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२०७९ साउन देखि असोज महिना सम्म सम्पाददत 
मखु्य मखु्य कृयाकलापिरूको हििरण 

स्ि: प्रकाशन (Proactive Disclosure) 

 

सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको िक सम्बन्धी    
ननयमािली, २०६५ को ननयम ३ बमोजीम सािवजननक गररएको 

  

शकु्लाफााँटा नगरपानलका 

नगर कायवपानलकाको कायावलय 
झलारी, कंचनपरु 
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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 देखि स्थानीय तिमा िखककएको 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 उल्लेि गररएका 
छन । सूचनाको को संरक्षण, सम्बर्द्वन र प्रचलन गराउन यस नगरपानलकाले २०७९/८० साउन 
– असोज महिनाको अबनधमा सम्पाददत प्रमिु 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 २०७९/८० को प्रथम तै्रमानसक (२०७९ साल साउन – असोज) 
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 । 

 

प्रमिु 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 प्रमिु र उप–प्रमिु 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 प्रमिु 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 उल्लेि 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: 

:yfoLL sd{rf/L ljj/0f 

l;=g+= kb tx ;+Vof s}lkmot 

! clws[t  cf7f}+ !  

@ clws[t ;ftf}+ !  

# clws[t 5}7f}+ !$  

$ ;xfos kfrf}+ @^  

% ;xfos rf}yf] @%  

^ sf=;= >]0fL ljxg &  

s/f/ sd{rf/L ljj/0f 
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l;=g+= kb Tx ;+Vof s}lkmot 

! clws[t÷OlGhlgo/ 5}7f}+ !  

@ ;"rgf k|ljlw clws[t 5}7f}+ !  

# clws[t -/f]huf/ ;+of]hs_ 5}7f}+ !  

$ k+lhs/0f kfFrf}= !  

% ;=s=c= rf}yf] $  

^ cldg rf}yf] !  

& x]=c= kfrf}+ ^  

* /f]huf/ ;xfos kfrf}+ !  

( /f]huf/ k|fljlws rf}yf]  !  

!) c=g=dL=÷Nof=6]=÷vf]ksfo{stf rf}yf] ##  

!! c=;=O= rf}yf] @  

!@ ;f=k= rf}yf] #  

!# ;xhstf{ rf}yf] *  

!$ Josxf] nf]8/ >]0fL ljxg !  

!% ljlN8Ë On]lS6«lzog >]0fL ljxg !  

!^ x=;=rf=÷x]=;=rf= >]0fL ljxg &  

!& sf=;=÷:jLk/ >]0fL ljxg @*  

 

l/Qm b/jGbL 

! clws[t :jf:Yo÷x]=O{+ ;ftf}+ l/St  

@ clws[t s[lif÷e]6]/Lg/L &÷* l/St  

# clws[t s[lif÷ &÷* l/St  

$ clws[t lzIff÷k|= (÷!) l/St  

% clws[t O{lGh÷;len (÷!) l/St  

^ clws[t n]vf -cf=n]=k=_ ^ l/St  

 

 

शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको संगठन संरचना: 
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पद अनसुार कायव हििरण: 

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

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

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

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

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

• नगरपानलकाको सम्पूणव कमवचारीिरुको प्रशासननक रेिदेि र ननयन्त्रण गने । 

• नगरपानलकाको ननणवय अनसुार पदपूनतव सनमनतले नसफाररश गरेको उम्मेदिारलाई ननयखुि  
ददने । 



7 
 

• 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 िचवको 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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(ि) िैठक व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव  

• सभा तथा नगरपानलकाको सखचि भई काम गने । 

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

• नगर प्रमिुको 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 प्रमिुको रेिदेि 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 िरीद, भण्डारण, हितरण र ममवत संभारको व्यिस्था नमलाउने। 

• नगर प्रमिुको 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 िचव गने। 

• नगरपानलकाको आयव्ययको हिसाि राख्न/ेराख्न लगाउने। 

• नगरपानलकाको आम्दानी िचवको लेिापरीक्षण 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, िररद आदेश, दाखिला 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 िररद 
ऐन, २०६३, सािवजननक िररद ननयमािली, २०६४, सूचनको िक सम्बन्धी ऐन, २०६४, 

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

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

यस शािाका प्रमिुले प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतको रेिदेि 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 
प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत समक्ष पेश गने । 

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

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

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

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

गराउने । 

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

• शािालाई तोहकएका कायविरुको प्रगनत सम्बन्धमा ननयनमत अनगुमन, ननरीक्षण तथा ननदेशन 
ददने । 
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• आफू कायवरत शािासाँग 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 । 

• शािामा रशेका खजन्सी सामान, सिारी साधन लगायतका सामग्रीिरुको अनभलेि रािी/राख्न 
लगाई आिश्यक प्रनतिेदन समेत तयार गने । 

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

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

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

• नगरक्षेत्रनभत्र सञ्चालन गनव आिश्यक देखिएका 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 िोज 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 उपशािा) 

यस पदले पूिावधार हिकास व्यिस्थापन उपशािाका प्रमिुको रेिदेि र ननयन्त्रणमा रिी 
देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 
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• ि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 िानेपानी 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 रेिदेि 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, अनभलेि 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 उपशािा) 

