्योग ठाउाँ सारी 
नसफाररस 

१.उद्योग ठाउाँसाररका लानग ननिदेन 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.उद्योग दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 
३.स्थाननय तिको नामको नहिकरण 
सहितको व्यिसाय दताव प्रमाण पत्र 

४.आफ्नै घर भए चाल ुआ.ि. सम्मको 
सम्पखत्त कर नतरेको रनसद 

५.बिालमा भए बिाल सम्भौताको प्रनतनलपी 
र बिाल कर नतरेको रनसद 

६.(स्थाननय तिको नाम) क्षते्र नभत्र सरी 
जाने भए सम्बखन्धत त िडा कायावलयको 
अनमुतीको नसफाररस पत्र 

35 

व्यिसाय ठाउाँ 
सारी,नामसारी,नाम 
पररितवन नसफाररस 

१.ननिदेन िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नागररकत प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

३.व्यिसाय दतावको प्रमाणपत्र 

36 
संरक्षक नसफाररस 
(व्यखिगत) 

१.ननिदेन पत्र िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.संरक्षण ददने र नलने व्यखिको नागररकता 
र जन्मदताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
३.आिश्यकता आनसुार स्थलगत सजवनमन 
मचुलु्का 
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त फााँटका 
कमवचारी 

37 
ननःशलु्क स्िास््य 
उपचार नसफाररस 

१.ननिदेन तथा नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

ननशलु्क 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.हिपन्न भए टोल हिकास संस्थाको 
नसफाररस 

38 
व्यखिगत/चाररनत्रक/
जातजाती नसफाररस 

१.ननिदेन पत्र िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
३.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

४.हिषयसाँग सम्बखन्धत अन्य प्रमाण 
कागजातिरु 

39 जन्म नमनत प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नाबालकको िकमा जन्म दताव 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
३.बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण 
पत्र 

४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

40 हििाि प्रमाखणत 

१.ननिदेन र दलुिा दलुिीको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.बसाई सरी आएकाको कमा बसाई सराई 
दताव प्रमाण पत्र 

३.दलुािा दलुिी दबैु उपखस्थत भई सनाखत 
गनुव पने 

४.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

५.हि.सं २०३४ पनछ को िकमा हििाि 
दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

41 कागज /मञ्जुरीनामा १.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको िडा - सोिी ददन, 
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प्रमाखणत प्रनतनलपी अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.चाल ुआ.ि. सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

३.प्रमाखणत गनुव पने हिषयसाँग सम्बखन्धत 
प्रमाण कागजिरु को प्रनतनलपी 
४.मञु्जररनामा नलने र ददने दिैु व्यखि 

42 
िकिाला िा िकदार 
प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी िडा 

अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.नाता प्रमाखणत प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 

३.िकदार प्रमाखणतका लानग स्थलगत कागज 

५.चाल ुआ.ि.सम्मको सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

६.आिश्यता अनसुार स्थलगत सजवनमन 
मचुलु्का 

43 अहििाहित प्रमाखणत 

१.ननिदेन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.संरक्षक िा अनभभािकले कायावलयमा 
गरेको सनाखत पत्र 

३.हिदेशमा रिेकाको िकमा हिदेशखस्थत 
नेपाली ननयोगबाट आएको नसफाररस 

44 सम्पखत्त कर 

१.ननिदेन पत्र 

िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.जग्गा धनी प्रमाण पूजावको प्रनतनलपी 
३.भिन नक्शा स्िीकृनत प्रमाण पत्र र 
नक्साको प्रनतनलपी 
४.भिन/जग्गा खररद गरेको भए 
मालपोतबाट रखजिेशन पाररत नलखतको 
प्रनतनलपी 
५.(स्थानीय तिको नाम)घोषणा िनु ुपूिव 
ननमावण भएका भिनका िकमा नापी नक्सा 
िा स्थलगत प्राहिनधक प्रनतिदेन 

६.मालपोत नतरेको रनसद 
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७.नागररकता र नापी नक्साको प्रमाखणत 
प्रनतनलपी 

45 बिाल कर 

१.ननिदेन पत्र िडा 
अध्यक्ष/का.िा. 
िडा 
अध्यक्ष/िडा 
सखचि/सम्बखन्ध
त फााँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन, 

सजवनमनको 
िकमा 
बढीमा ७ 
ददन नभत्रमा 

२.बिाल सम्झौताको प्रमाखणत प्रनतनलपी 
३. बिालमा ददने र नलने व्यखिको 
नागररकताको प्रमाखणत प्रनतनलपी/संस्था भए 
दताव प्रमाणपत्र 

४.चाल ुआ.ि. सम्म सम्पखत्त कर नतरेको 
रनसद 

46 

अंग्रजेीमा गररने 
प्रमाखणत 
दस्तरु(बसोबास,जन्म,

मतृ्य,ुहििाि,अहििाहित
,नाता) 

१.ननिदेन पत्र 

 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

 २. सोिी व्यिोराको नेपाली भाषामा 
नसफाररसको लानग आिश्यक कागजातिरू 

४७ अंपाङ्गता पररचयपत्र 

१. िडा कायावलयको नसफाररस अपाङ्गता 
पररचयपत्र 
हितरण सनमनत, 

महिला तथा 
बालबानलका 
शाखा प्रमखु 

ननशलु्क १५ददन 

२. मेनडकल ररपोटव 
३. नागररकता / जन्मदताव प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलपी 
४. तोकीएको ढााँचामा ननिेदन 

48 
घर नक्शा पास 
हफल्ड चेक जााँच 

१. नक्शा पास ननिदेन, व्यखिगत हििरण 
तथा घरको नक्शा 

नगर प्रमखु/उप 
प्रमखु र प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृतज्यू को 
तोक आदेश 
अनसुार 
अनमन 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