यस पदले सभेक्षकको रेिदेि र ननयन्त्रणमा रिी शािा प्रमिु उत्तरदायी भई देिाय 
िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 
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• शािाको कायवसंग सम्बर्द् कायवनीनत तथा कायवयोजना तजुवमा गने कायवमा शािा प्रमिुलाई 
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।े 

• शािाको आन्तररक दताव/चलानीलाई व्यिखस्थत गने ।  

• शािामा प्राप्त िनुे जग्गा प्रशासनसंग सम्बखन्धत फाइल/अनभलेििरु अद्यािनधक गरी 
सरुखक्षत राख्न।े 

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

  

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

 

यस पदले यस उपशािा प्रमिुको रेिदेि 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 शािा/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, पोिरी, 
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 ।   

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

• आफूखजम्मा रिेका उपकरण लगायतका खजन्सी सामान, अनभलेि 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 उपशािा)  

 

यस पदले पूिावधार हिकास शािा प्रमिुको रेिदेि 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 देिा परेमा तोहकएको 
पदानधकारी समक्ष तरुुन्त प्रनतिेदन गने । 

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

• दमकलमा प्रयोग िनु े इन्धनको अनभलेि राख्न,े आनधकाररक अनधकारीको सिी गराई 
लगबकु सरुखक्षतसाथ राख्ने र िोजेको बित 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 उपशािा प्रमिु) 

 

यस पदले पूिावधार हिकास शािा प्रमिुको रेिदेि 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 प्रमिु 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 
शािा/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 प्रमिु 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 अनभलेि 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 अनभलेि र हफताव सम्बन्धी प्रारखम्भक कायव 
गने।  

• योजना सम्िन्धी िाता सञ्चालन नसफाररश कायव गने/गराउने । 

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

शािा प्रमिु (प्रमिु खशक्षा अनधकृत), ति–९/१०, खशक्षा/खश.प्र.) (खशक्षा, यिुा तथा िेलकुद शािा) 

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

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

• शािालाई 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 । 

• शािासाँग 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 िेलकुद आयोजना सम्बन्धी नीनत तय गरी िेलकुद हिकासको लानग आिश्यक 
कायव गनव नीनतको िाका 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, खचनडयािाना 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 ।   

• शािामा रिेका खजन्सी सामान/यन्त्र–उपकरण/सामग्रीिरुको अनभलेि रािी/राख्न लगाई 
आिश्यक प्रनतिेदन समेत तयार गने । 

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

• शािा अन्तगवतका कमवचारीिरुको दैननक प्रशासननक कायव गने । 

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

• शािामा कायवरत कमवचारीिरुको कायवसम्पादन मूल्यािन गने/गराउने । 

• शािाका 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 प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतबाट ननदेशन भए बमोखजमका 
अन्य कायविरु गने । 

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

यस पदले शािा प्रमिुको रेिदेि र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी भई देिाय 
बमोखजमका कायविरु (काम, कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

• उपशािालाई तोहकएका कायविरुको प्रगनत हििरण ननयनमतरुपमा तयार गरी उपशािा 
प्रमिु समक्ष पेश गने । 

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

• उपशािाबाट गररने पत्राचारको मस्यौदा तयार गरी पेश गने । 

• उपशािासाँग सम्बखन्धत नबषयका नगरसभाका ननणवयिरु कायावन्ियन गनव सियोग गने । 

• हिद्यालय िोल्ने अनमुनतको लानग ननिेदन दताव िनु आएमा खशक्षा, यिुा तथा िेलकूद 
शािाको 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 ।  

•उपशािाको फाइनलङ्ग र सूचना प्रणालीलाई सवु्यिखस्थत गने । 

•उपशािामा रिेका खजन्सी सामान/यन्त्र–उपकरण/सामग्रीिरुको अनभलेि राख्न/ेराख्न  
लगाउने ।  

•यस उपशािालाई ननददवष्ट गररएका अन्य कायविरु गने । 

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

यस उपशािाका प्रमिुले शािा प्रमिुको रेिदेि र ननयन्त्रणमा रिी ननजप्रनत उत्तरदायी भई 
देिाय िमोखजमका कायविरु (काम कतवव्य र खजम्मेिारी) गनुव गराउन ुपदवछ । 

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

•मातितका स्िास््य चौकीिरुको ननरीक्षण/अनगुमन गने कायवमा शािा प्रमिुलाई 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 िटाई 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 उपशािा) 

यस पदका कमवचारीले जनस्िास््य अनधकृतको रेिदेि 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 प्रमिु 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 जोखिममा 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 शािा प्रमिुबाट ननदेशन भए बमोखजमका अन्य कायविरु गने 
। 

यस नगरपानलकामा कायवरत कमवचारीिरूको नामािली: 
 

१. gu/kflnsfdf sfo{/t स्थायी कमवचारी नबबरण 

 