3 ददन 
देखी 1 
िप् ता सम्म 

२. हकत्ता नापी नक्शा/िेस नक्शा र सो 
हकत्ता संग जोनडएको सडकको हफल्ड बकु 

३. राजश् ि दाखखला गरेको रनसद 

49 

सरकारी, सािवजननक 
जग्गा, सडक नसमािन 
तथा संरक्षण 

१. सम्बखन्धत िडा कायावलयको नसफाररश नगर प्रमखु/उप 
प्रमखु र प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृतज्यू को 
तोक आदेश 
अनसुार 
अनमन 

रु.2500/- 

3 ददन 
देखी 1 
िप् ता सम्म 

२. सरोकारिाला सबैको िस्ताक्षर सहित 
संयिु ननिदेन 

३. हकत्ता नापी नक्शा र हफल्ड बकु 

४. राजश् ि दाखखला गरेको रनसद 
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50 

न्याहयक सनमनत मा 
परेको उजरुी मा 
जग्गा सम्बन्धी 
हििादको ननरोपण 

१. न्याहयक सनमनतको बैठकमा सिभानगता न्याहयक सनमनत 
संयोजकज्यू को 
तोक आदेश 
अनसुार 

अनमन 

रु.2500/- 

3 ददन 
देखी 1 
िप् ता सम्म 

२. सरोकारिाला सबैको िस्ताक्षर सहित 
संयिु ननिदेन 

३. हकत्ता नापी नक्शा र हफल्ड बकु 

४. राजश् ि दाखखला गरेको रनसद 

51 

नगर प्रमखु, उपप्रमखु 
र कायावलय प्रमखुज्यू 
को आदेशानसुारका 
कायविरू 

१. आिश्यकता अनसुारका सबै कागजातिरू अनमन 

ननयमानु
सार 
दस्तरु 

कामको 
प्रकृनत 
अनसुार 

52 

हिपन्न नागररक 
औषनध उपचार 
नसफाररस 

१.नागररकताको प्रनतनलपी 
स्िास््य शाखा 
प्रमखु 

 दताव भएको 
सोिी ददन 

२. खचहकत्सकको प्रमाणपत्र 

३. सम्बखन्धत िडाको नसफाररस 

53 सतु्केरी सेिा १. गभविती दताव काडव 
सम्बखन्धत 
बनथवङ सेन्टरका 
ननसवङ स्टाफ 

 

दताव भएकै 
समयमा 
तरुुन्त 

54 खोप सेिा १. उमेर सिूि अनसुारको खोप काडव 
खोप 
कायवक्रममा 
संलग्न कमवचारी 

 

दताव भएकै 
समयमा 
तुँ ुरुन्त 

55 

कोनभड-१९ हिरुर्द्को 
खोप अनभयान 
संचालन 

१. सम्बखन्धत लखक्षत उमेर प्रमाखणत गने 
आनधकाररक कागजपत्र 

सम्बखन्धत खोप 
केन्रमा 
खहटएका खोप 
प्रदान गने 
स्िास््यकमी 

 

अनभयान 
संचालन 
भएको 
समयमा 

२. कायावलयले जारी गरेको पररचयपत्र 

३. अन्य तोके बमोखजमका कागजात 

56 राजश् ि/कर 

राजश् ि नतरेको रनसद अथिा 
प्रमखु 
प्रशासकीय 
अनधकृतज्यू को 
तोक आदेश 
अनसुार 

राजश् ि फााँट 

न.पा.को 
आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

सोिी ददन 

जग्गाधनन प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी अथिा 
व्यिसायको िकमा व्यिसाय दताव 
प्रमाणपत्रको सक् कल 

मलु्यािन भईसकेको खण्डमा, हकत्ता नं., 
जग्गाधननको नाम, ठेगाना तथा के्षत्रफल 
बमोखजम नसष्टमको रेकडव नमलान भएमा सो 
बमोखजम 
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५ . ननिेदन, उजरुी उपर ननणवय गने प्रकृया र अनधकारी 

• शाखा संग सम्िखन्धत ननयनमत कामिरु शाखा प्रमखुबाट ननणवय िनुे । 

• हिशेष ननणवय नगर प्रमखुबाट तथा कायावलय प्रमखुबाटै िनु ुपने भनी तोहकएका कामिरु कयावलय 
प्रमखुबाट । 

• नननतगत हिषयका ननणवयिरु नगर कायवपानलका  एिं नगरसभा बाट ननणवयिनुे । 

 

६. ननणवय उपर उजरुी सनु्न ेअनधकारी 

• शाखा प्रमखु मातितबाट भएको ननणवयको शाखा प्रमखु िा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत । 

• प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाट भएको ननणवयको नगर प्रमखु 

• कायावपानलका सदस्यिरुबाट भएको ननणवयको नगरप्रमखु,,नगर उप प्रमखु । 

• नगर प्रमखु, नगर उप प्रमखुबाट भएको ननणवयको कायवपानलका एिं नगरसभा । 

• दैननक सेिा प्रिाि तथा कमवचारीको गनुासो कायव व्यििार िारे गनुासो सनेु्न योजना तथा 
प्रशासहकय अनधकृत । 

 

७. सम्पादन गरेको कामको नबिरण 

पश ुहिकास शाखा 

 कायवक्रम इकाई जम्मा 
१ मेनडकल उपचार संख्या 4151 
२ माईनर सखजवकल  संख्या 839 

३ प्रयोगशाला सेिा संख्या 262 

४ खोप सेिा  संख्या 0 

  रेहिज हिरुद्य संख्या 344 

  स्िाईन हफिर हिरुर्द् संख्या 1000 

  खोरेत हिरुद्य संख्या 0 

५ कृनत्रम गभावभान सेिा संख्या 0 

  १ गाई  संख्या 198 

  २ भैसी संख्या 30 

  ३ बाख्रा संख्या 0 
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६ फामव नहिकरण संख्या 
6 