क्र.सं. कमवचारीको नाम kb sfo{/t zfvf ति,  शे्रणी स्थायी ठेगाना कैहफयत 

१ श्री  हटकेन्र राज भट्ट k|=k|=c= z'SnfkmfF6f g=kf= आठौं नभ.न.पा.-१०   

२ श्री  हिष्ट्ण ुप्रसाद िरेल of]hgf clws[t of]hgf zfvf सातौं नभ.न.पा.-१५   

३ श्री  मिेशराज पाण्डेय clws[t k|zf;g zfvf छैठौं िे.न.पा-६   

४ श्री  लक्ष्मी दत्त पाण्डेय clws[t lhG;L zfvf छैठौं िे.न.पा-३   

५ श्री  रुर ि. ओली clws[t ;xsf/L zfvf छैठौं श.ुन.पा-५   

६ श्री  मोिनराज फुलारा clws[t e"ld Joj:yfkg छैठौं गन्यापधरुा-५, डडेल्धरुा   

७ श्री  रामप्रसाद भट्ट clws[t e]6g/L छैठौं नभ.न.पा.-६,   

८ >L gf/fo0f bQ e§ clws[t e]6g/L छैठौं z'=g=kf= % 

 

९ श्री  ददपक धामी OlGhlgo/ k|fljlws zfvf छैठौं नभ.न.पा-११   

१० श्री   सरेुश प्रसाb e§ lzIff clws[t lzIff zfvf छैठौं 
  

१० श्री  गंगा कुमारी दिाल अयावल ;xfos btf{rnfgL zfvf पााँचौं नभ.न.पा-१८ 
 

११ श्री  कृष्ट्णििादरु काकी ;xfos kfFrf} lhG;L zfvf पााँचौं श.ुन.पा.-९ 
 

१० श्री  माधिराज जोशी n]vfkfn cf=k|= zfvf पााँचौं दिु ुगा.पा-५, दाच ुवला   

१३ श्री  कमला कु. जोशी d=la=lg= dlxnf ljsf;  पााँचौं नभ.न.पा-१८   

१४ श्री  ददपेन्र कुमार जोशी k|fljlws ;xfos lzIff zfvf पााँचौं अमरगहढ-२, डडेल्धरुा   
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क्र.सं. कमवचारीको नाम kb sfo{/t zfvf ति,  शे्रणी स्थायी ठेगाना कैहफयत 

१५ श्री  सन्तोष कुमार भण्डारी ;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf पााँचौं नभ.न.पा.-१८   

१६ श्री  िडक भाट ;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf पााँचौं खशिर न.पा.-२, डोटी   

१७ श्री  अजय माझी ;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf पााँचौं ददपायल-नसलगढी न.पा डोटी   

१८ श्री  करन नसंि िढुाऐर ;xfos kfFrf} s[lif zvf पााँचौं िेदकोट न.पा.   

१९ श्री  गीता भट्ट ;xfos rf}yf] /fhZj zfvf चौथो नभ.न.पा.-८   

२० श्री  चन्र चौधरी ;xfos rf}yf] /fhZj zfvf चौथो कैलारी-५   

२१ श्री  रमेश कुिर ;xn]vfkfn cf=k|= zfvf चौथो नभ.न.पा.-१०   

२२ श्री  हिरेन्र ि. थापा c=;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf चौथो िे.न.पा.   

२३ श्री  चन्र नसाँि धामी c=;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf चौथो & Gf+= j8fdf sfo{/t   

२४ श्री  संजय डगौंरा c=;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf चौथो िे.न.पा-९   

२५ श्री  गंगा मिरा c=;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf चौथो !! Gf+= j8fdf sfo{/t   

२६ >L /tLnfn rf}w/L c=;jOlGhlgo/ k|fljlws zfvf चौथो 
  

२७ श्री  सररता पन्त ;xfos rf}yf] of]hgf zfvf चौथो नभ.न.पा.-१८   

28 श्री  लक्ष्मण नसंि सेठी sf=;= cf=k|= zfvf शे्रणी हििीन श.ुन.पा.-६   

29 >L ;'/]z kGt cldg k|fljlws zfvf rf}yf] Dffdf{ –# bfr'{nf  

30 श्री  मान ि. डगौंरा sf=;= /fhZj zfvf शे्रणी हििीन श.ुन.पा.-२   

3१ श्री  भनगरथ जोशी sf=;= पश ुसेिा केन्र हपपलाडी शे्रणी हििीन श.ुन.पा.-5  

32 >L kbd/fh cj:yL sf=;= s[lif ljsf; zfvf शे्रणी हििीन श.ुन.पा.-10  

 

२. z'SnfkmfF6f gu/kflnsfdf sfo{/t 

s/f/÷Hofnfbf/Ldf sfo{/t sd{rf/L 
l;=g+= Kb tx÷>]0fL gfd, y/ sfo{/t lgsfo :yfoL 7]ufgf s}lkmot 

1  O{lGhlgo/ clws[t 5}7f}+ >L nf]s]Gb| /fh e§ z'=g=kf= le=g=kf= !*  

2  ;=s=c= kfFrf}+ >L hgs/fh hf]zL z'=g=kf= z'=g=kf=  

3  c=;=O{= ;xfos rf}yf] >L 6]s]Gb| /fh e§ z'=g=kf= z'=g=kf= %  

4  ;=s=c= ;xfos rf}yf] >L /fh]Gb| jxfb'/ l;+x z'=g=kf= z'=g=kf= &  

5  ;=s=c= ;xfos rf}yf] >L /fh]z s'df/ P]/ z'=g=kf= z'=g=kf= @ la1fkg åf/f 

6  Cldg ;xfos rf}yf] >L x]d /fh cj:yL z'=g=kf= z'=g=kf= !! ,, 

7  ;=s=c= ;xfos rf}yf] >L ;'/]Gb| b]j e§ z'=g=kf= le=g=kf= !% ,, 

8  ;=s=c= ;xfos rf}yf] >L uf]ljGb jxfb'/ lji6 z'=g=kf=   

9  x=;=rf= >]0fLljxLg r/0f /fd 8uf}+/f z'=g=kf= z'=g=kf= ! la1fkg åf/f 

10  x]= ;=rf= >]0fLljxLg ldGgt g/l;+x /fgf z'=g=kf= sf7df08f}+ ,, 

11  x]=;=rf= >]0fLljxLg lbks /fh jf]x/f z'=g=kf= z'=g=kf= !! ,, 

12  x]= ;=rf= >]0fLljxLg uf]ljGb jxfb'/ ;fpb z'=g=kf= z'=g=kf= % ,, 

13  x=;=rf= >]0fLljxLg lbks jxfb'/ P]/ z'=g=kf= z'=g=kf= !! ,, 

14  x=;=rf= >]0fLljxLg lbg]z jxfb'/ P]/ z'=g=kf= z'=g=kf= !) ,, 

15  Jofsxf] nf]8/ ;=rf= >]0fLljxLg /fhg rf}w/L z'=g=kf= z'=g=kf= !) ,, 
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l;=g+= Kb tx÷>]0fL gfd, y/ sfo{/t lgsfo :yfoL 7]ufgf s}lkmot 

16  ljN8LË O{n]lS6«lzog >]0fLljxLg uf]s'n b]j hf]zL z'=g=kf= z'=g=kf= !) ,, 

17  sf=;= >]0fLljxLg 8Dd/L s'df/L P]/ z'=g=kf= z'=g=kf= ( ,, 

18  sf=;= >]0fLljxLg s/g l;+x 7u'Ggf z'=g=kf= z'=g=kf= * ,, 

19  sf=;= >]0fLljxLg xl/dfg rf}w/L z'=g=kf= z'=g=kf= * ,, 

20  sf=;= >]0fLljxLg uLtf jd z'=g=kf=  ;dfof]hg d=lj=c= 

21  s'lrsf/ >]0fLljxLg ;Gt' 8uf}+/f z'=g=kf= z'=g=kf= @ Hofnfbf/L 

22  s'lrsf/ >]0fLljxLg uf]ljGb jfNdLls z'=g=kf=  Hofnfbf/L 

23  sf=;= >]0fLljxLg kbd jxfb'/ P]/ z'=g=kf= z'=g=kf= ( la1fkg åf/f 

24  s'lrsf/ >]0fLljxLg cd} sfdL z'=g=kf= z'=g=kf= !! la1fkg åf/f 

25  sf=;= >]0fLljxLg snfjtL s'df/L lj=s= z'=g=kf= z'=g=kf= !! ,, 

26  sf=;= >]0fLljxLg k/dfgGb e§ z'=g=kf= z'=g=kf= ! ,, 

27  sf=;= >]0fLljxLg ;'/]Gb| jxfb'/ P]/ z'=g=kf= z'=g=kf= ( la1fkg åf/f 

28  s'lrsf/ >]0fLljxLg dfg jxfb'/ 8uf}+/f z'=g=kf= j8f g+= @ Hofnfbf/L 

 

z'SnfkmfF6f gu/kflnsf cGt/ut j8f sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f         

वडा न += १ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी÷tx :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ श्री lg/h hf]zL ;xfos  j*f ;lrj kf+rf}+  :yfoL  9840777565 

२ >L l^sf k|;fb cj:yL sf=;=   >])fL ljlxg 2076k'if28sf] j*f 

lg= Hofnfbf/L, s/f/ 
९८०९४१०७९० 

३ >L ljgf]b/fh cj:yL sf=;=     ,, lj!fkg2075.5.17 ९८०९४९७९४५ 
वडा न += २ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ >L k|]d k|sfz hf]zL ;xfos j*f ;lrj rf}yf]  :yfoL ९८४८७८२५१८ 
२ >L ;ljtf rf}w/L sf=;=     s/f/, k|s[of ९८१०६७६९८७ 
वडा न += ३ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ श्री श्याम लाल rf}w/L ;xfos j*f ;lrj kf+rf}+  :yfoL ९८४८७५३९५९ 
२ >L /g' rf}w/L sf=;=   >])fLljxg s/f/, k|s[of ९८१०७११०७१ 
३ >L ls/)f b]jL wfdL sf=;=   >])fLljxg s/f/ ९८४८८४४३७७ 
वडा न += ४ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ श्री  wgf s'df/L hf]zL ;xfos j*f ;lrj rf}yf]  :yfoL ९८१४३०००३३ 
२ >L ;f]dgfy /fgf sf=;=   >])fLljxg s/f/, k|s[of ९८०९४०१९४४ 
वडा न += ५ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ >L ^]s /fh kf)*]o ;xfos j*f ;lrj kf+rf}+  :yfoL ९८४८७३६०३१ 
२ >L lj/ jxfb'/ wfdL ;xfos   rf}yf]  :yfoL ९८१२७१८७७४ 
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३ >L ladnf rf}w/L sf=;=   >])fL ljxg g=kf= lg)f{o ९८४८७२६२४२  
>L cDd/f s'= hf]zL ;=d=lj=lg= 

 
rf}yf]  :yfoL 

 