७ फामव दताव संख्या 
9 

८ 
समिु गठन/दताव संख्या 

0 

९ 
समिु नहिकरण संख्या 

1 

१० पशपुालन तानलम १ ददन े संख्या 11 

  

स्िास््य शाखा 

उपलब्धी 
प्रादेखशक जनस्िास््य प्रयोशाला बाट ल्याब सामान ढुिानी र ई-हट.बी. रखजष्टरमा दताव र पानलका 
स्तरमा हिश्व क्षयरोग ददिस काकव यक्रम संचालन  

स्िास््य कनमविरुको लागी २ ददने प्यान प्याकेज तानलम संचालन ३० जना 

शकु्लाफााँटा नगरपानलका िडा नम्बर २ मा सकृय क्षयरोग खोखज खशहिर संचालन तथा महिला 
स्िास््य स्िंय सेहिकािरुलाई सचेतना कायवक्रम 

९३ जना म.स्िा.से. िरुलाई पोषाक र प्रोत्सािन र बाहषवक सनमक्षा गोष्ठी तथा  म.स्िा.से.ददिस 
कायवक्रम संचालन गररयो 
शकुलाफााँटा नग.पा.का ४ िटा स्िास््य संस्थािरुमा समता पिचु तथा CB-IMNICI onsite coaching कायवक्रम 
सम्पन्न गररयो 

नभटानमन ए खिुाउन,े स्तनपान सप्ताि, आईरन नबतरण को सनमक्षा (IFA) 

स्िास््य संस्थािरुको मानसक सनमक्षा कायवक्रम  

निजात खशश ुिरुको लागी न्यानो झोला नबतरण र गभविनत महिलारुलाई उत्प्ररेणा तथा सतु्केररिरुलाई 
यातायात खचव नबतरण 

स्िास््य संस्था माफव त १५ महिना देखी १५ बषव सम्मका बानलनलका ( १४५४३) जना िरुलाई 
टाईफाईड नबरुर्द्को खोप अनभयान  

गभविनत महिलािरुलाई कुखरुाका चल्ला नबतरण 

समदुाय स्तरमा पररिार ननयोजन सम्बन्धी क्याम्प संचालन 
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९३ जना महिला स्िास््य स्िंय सेहिकािरुलाई प्रनत ब्यखि 6000 का दरले यातायात खचव नबतरण 

शकु्लाफााँटा नगरपानलका िडा नम्बर १ मा औलो रोग को ननयन्त्रणको लागी नबषादी नछडकाउ 
कायवक्रम संचालन  

बनथवङ्ग सेन्टरमा कायवरत ननसवङ्ग कमवचारीिरुको तलब तथा सेिा प्रदायक प्रोस्तािन नबतरण 

क्षयरोगको अधव बाहषवक सनमक्षा बैठक संचालन 

औषधी लागायत उपकरण खररद 

 

खजन्सी शाखा 

खररद ईकाईको िैठक  १० पटक िसी हिनभन्न खररद सम्बन्धी ननणवय भएको । 

कायावलयिाट खररद िनुे हिनभन्न सामग्रीिरुको लानग १३५ ओटा खररद आदेश तयार भएको साथै 
कायावलयमा प्राप्त सामग्रीिरुको १३५ ओटा दाखखला प्रनतिेदन तयार गररएको ।     

ममवत कायव तफव ः यस कायावलयमा रिेका िेहि ईक्िपुमेन्ट, चार पाग्र ेसिारी साधन, मोटरसाईकल 
लगायत मेनसनरी औजारिरुको ममवत सम्भार कायव भएको ।  

हिनभन्न आपूनतवकताव फामविरु सूखच दताव कायव गररएको ।  

योजना शाखा                                

िडा नं १ 

नस.न
. 

आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ नयााँ स्थापना भएका स्िास््य संस्थाको व्यबस्थापन खचव २०७९।१।३० खेमराज अिस्थी 
२ कृष्ट्ण कुाँ िरको घर देखी सिुणव हिष्टको घर िुाँदै भिानी 

कुाँ िरको घर सम्मको बाटो ग्राभेल 
२०७९।३।२२ गणेश ब.नबष्ट 

३ खेलाडीिरुका लागी म्याट खररद २०७९।३।२० चन्र चौधरी 
४ अहपशैपाल कृहष सिकारी संस्था नल.( गिुाँ उत्पादन प्रबधवन 

कायवक्रम) 
२०७९।३।१५ लोकेन्र ऐरी 

५ व्याबसाहयक कृहष तथा भेटएररनरी प्रबधवन अनदुान कायवक्रम ०७९।३।१८ पशपुती मिरा 
६ व्याबसाहयक कृहष तथा भेटएररनरी प्रबधवन अनदुान कायवक्रम ०७९।३।१८ धनी बोिरा 
७ व्याबसाहयक कृहष तथा भेटएररनरी प्रबधवन अनदुान कायवक्रम ०७९।३।१८ नारायण नसंि राित 
८ व्याबसाहयक कृहष तथा भेटएररनरी प्रबधवन अनदुान कायवक्रम ०७९।३।१८ जगन्नाथ जोशी 



44 
 

९ दनलत लखक्षत कायवक्रम अन्तगवत सामदुाहयक हिद्यालयिरुमा 
अध्ययनरत  दनलत बालबानलकािरुको लानग झोला खररद 

०७९।३।१८ चन्र चौधरी 

  िडा नं २ 

नस.न
. 

आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ श्री सनुिरा प्रगतीखशल कृषक पाठशाला समिु २०७९।३।१५ लाल ब.नबष्ट 
२ दनलत महिलािरुलाई नसपमलुक तानलम २०७९।३।१५ गोनबन्द प्र.जोशी 
३ रानीपरु टोलमा स्यालो टुबेल जडान २०७९।३।१० िकव  ब.बम 
४ रानीपरु भईुयारी ननमावण २०७९।३।१२ हटकेश चौध्री 
५ एकल महिलालाई बाख्रा नबतरण कायवक्रम २०७९।३।१८ प्रमेप्रकास जोशी 
६ शहिद पररिारलाई सम्मान तथा बाख्रा नबतरण कायवक्रम २०७९।३।१९ प्रमेप्रकास जोशी 

िडा नं ३ 

नस.न
. 

आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ आददबासी लखक्षत कायवक्रम ( बडघर भलमन्सा ) २०७९।३।१५ श्यामलाल डगौरा 
२ यिुा तथा बालबानलका खेलकुद सामग्री २०७९।३।१५ श्यामलाल डगौरा 
३ यरुरया मलासेस नमनरल तथा खररद हितरण २०७९।३।१५ राम प्रसाद भट्ट 
४ आधारभतु स्िास््य केन्रका लानग औषधी खररद २०७९।३।१० श्यामलाल डगौरा 

िडा नं ४  

नस.न
. 

आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ सडक बत्ती जडान २०७९।३।१८ धाना कु. जोशी 
२ गिुाँ उत्पादन प्रबधवन कायवक्रम ( क्लस्टर ) २०७९।३।२० धाना कु. जोशी 
३ खेलकुद सामग्री अनदुान( कानलका यिुा क्लब,सागर 

ज्योती,राना थारु क्लब,कंचन यिुा क्लबलाई प्रत्येकलाई २५ 
िजार)  

२०७९।३।१८ धाना कु. जोशी 

४ नयााँ सडक बत्ती जडान  २०७९।३।२० धाना कु. जोशी 
 िडा नं ५ 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 
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१ खशिशिी ग्रानमण नबद्यतु स.सं. खजिुामा िान्सफमवर तथा 
नबद्यतु लाईन हिस्तार 

२०७९।३।१
५ 

परमानन्द पन्त 

२ गि ुउत्पादन प्रबधवन कायवक्रम २०७९।३।१
५ 

नसजवना भण्डारी 

३ बैशाखा घेरबार मखन्दर योजना २०७९।३।१
८ 

गज ब.नेगी 

४ मखन्दरिरुमा बाध्यिादन सामग्री योजना  २०७९।३।१
९ 

टेकराज पाण्डेय 

 िडा नं ६ 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ गि ुउत्पादन प्रबधवन कायवक्रम २०७९।३।१५ मिादेि कृहष 
स.सं.नल. 

२ लिरा रानाको घरदेखी बमना रानाको खेत तफव  जाने बाटोमा 
सडक ग्रभेल 

२०७९।३।२० प्यारे राना 

३ हिष्ट्ण ुमखन्दर ननमावण २०७९।३।१२ दान ब.खाती 
 िडा नं ७ 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ गिुाँ उत्पादन प्रबधवन कायवक्रम ( क्लस्टर ) २०७९।३।१५ बैजनाथ कृषक 
समिु 

२ गिुाँ उत्पादन प्रबधवन कायवक्रम ( क्लस्टर ) २०७९।३।१५ गौररशंकर कृषक 
समिु 

३ भिानी आ.नब. भिन ममवत तथा पेखन्टङ २०७९।३।१० पािवती धामी 
४ स्यालो युिेल ननमावण २०७९।३।१० प्रमे ब.धानकु 
५ सडक बत्ती ममवत २०७९।३।१२ मिेश भट्ट 

 िडा नं ८ 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ अपाङग भएका व्यिीिरुको क्षमता अनभिदृदको लानग २०७९।३।१८ दगुाव जोशी भट्ट 
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अनभभािकसाँग अन्त्रहक्रया 
२ एकल महिला आनथवक स्तर सधुार अनदुान २०७९।३।१८ नारायण दत्त जोशी 
िडा नं ९ 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ नयााँ स्थापना भएका स्िास््य संस्था व्यबस्थापन खचव २०७९।१।३० िेद प्रकाश भट्ट 
२ अधरुो कानलका मखन्दर ननमावण २०७९।३।२५ करन लिुार 
३ गिुाँ उत्पादन प्रबधवन कायवक्रम ( क्लस्टर ) २०७९।३।१५ नौखरी मिु 

कमैया 
४ महिलािरुको क्षमता नबकास अनभमखुखकरण तानलम २०७९।३।१२ गोनबन्द प्र.जोशी 
५ आधारभतु स्िास््य सेिा केन्र व्यबस्थापन अनदुान २०७९।३।१५ लोकेन्र ब. ऐर 
६ दनलत गररि तथा हिपन्न महिलािरुलाई उन्नत जातका बाख्रा 

नबतरण 
२०७९।३।१५ डम्बर राज जोशी 

 िडा नं १० 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ नत्रमनुतव प्रा.नब.मा शौचालय तथा खानेपानी ननमावण २०७९।३।१५ जगददश प्र.नबष्ट 
२ गिुाँ उत्पादन प्रिधवन कायवक्रम ( क्लष्टर ) २०७९।३।१५ कहिला कृहष 

ब.स.सं. 
३ स्यालो युबेल जडान १ थान ५० प्रनतशत अनदुान २०७९।३।१२ देिराज पन्त 
४ टोहट नैन नसंि डगौराको घर नखजक बालबानलका खोप केन्र 

ननमावण 
२०७९।३।१८ देिराज पन्त 

 िडा नं ११ 

नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ कायावलय सन्चालन तथा व्यबस्थापन खचव २०७९।२।३० अम्मरा कु.जोशी 
२  गिुाँ उत्पादन तथा प्रबधवन कायवक्रम क्लस्टर छनौट २०७९।३।१५ गोमती धामी 
३ पोषण मैत्री स्िास््य संस्था घोषणाका लागी पिुव तयारी 

कायवक्रम संचालन 
२०७९।३।१५ कृष्ट्णराज जोशी 

 वडा नं १२ 
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नस.न. आयोजनाको नाम सम्पन्न नमनत उ.स.अध्यक्ष\सम्झौ
ता गने व्यिी 