वडा न += ६ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ श्री xl/nfn rf}w/L ;xfos j*f ;lrj kf+rf}+  :yfoL ९७४९५०९७०४ 
२ >L ;'Gb/L /fgf sf=;=   >])fLljxg s/f/, k|s[of ९८१५६६७९०८ 
वडा न += ७ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ श्री महेश भट्ट ;xfos j*f ;lrj rf}yf]  :yfoL ९८६५९५८१९० 
2 >L lgd{nf s'df/L kGt sf=;=   >])fLljlxg s/f/, k|s[of   

3 >L lj:gf b]jL e§ sf=;=   >])fLljlxg s/f/, k|s[of   

वडा न += ८ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/ मोबाईn नम्वर 
१ >L gf/fo)fbQ hf]zL vf=kf=;=^]= j*f ;lrj rf}yf] s/f/, ;dfof]hg ९८६८८२५९१० 
२ >L uf]s)f{ k|= hf]zL ;=s=c=     s/f/   ९८४८८१९८४५ 
३ >L lzj jxfb'/ wfdL sf=;=     s/f/, k|s[of ९८०६४९०५१७ 
वडा न += ९ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी :yfoL, s/f/  मोबाईn नम्वर 
१ >L *Dj//fh hf]zL ;xfos j*f ;lrj rf}yf]  :yfoL 9849643424 

2 >L lbks r'gf/f sf=;=     s/f/, k|s[of 9848767757 

3 >L ;jf/Lnfn *+uf}/f sf=;=     :yfoL 9848727420 

वडा न += १० मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी :yfoL, s/f/  मोबाईn नम्वर 
१ श्री b]j/fh kGt ;xfos j*f ;lrj rf}yf]  :yfoL 9809437203 

२ >L s]zjbQ hf]zL ;f=k= ;f=k= rf}yf] s/f/, k|s[of 9849514152 

३ >L ;'lgtf blxt sf=;=   >])fL ljlxg s/f/, k|s[of 9809437203 

वडा न += ११ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी :yfoL, s/f/  मोबाईn नम्वर 
१ >L s'df/L uf]dtL jf]u^L ;xfos j*f;lrj kf+rf}+ :yfoL 

 

२ >L nIdL e§ ;f=k= ;f=k= rf}yf] s/f/, k|s[of ९६६८२५६६७१ 
३ >L hoGtL b]jL gfy sf=;=      s/f/   

४ >L uf]ljGb /fgf sf=;=     s/f/, k|s[of   

वडा न += १२ मा कार्यरत कमयचारी हरु 
सि=नं= नाम थर पद lhDd]jf/L शे्रणी  :yfoL, s/f/  मोबाईn नम्वर 
१ श्री l^sf/fd rf}w/L ;xfos j*f ;lrj rf}yf]  :yfoL ९८४८७३८८५८ 
2 >L hfgsL /fgf sf=;=      s/f/ k|s[of ९८१२६५९४१६ 
 

ljleGg of]hgf÷sfo{qmd cGt/ut s/f/sf sd{rf/Lx? 

$= LGCDP 
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! ;"=k|=c= clws[t 5}7f}+ nf]u /fh e§ z'=g=kf= z'=g=kf= ^ 

%= k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd 

! /f]huf/ ;+of]hs clws[t 5}7f}+ >L s[i0f k|;fb e§ z'=g=kf= bfr{'nf 

@ /f]huf/ ;xfos ;xfos kfFrf}+ >L l6sf/d ltjf/L ,,  

# k|fljlws ;xfos ;xfos kfFrf}+ >L lw/h P]/ ,,  

^= phf{ sfo{qmd 

! c=;=O{+ rf}yf] >L sNkgf zfxL z'=g=kf= z'=g=kf=!! sf=kf=  lg0f{o 

&=ul/j ;+u ljz]Zj/ sfo{qmd 

! ;fdflhs kl/rfns ;xfos rf}yf] >L tk:of e§ % g+= j8f sfof{no z'=g=kf= % 

 

*= RUDP 
! x=;=rf= ljlxg >L t]h l;+x sf]/ z'=g=kf= z'=g=kf= ! la1fkg jf6 

@ sf=;= ljlxg >L lgd{nf zfxL ,,     ,,  zx/L ljsf; -Hofnfbf/L 

x'b} s/f/_ 

(= NNSWA  / g=kf=sf] ;fe]mbf/Ldf 
1  ;xhstf{ >L sljtf hf]zL z'=g=kf= z'=g=kf= % 

2  ;xhstf{ >L dfof s'df/L hf]/f z'=g=kf= z'=g=kf= & 

3  ;xhstf{ >L ;':df s'df/L zfx z'=g=kf= z'=g=kf= !) 