१ दताव भएका यिुा क्लबिरुको लानग खेलकुद सामग्री खररद 
तथा खेलाडीिरुलाई प्रोत्सािन  

२०७९।१।१५ हटकाराम चौधरी 

२ लगणा टोल दखक्षण खल्लामा िोमपाइप,कल्भटव र ग्राभेल २०७९।३।१० सनुमत्रा राना 
३ नयााँ स्थापना भएका स्िास््य संस्थाको व्यबस्थापन खचव २०७९।३।१५ गणेश राना 
४ बसन्तपरु देखी नसाँचाई बोररङ डुाँदै दिुािा जोड्नेरोड फननवचर 

नमल सम्म बाटो स्तरोन्नती  
२०७९।३।१० उत्तम साउाँद 

५ गभविती महिला पोषण कायवक्रम २०७९।३।१२ हटकाराम चौधरी 
६ दताव भएका यिुाक्लबिरुको लानग पोसाक खररद २०७९।३।१८ हटकाराम चौधरी   

कृहष हिकास शाखा 

नस.न. कृयाकलाप इकाइ नबिरण 

१ च्याउ हिउ नबतरण कायवक्रम पटक १ 

२ बाली संरक्षण कायवक्रम पटक २ 

३ बाली कटानी कायवक्रम संख्या १३ 

४ नबद्यालय संग साझेदारी कायवक्रम पटक १ 

५ हिउदे तरकारीको नबउ नबतरण पटक  १ 

६ ५० प्रनतशत अनदुानमा कृहष सामाग्री नबतरण पटक १ 

७ केराको नबरुिा ५० प्रनतशत अनदुानमा नबतरण  पटक १ 

८ बखे तरकारीको नबउ नबतरण कायावक्रम ५० प्र. पटक १ 

९ स्थलगत तानलम  संख्या १२ 

१० एकल महिलािरुका लागी च्याउ खेती तानलम संख्या ५ 

 

प्रशासन शाखा 

जम्मा दतावः २,८९४ ओटा 
जम्मा चलानीः २२२८ ओटा 
कमवचारीको अनसुासन तथा आचरणको अनगुमन र मूल्यािन गने काम 

पत्राचार गने काम  
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कमवचारीको अनभलेख सम्बन्धी काम, 

शाखािरु बीच समन्िय तथा सिजीकरण गने काम । 

प्राहिनधक शाखा 

कच्ची सडक हक.नम (ग्राभेल र ियाक खोल्ने काम 
समेत ) 

२०.५१ 

सडक कालोपते्र हक.नम  ०.८५२ 

तटबन्ध गने कायव हक.नम ०.२ 

स्िास््य चौकी भिन ननमावण  संख्या  ५ 

कल्भटव सम्पन्न संख्या  २ 

सडक बखत्त संख्या  १२५ 

सोलार बखत्त संख्या ७ 

स्यालो टुब िेल बोररंग जडान कायव संख्या  २६ 

३-फेज लाइन नबस्तार हक.नम १२.४४ 

ठेक्का आह्वान एबं सम्झौता संख्या  ४ 

घर /भिन स्थायी नक्सा पास संख्या ४ 

 

भनूम व्यिस्थापन तथा भिन ननयमन उपशाखा 

 

१ .घर नक्सापास   , हफल्ड चेकजााँच   , १५ िटा ननिेदनिरुमा १५ िटै ननिेदनिरुको कायव सम्पन्न  

गररएको । 

२ .सडक रेखांकन कायव १२ िटै िडािरुमा आदेशानसुार २५ िटा सडकिरुको रेकांकन कायव 
सम्पन्न गररएको । 

३  .जग्गा हििाद तथा नगरपानलका बाट जग्गा रेखांकन को लानग परेका ननिेदन ५ मध्ये ५ िटै 
सम्पन्न भएको । 

४ .न्याहयक सनमनतका जग्गा हििाद ३ िटा मध्ये ३ िटै हििाद हफल्ड ननररक्षण   था रेखांकन कायव 
गररएको । 

५   .राहिय भनूम आयोग शनुपाको लानग आिश्यक १०० थान नक्सा र २००  हकत्ताको हफल्डबकु   

हिघा जग्गा नसमाङकन तथा नक्सा बनाउने कायव सम्पन्न गरेको । 
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न्याहयक सनमनत 

१ .४ िटा हििाद उजरुी ननिेदन न्याहयक सनमनतमा दताव भएको  ( गाली बेईज्जती - १  , जग्गा खखचोला  
२ िटा हििाद  र जग्गा मातबन्धकी १ )  

२ .सबै हििाद न्याहयक सनमनतमा दताव भई हिपक्षीका नाममा म्यादजारी गररएको  

३ .तीन िटा हििाद मा नमलापत्र गररसकेको । र १ िटा हििाद हिचारानधन  

 

 

आनथवक प्रशासन शाखा 

खचव तफव : 

नस.न हििरण खचव प्रनतशत 

१ नगरपानलका २७.२२ 

२ िडा नं. १ ४८.१६ 

३ िडा नं. २ ५२.२१ 

४ िडा नं. ३ ४०.२७ 

५ िडा नं. ४ ६४.६९ 

६ िडा नं. ५ २१.१९ 

७ िडा नं. ६ ५८.१६ 

८ िडा नं. ७ ५९.७४ 

९ िडा नं. ८ ४८.४४ 

१० िडा नं. ९ ६१.२९ 

११ िडा नं. १० ६८.३७ 

१२ िडा नं. ११ ४०.८७ 

१३ िडा नं. १२ ३६.८१ 

  शाखागत खचव   

१ खशक्षा शाखा २७.२१ 

२ स्िास््य शाखा ३५.७ 

३ कृहष शाखा ७०.७ 

४ उजाव शाखा ८८.४९ 

५ पश ुशाखा ४९.७८ 

६ न्याहयक सनमनत   
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७ महिला हिकास ९६ 

८ एन.एल.आर ३६.१६ 

९ 

संघीय सरकारबाट िस्तान्तररत 
सशतव ४१.५१ 

१० 

संघीय सरकारबाट िस्तान्तररत 
समपरुक १५.८२ 

११ प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररत सशतव ७३.८२ 

१२ 

प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररत 
हिषेश ८३.२५ 

आय तफव : 

अिधी : २०७९/०१/०१-२०७९/०३/३२ 

  
  

नस.नं. प्रानप्तको श्रोत आम्दानी 
१ १११३१ - सम्पत्ती, बिाल तथा पट्टा िापतको आयमा लाग्ने कर ६७,२१३.५० 

२ ११३१३ - एकीकृत सम्पती कर ९,०९,५७३.४२ 

३ ११३१४ - भनुमकर/मालपोत २१,४२,८७६.१६ 

४ ११३२१ - घरििाल कर १२,०४,९२७.२६ 

५ ११३२२ - ििाल हिटौरी कर १,४४,५४५ 

६ ११४५१ - सिारी साधन कर (साना सिारी) ० 

७ ११४७९ - अन्य मनोरञ्जन कर ० 

८ ११६९१ - अन्य कर ९,५९,४५४.६० 

९ १४१५९ - अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी २,४८,७६४ 

१० १४२१९ - अन्य सेिा शलु्क तथा नबक्री ८,३०,६६० 

११ १४२२४ - परीक्षा शलु्क ८९,०५० 

१२ १४२२९ - अन्य प्रशासननक सेिा शलु्क १,६७,६०५ 

१३ १४२४२ - नक्सापास दस्तरु ४,५२,०१९.३५ 

१४ १४२४३ - नसफाररश दस्तरु १४,२०,५५२ 

१५ १४२४४ - व्यखिगत घटना दताव दस्तरु ३,६०,४५७ 

१६ १४२४५ - नाता प्रमाखणत दस्तरु १६,३५० 

१७ १४२५४ - रेनडयो/ एफ.एम.सञ्चालन दस्तरु ० 

१८ १४४११ - चाल ुिस्तान्तरण ० 
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१९ १४६११ - व्यिसाय कर ६,६४,६१० 

२० १५१११ - बेरूजू २६,६३,०३३.३९ 

२१ ३२१२२ - बैंक मौज्दात ० 

जम्मा १,२३,४१,६९०.६८ 

 

भनूमिीन दनलत, भनूमिीन सकुुम्िासी तथा अव्यिखस्थत बासोबासीको सेिा केन्र  

१. प्रणालीमा त्याि प्रहिष्ट गने काममा ननरन्तरता 

२. िडा नं ९ बाट जग्गाको नाप नक्सािन गने कामको सरुुिात 

सिकारी /उद्योग शाखा 

१. व्यिसाय दताव शाखािाट आ.ि. ०७८÷०७९ को िैशाख देखख असार मसान्तसम्म ९ िटा  
व्यिसाय दताव गररएका  ९ िटा व्यिसाय खारेज गररएका, २ िटा व्यिसायको नाम पररितवन 
गररएको र २६ िटा व्यिसाय नहिकरण गररएका । 

२. खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा सनमती दताव शाखा िाट आ.ि.०७८÷०७९ को िैशाख देखख 
असार सम्म २ िटा सनमनत निीकरण गररएको । 

३. “घ” िगवको ननमावण व्यिसायी इजाजत पत्र दताव शाखािाट आ.ि.०७८÷०७९ को िैशाख देखख 
असार मसान्तसम्म १ िटा इजाजत पत्र नहिकरण गररएको । 

४. सिकारी शाखािाट आ.ि.०७८÷०७९ को िैशाख देखख असार मसान्त सम्म १ िटा सिकारीको 
हिननयम संशोधन गररएको । 

५. उद्योग हिकास शाखािाट आ.ि.०७८÷०७९ को िैशाख देखख असार मसान्तसम्मा सम्पाददत 
काम तपनसल छन । 

क) प्राहिनधक सीप हिकास तालीम अन्तरगवत नयां उद्यमी नसजवना तफव  ४ िटा  तालीम ८५ 
जनालाई र परुाना उद्यमीलाई पनुतावजगी  तालीम ५० जनालाई ददईयो । 

ख) लघ ुनबत्तमा पिुाँच अन्तगवत नयां र परुाना उधमीिरुलाई हिखत्तय संस्थािरुिाट ऋण नलने प्रहक्रया 
िारे जानकारी गराईयो । 
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ग) उपयिु प्रहिनध अन्तगवत २६ जना परुाना उद्यमीलाई नसलाई आईरन र िोम स्टेमा प्रयोग िनुे 
सामान हितरण गरीयो । 

हिपद व्यबस्थापन शाखा 

क्र.सं  

सम्पादन गरेको कायवक्रम 

पररणाम/ 

संख्या  लाभाखन्ित घर  कैहफयत 

१ आ.ि २०७७/७८ मा जङ्गली िाखत्त, 

िािािरुी र आगलानगका कारण भएको 
क्षनतको राित हितरण  

26 ननिदेन  श.ुन.पा का 
१२ िटा 
िडािरु  

  

२ 

आ.ि २०७८/७९ मा जङ्गली िाखत्त, 

िािािरुी र आगलानगका कारण भएको 
क्षनतको राित हितरण  

104 ननिदेन  श.ुन.पा का 
१२ िटा 
िडािरु  

  

३ हिपद व्यिस्थापन सामाग्री खररद गरी 
इ.प्र.का लाई िस्तान्तरण  

 प्रकारका 
समानिरु  

श.ुन.पा का 
१२ िटा 
िडािरु  

  

४ 
श.ुन.पा १० को टोटी खोलामा िेपत्ता 
भएका िालकको पररिारलाई राित रकम  

30,000। १ घरधरुी  

  
 