!)= k+lhs/0f ljefu 

4  MIS ck/]6/ kfrf}+ >L pQd jxfb'/ P]8L z'=g=kf= z'=g=kf= & 

5  lkmN8 ;xfos rf}yf] >L h'gf s'df/L :of+8f z'=g=kf= z'=g=kf= * 

!!_ s[lif, kz' ;]jf s]Gb| tyf cfo'j]{bsf s/f/÷ Hofnfbf/Ldf sfo{/t sd{rf/L 

! gf=k|f=;= ;xfos rf}yf] >L dLgf s'= 

e08f/L 

s[lif zfvf z'=g=kf= & Ps ufp Ps 

k|fljlws 

@ gf=k|f=;= ;xfos rf}yf] >L kbd j= P]/ kz' ;]jf s]Gb| emnf/L z'=g=kf= !) sf=kf= lg0f{o 

# kz' ;f=k= ,,        ,, >L s/g l;+x 

wfdL 

kz' ljsf; zfvf  z;t{ cg'bfg, s/f/ 

k|s[of 

$ gf=k=:jf=k|f= ;xfos rf}yf] >L t]h /fh 

hf]zL 

k=;]= s]= jgzfxf j]bsf]6 * Ps ufp Ps 

k|fljlws 

% gf=k=:jf=k|f= ;xfos rf}yf] >L b'of]{wg s'+j/ kz' ;]jf s]Gb| lkknf8L  s/f/ k|s[of 

^ sf=;= >]0fLljlxg >L aNb]j l;+x 

wfdL 

kz' ;]jf s]Gb| emnf/L  lh=k=;] dfkm{t 

!@= n3' pBd sfo{qmd 

! ;xhstf{ ;xfos rf}yf] >L wg jxfb'/ s'ZdL z'SnfkmfF6f g=kf= 

@ ,,  >LL zfGtf ;fpFb z'SnfkmfF6f g=kf= 
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४. प्रदान गररन ेसेिा, खजम्मेिार शािा, 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 देखिने 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 िलु्न थप कुनै प्रमाण कागजात 
भए सो समेत पेश गने 

४.नाबालक अननिायव उपखस्थत िनु ुपने 

५.दिैु कान देखिने 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 सनाित 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 िलु्ने 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 िोप ददएको 
प्रमाण 

४.अस्पताल िा िोपको 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 खिखचएको 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 सनाित 
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 िलु्न े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 िलेुको 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 देखिएमा 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 िररद 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 िलु्न े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 सनाित गनुव 
पने 

६.जग्गा धनीले सनाित गरेको कागजात 

22 घर बाटो प्रमाखणत 

१.ननिदेन (बाटोको नाम,टोल समेतको 
िलु्ने)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 िलु्ने 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 िलु्ने 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 िलु्न े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 िलु्न े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 सनाित 
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 सनाित 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 िररद गरेको भए 
मालपोतबाट रखजिेशन पाररत नलितको 
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 
शािा प्रमिु 

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 प्रमिु/उप 
प्रमिु र प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृतज्यू को 
तोक आदेश 
अनसुार 
अनमन 

आनथवक 
ऐन 
बमोखजम 

3 ददन 
देिी 1 
िप् ता सम्म 

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

३. राजश् ि दाखिला गरेको रनसद 

49 

सरकारी, सािवजननक 
जग्गा, सडक नसमािन 
तथा संरक्षण 

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

रु.2500/- 

3 ददन 
देिी 1 
िप् ता सम्म 

२. सरोकारिाला सबैको िस्ताक्षर सहित 
संयिु ननिदेन 

३. हकत्ता नापी नक्शा र हफल्ड बकु 

४. राजश् ि दाखिला 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 
देिी 1 
िप् ता सम्म 

२. सरोकारिाला सबैको िस्ताक्षर सहित 
संयिु ननिदेन 

३. हकत्ता नापी नक्शा र हफल्ड बकु 

४. राजश् ि दाखिला गरेको रनसद 

51 

नगर प्रमिु, उपप्रमिु 
र कायावलय प्रमिुज्यू 
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 शािा 
प्रमिु 

 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 िोप सेिा १. उमेर सिूि अनसुारको िोप काडव 
िोप 
कायवक्रममा 
संलग्न कमवचारी 

 

दताव भएकै 
समयमा 
तुँ ुरुन्त 

55 

कोनभड-१९ हिरुर्द्को 
िोप अनभयान 
संचालन 

१. सम्बखन्धत लखक्षत उमेर प्रमाखणत गने 
आनधकाररक कागजपत्र 

सम्बखन्धत िोप 
केन्रमा 
िहटएका िोप 
प्रदान गने 
स्िास््यकमी 

 

अनभयान 
संचालन 
भएको 
समयमा 

२. कायावलयले जारी गरेको पररचयपत्र 

३. अन्य तोके बमोखजमका कागजात 

56 राजश् ि/कर 

राजश् ि नतरेको रनसद अथिा 
प्रमिु 
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 िण्डमा, 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 

• शािा संग सम्िखन्धत ननयनमत कामिरु शािा प्रमिुबाट ननणवय िनुे । 

• हिशेष ननणवय नगर प्रमिुबाट तथा कायावलय प्रमिुबाटै िनु ुपने भनी तोहकएका कामिरु कयावलय 
प्रमिुबाट । 

• नननतगत हिषयका ननणवयिरु नगर कायवपानलका  एिं नगरसभा बाट ननणवयिनुे । 

 

६. ननणवय उपर उजरुी सनु्न ेअनधकारी 

• शािा प्रमिु मातितबाट भएको ननणवयको शािा प्रमिु िा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत । 

• प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतबाट भएको ननणवयको नगर प्रमिु 

• कायावपानलका सदस्यिरुबाट भएको ननणवयको नगरप्रमिु,,नगर उप प्रमिु । 

• नगर प्रमिु, नगर उप प्रमिुबाट 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 शािा 

  

l;=g= sfo{qmd O{sfO sflt{s s}lkmot 

! d]l8sn pkrf/  ;+Vof  ^&)  

@ dfO{g/ ;lh{sn ;+Vof ^@  

# k|of]uzfnf ;]jf  ;+Vof !%$  

$ vf]k ;]jf ;+Vof !)  