खशक्षा शाखा  

१. कक्षा ४ र ७ को स्थानीय पाठ्यक्रम ननमाणवको कायव सम्पन्न 

२. बिकु्षेनत्रय पोषणको सिकायवमा ददिा खाजा र संगी प्याड ननमाणव तानलम सञ्चालन 

३. हिद्यालय त्याकं व्यिस्थापन तानलम सञ्चालन 

४. खशक्षक तलहि प्रनतिेदन तयारी  
५. कायवसम्पादनमा आधाररत अनदुान हितरण 

६. अन्य ननयनमत ननकासाका कायव र दैननक प्रशासननक कायव 
८. सूचना अनधकारीको र प्रमखुको नाम र पद 

सचुना अनधकारी: 
नाम: मोिन राज फुलारा 
पद: अनधकृत  
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सम्पकव  हििरण: ९८४९९६३९८५, suchanadhikari@shuklaphantamun.gov.np, 
phularamohan99@gmail.com 

 
 

९. ऐन, ननयम,हिननयम िा ननदेखशकाको सूची 

नस. नं. ऐन, ननयम, ननदेखशकाको नाम 

१ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आनथवक ऐन २०७४ 
२ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको हिननयोजन ऐन २०७४ 

३ 
शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आनथवक कायवहिनध ननयनमत र व्यिस्थीत गनव बनेको (काननु) 
ऐन २०७४ 

४ शकु्लाफााँटा नगरपाहकला प्रशासकीय कायवहिनध ननयनमत गने ऐन २०७४ 

५ 
शकु्लाफााँटा नगरपानलका सनमनतले उजरुी कािाविी हकनारा गदाव अपनाउन ुपने कायवहिनधका 
सम्बन्धमा व्यिस्था गनव बनेको ऐन,2075 

६ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको सिकारी ऐन, २०७५ 
७ शकु्लाफााँटा नगरपानलका कृहष व्यबसाय प्रिर्द्वन सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५ 
८ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको हिननयोजन ऐन, २०७५ 
९ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आनथवकऐन २०७५ 
१० फोिोरमैला व्यबस्थापन ऐन २०७५ 
११ हिपद जोखखम न्यूननकरण तथा व्यबस्थापन ऐन, २०७५ 
१२ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आथीक ऐन, २०७६ 
१३ शकु्लाफााँटान गरपानलकाको हिननयोजन ऐन, २०७६ 
१४ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आथीक ऐन, २०७७ 
१५ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको हिननयोजन ऐन, २०७७ 
१६ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आथीक ऐन, २०७८ 
१७ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको हिननयोजन ऐन, २०७८ 

१८ शकु्लाफााँटा नगर कायवपानलका कायव सम्पादन ननयमािली २०७४ 

१९ नगर कायवपानलका (कायव हिभाजन) ननयमािली, २०७४ 

२० 

शकु्लाफााँटा नगर कायवपानलकाको ननणवय िा आदेश र अनधकारपत्रको प्रमाखणकरण 
(कायवहिनध) ननयमािली, २०७४ 

२१ शकु्लाफााँटा नगरपानलका बैंठक सञ्चालन सम्बन्धी कायवहिनध २०७४ 

mailto:suchanadhikari@shuklaphantamun.gov.np
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२२ शकु्लाफााँटा नगरपानलका नगर सभा सञ्चालन कायवहिनध २०७४  

२३ शकु्लाफााँटा नगरपानलका एफ.एम रेनडयो (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) कायवहिनध, २०७४ 

२४ शकु्लाफााँटा नगरपानलका योजना संचालन सम्बन्धी कायवहिनध, २०७४ 

२५ शकु्लाफााँटा नगरपानलका स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायवहिनध, २०७४ 

२६ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाका पदानधकारीिरुको आचारसंहिता, २०७४ 

२७ शकु्लाफााँटा नगरपानलकाबाटगररनेबजार अनगुमन ननदेखशका, २०७४ 

२८ शकु्लाफााँटा नगरपानलका “घ”िगवकोननमावणव्यिसायीइजाजतपत्रसम्बन्धीकायवहिनध,२०७५ 

२९ शकु्लाफााँटा नगरपानलका एकीकृत सम्पनत व्यिस्थापन कायवहिनध,२०७५ 

३० 

शकु्लाफााँटा नगरपानलका करारमा प्राहिनधक कमवचारी व्यिस्थापन गने सम्बन्धी 
कायवहिनध,२०७५ 

३१ शकु्लाफााँटा नगरपानलका नगर खशक्षा कायवहिनध,२०७५ 

३२ अपाङ्गता भएका व्यखिको पररचय पत्र हितरण कायवहिनध,२०७५ 
३३ मददरा हिक्री हितरण व्यबस्थापन तथा ननयमन ननदेखशका २०७५ 
३४ छाडा पश ुचौपाया व्यबस्थापन सम्बखन्ध कायवहिनध २०७५ 
३५ शे्रणी हिहिन जनशखि छनौट सम्बखन्ध मापदण्ड,२०७६ 

३६ 
शकु्लाफााँटा नगरपानलकाका कमवचारीिरुको थप सेिा सहुिधा तथाप्रोत्सािन भत्ता सम्बन्धी 
कायवहिनध २०७६ 

३७ शकु्लाफााँटा नगरपानलका सडक मापदण्ड ननधावरण कायवहिनध २०७६ 
३८ न्याहयक सनमनतको कायव संचालन कायवहिनध, २०७६ 
३९ शकु्लाफााँटानगरपानलकाको निीकरणीय ऊजाव कायवक्रम सञ्चालन कायवहिनध २०७६ 
४० शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको अनगुमन तथा मलु्यािन कायवहिनध, २०७७ 
४१ व्यबसाय दताव कायवहिनध २०७७ 
४२ शसुासन (व्यबस्थापन तथा संचालन) कायवहिनध, २०७७ 
४३ आन्तररकननयन्त्रण प्रणाली ननदेखशका, २०७७ 
४४ खानेपानीतथा सरसफाई सनमनत व्यबस्थापन कायवहिनध २०७७ 
४५ शकु्लाफााँटानगरपानलका भिन ननमावण संहिता तथा मापदण्ड कायवहिनध २०७७ 
४६ लेखासनमनतको कायवहिनध २०७७ 
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४७ 
शकु्लाफााँटानगरपानलकाको एफ. एम. रेनडयो व्यबस्थापन संचालन कायवहिनध २०७४ प्रथम 
संसोधन 