 /]ljh lj?4 ;+Vof !)  

 :jfOg lkmj/ lj?4 ;+Vof )  

 vf]/]t lj?4 ;+Vof )  

% s[lqd uef{wfg ;]jf ;+Vof ^$  

 ! ufO{  ;+Vof #&  

 @ e};L ;+Vof @&  

 # afv|f ;+Vof )  

^  kmd{ gjls/0f ;+Vof #  
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& kmd{ btf{ ;+Vof @  

* ;d'x u7g ÷btf{ ;+Vof )  

( ;d'x gljs/0f ;+Vof )  

 

स्िास््य शािा 

l;=g+= ;Dkflbt s[ofsnfk pknJwL 

! :jf:Yo sfo{qmdsf] aflif{s ;ldIff uf]li7 ! k6s 

@ 8]ªu' ;r{ P08 l8:6'O{ cleofg ;+rfng !@ j6f j8fx?df 

# cf}iflw vl/b Olj8 af6 k|s[ofdf /x]sf] 

$ sf]le8 !(la?4sf] vf[k cleofg ;+rfngdf vf]k kfPsf 

!* aif{ dflysf 

*@ 

 

योजना शािा                                

आ. ि. २०७९/०८० को दोस्रोचौमानसकमा कायावदेश तथा सम्झौता भएका योजनािरू: 
शािागत रूपमा १३ िटा 
िडा सखचि माफव त: ८ 

उपभोिा माफव त: 
िडा नं. १:१ 

िडा नं. १०: १ 

िडा नं. १२: १ 
कृहष हिकास शािा 

१) तरकारी हिउ हितरण 

२) च्याउको हिउ हितरण ५।५ खक्िन्टल 

३) प्याजको हिउ ७० हकलो 
४) गिकुो हिउ १०५ खक्िन्टल 

५) गि ुउत्पादन प्रिर्द्वन कायवक्रमको लानग ननिेदन संकलन 

६) च्याउ पकेट कायवक्रम संचालन 

७) अन्य ननयनमत कृहष परामषव तथा सेिा 

प्रशासन शािा 

!_ b}lgs k|zf;lgs sfd  
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@_ ljleGg j8f tyf sfof{nodf l;kmfl/; kq k7fpg] 

#_ btf{ rnfgL ug]{ 

btf{ tyf rnfgLsf] cj:yf  

!_ @)&(.)$.! ut] b]lv @)&(.)^ d;fGt;Dd  

 btf{ ;+Vof M @!)* 

 rnfgL ;+Vof M ^&# 

प्राहिनधक शािा 

! vl/b k|lqmof ;DjGwL 

• 7]Ssf cfXjfg ;+Vof M !@ 

• af]nkq ;+Vof M % 

• l;naGbL b/efpkq ;+Vof M% 

@= ;+3 tyf k|b]z cg'bfg sfo{qmd  

• t/fO dw]z ;d[l4 sfo{qmdx? M 7]Ssf cfXjfg ul/Psf] 

• k|b]z ljz]if cg'bfg sfo{qmdx? M nfut cg'dfg tof/ ePsf] 

• k|b]z ;dk"/s cg'bfg sfo{qmdx? M ;Demf}tfsf] k|lqmofdf /x]sf] 

#= 3/ gS;f kf; b/vf:t ;+Vof M (   

 

भनूम व्यिस्थापन तथा भिन ननयमन उपशािा 

 

न्याहयक सनमनत 

• Goflos ;ldltdf k/]sf] ph'/L ;+Vof M& cf]6f 

• ldnfkq eO{ ljjfb km5\f{}6 ePsf M % cf]6f 

• ljrf/flwg eO{ ldnfkqsf] klqmofdf /x]sf M @ 
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आनथवक प्रशासन शािा 

शकु्लाफााँटा नगरपानलकाको आ.ि. २०७९/८० को पहिलो तै्रमानसक (श्रािण,भार,असोज) महिना 
सम्मको िचव 

नस.नं. हििरण  

बजेट रु. 
(िजारमा) 

िचव 
रु.(िजारमा) 

िचव 
प्रनतशत 

१ नगरपानलका  २५,४६,४० २,३८,९३ ९.३८ 

२ िडा नं १ ५०,०० ० ० 

३ िडा नं २ ४०,०० १,५० ३.७५ 

४ िडा नं ३ ४०,०० ० ० 

५ िडा नं ४ ४५,०० ० ० 

६ िडा नं ५ ५०,०० ५७ १.१४ 

७ िडा नं ६ ४०,०० ० ० 

८ िडा नं ७ ५०,०० ० ० 

९ िडा नं ८ ५०,०० ० ० 

१० िडा नं ९ ४०,०० १९ ०.४८ 

११ िडा नं १० ४५,०० १९ ०.४४ 

१२ िडा नं ११ ५०,०० ० ० 

१३ िडा नं १२ ५०,०० ० ० 

नस.नं. शािागत  
बजेट रु. 
(िजारमा) 