४८ नगरखशक्षा कायवहिनध २०७५ संसोधन 
४९ लैहङ्गकहिंसा ननिारण कोष (संचालन) कायवहिनध २०७७ 
५० शकु्लाफााँटानगरपानलका सडक मापदण्ड ननधावरण कायवहिनध प्रथम संसोधन २०७६ 
५१ संखक्षप्तिातािरणीय अध्ययन तथा प्रारखम्भक िातािरखणय पररक्षणकायवहिनध २०७७ 
५२ िालक्लब समूि परचालन ननदेखशका २०७७ 
५३ संस्थादताव तथा नहिकरण कायवहिनध २०७७ 

५४ 

शकु्लाफााँटानगरपानलकामा भनूमिीन दनलत, भनूमिीनसकुुम्िासी र अव्यिस्थीत बसोबासीको 
हििरण र त्यांक संकलन इकाईमा कायवरतपदानधकारी र कमवचारीको सेिा सहुिधा 
सम्िन्धी कायवहिनध, २०७८   

५५ प्रारखम्भक बाल नबकास सिजकतावको पाररश्रनमक सम्बखन्ध ननदेखशका, २०७८ 

५६ 
शकु्लाफााँटा नगरपानलकामा रिेका बरघर/भलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रिर्द्वन र हिकास गनव 
बनेको ऐन, २०७८ 

५७ टोल हिकास संस्था (गठन तथा पररचालन) कायवहिनध २०७८ 
५८ आनथवक ऐन २०७९ 
५९ हिननयोजन ऐन २०७९ 
६० हिपद जोखखम न्यूननकरण तथा व्यिस्थापन (प्रथम संसोधन) ऐन २०७५ 

 

 

१०. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यािनधक हििरण 

नस.न हििरण खचव प्रनतशत 

१ नगरपानलका २७.२२ 

२ िडा नं. १ ४८.१६ 

३ िडा नं. २ ५२.२१ 

४ िडा नं. ३ ४०.२७ 

५ िडा नं. ४ ६४.६९ 

६ िडा नं. ५ २१.१९ 

७ िडा नं. ६ ५८.१६ 

८ िडा नं. ७ ५९.७४ 

९ िडा नं. ८ ४८.४४ 

१० िडा नं. ९ ६१.२९ 
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११ िडा नं. १० ६८.३७ 

१२ िडा नं. ११ ४०.८७ 

१३ िडा नं. १२ ३६.८१ 

  शाखागत खचव   

१ खशक्षा शाखा २७.२१ 

२ स्िास््य शाखा ३५.७ 

३ कृहष शाखा ७०.७ 

४ उजाव शाखा ८८.४९ 

५ पश ुशाखा ४९.७८ 

६ न्याहयक सनमनत   

७ महिला हिकास ९६ 

८ एन.एल.आर ३६.१६ 

९ 

संघीय सरकारबाट िस्तान्तररत 
सशतव ४१.५१ 

१० 

संघीय सरकारबाट िस्तान्तररत 
समपरुक १५.८२ 

११ प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररत सशतव ७३.८२ 

१२ 

प्रदेश सरकारबाट िस्तान्तररत 
हिषेश ८३.२५ 

 

 

११. सािवजननक ननकायले प्राप्त गरेको िैदेखशक सिायता, ऋण, अनदुान एिम ्सम्झौता 
सम्िन्धी हििरण 

शकु्लाफााँटा नगरपानलकाले कुनै पनन बैदेखशक सिायता, ऋण, अनदुान प्राप्त नगरेको । 
 

१२. सािवजननक ननकायमा परेको सूचनाको माग सम्बन्धी ननिेदन र सूचना ददइएको 
हििरण 

नस.नं. सूचनाको हििरण दताव नमनत दताव 
नं. 

कायवन्ियनको आिस्था 

१ िनलया पनुस्र्थापनको लानग आ.ि. 
२०७८।७९ मा हिननयोखजत गरेको 

२०७९।०२।२३ ९ सूचना ददएको 
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ननणवयको प्रनतनलहप 

२ अनमी कमवचारीलाई सरुिा आउनको 
लानग अनमुनत ददने कायवपानलकाको 
ननणवयको प्रनतनलहप 

२०७९।०३।१५ ११ सूचना ददएको  

३ खशि मखन्दर व्यिस्थापन सनमनतको 
भिूानीको लानग िडा कायावलयले 
लेखी पठाएको नसफाररसको प्रनतनलहप 

२०७९।०३।२० १२ सम्बखन्धत िडा 
कायावलयलाई 
नसफाररसको प्रनतनलहप 
ददन ुभनन लेखी पठाएको 

 

 

१३. सािवजननक ननकायका सूचनािरु अन्यत्र प्रकाशन भएको िा िनुे भए सोको 
हििरण 

समय समयमा आिश्यक हििरण िेिसाईट माफव त तथा संघीय सरकारबाट जारी सूचना प्रणानल 
पोटवलबाट सूचना प्रकाखशत गररने । 

क) शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको िेिसाईट https://shuklaphantamun.gov.np/  
ख) स्थाननय हिपद ररपोहटवङ पोटवल: https://cmis.mofaga.gov.np/kanchanpur/shuklaphanta/ 

ग) स्थानीय संस्थागत क्षमता स्ि मूल्यािन: https://lisa.mofaga.gov.np/report 

 

 

https://cmis.mofaga.gov.np/kanchanpur/shuklaphanta/
https://lisa.mofaga.gov.np/report