िचव 
रु.(िजारमा) 

िचव 
प्रनतशत 

१ कृहष हिकास शािा ५०,०० ० ० 

१० खशक्षा शािा २,३०,०० ५२,०३ २२.६२ 

२ स्िास््य शािा १,५५,०० २१,८३ १४.०८ 

३ पश ुहिकास शािा २०,०० ० ० 

४ उजाव शािा ११,४७ ० ० 

५ न्याहयक सनमनत  ७,०० ० ० 

६ महिला हिकास ५,०० ० ० 

७ एन एल आर १४,०० ० ० 

८ दनलत भनुमहिन, भनुमहिन सकुुम्बासी र अव्यिखस्थत २०,०० ३३ १.६९ 

९ संघीय सरकार बाट िस्तान्तररत कायवक्रम २३,३२,०० ५,०१,१४ २१.४९ 
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भनूमिीन दनलत, भनूमिीन सकुुम्िासी तथा अव्यिखस्थत बासोबासीको सेिा केन्र  

• j8f g+= ( sf] gfk gS;f+sg sfo{ ;DkGg . 

• j8f g+=& / j8f g+= * sf] 8f6f k|lji6 . 

• e"–pkof]u of]hgf lgdf{0f ug{ !@ j6} j8fdf ;xhLs/0f sfo{qmd ;DkGg . 

 

सिकारी /उद्योग शािा 

!=  Joa;fo btf{                     — !& 

@= Joa;fo gaLs/0f                — !@# 

#= Joa;fo vf/]hL                    — ! 

$= ;xsf/L btf{                      — ! 

%= lgdf{0f Joa;fo æ3Æ ju{ btf{         — ! 

 

हिपद व्यबस्थापन शािा 

! = o; gu/kflnsf cGt{ut /x]sf ;fd'bflos jgsf] ljj/0f ;+sngsf nfuL jgx?nfO{ kqfrf/ 

ul/Psf] 5 . 

@= gu/kflnsfsf] e" pkof]u lgtL lgdf{0fsf nfuL jgx?sf] ljj/0f ;+sng ug]{ sfo{ z'? ul/Psf] 

5 . 

# = z'SnfkmfF6f gu/kflsf / lg8\; g]kfnsf]  ;xof]udf ldlt @)&(÷)%÷#! ut] b]lv k/]sf] 

clj/n jiff{sf] sf/0f z'SnfkmfF6f gu/kflnsf j8f g+ !! agxf/f lzlj/sf @* 3/kl/jf/nfO{ / 

!@ PsfGt 6f]n  / b'afxf 6f]nsf !( af9L lk8Lt kl/jf/nfO{ vfB / u}/ vfB /fxt ;fdu|L 

ljt/0f ul/Psf] 5 . 

$= ldlt @)&(÷)%÷#! ut] b]lv k/]sf] clj/n aif{sf sf/0f z'SnfkmfF6f gu/kflnsf j8f g+= * 

lkNn/Ldf ca?¢ ePsf] ;8s ;'rf? ug{ >Ldfg gu/ k|d'v >L /0f axfb/ dx/f Ho" sf] 

;+of]hsTjdf hgk|ltlglw, gu/sfo{kflnsfdf sfo{/t sd{rf/L, g]kfnL ;]gf, ;z:q k|x/L, g]kfn 

k|x/L / :yfgLo gu/jf;Lx?sf] hg>dbfg af6f] ;+rfngdf NofO{Psf] lyof] .  

रोजगार सेिा केन्र 

!= laut @ jif{otf /f]lsPsf] /f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] sd{rf/L egf{ rfn' cf=a=sf] k|yd q}dflifsdf 

;Dkfbg ul/Psf] 5 .  

@= lgoldt ?kdf ;lDkfbg ug{' kg]{ kqfrf/ tyf kmfO{lnªsf sfd ;DkGg ul/Psf] 5 .  

#= sfdsf nflu kfl/>ldsdf cfwfl/t cfof]hgfx? /f]huf/ Aoa:yfkg ;"rgf k|0fflndf k|lji6 

ug]{ .  

$= PsLs[t j:t'l:ylt tof/Lsf] nflu tYof+s ;+sng  

  



42 
 

 

खशक्षा शािा  

!= klxnf] rf}dfl;s tnj eQf lgsf;f .  

@= lbjf vfhfsf] klxnf] q}dfl;svr{ /sd lgsf;f . 

#= k|=c= a}7s tyf SEE  glthf laZn]if0f ;DaGwL ;ldIffTds a}7s ;DkGg  . 

$= lgoldt laBfno cg'udg tyf ;'kl/a]If0fsf] sfo{ eO/x]sf] . 

%= cGo b}lgs k|zf;lgs sfo{ .  

राजश्व शािा 

l;=g+= cfo lzif{s ;+slnt /fhZj 

! ;DklQ, jxfn tyf k§f jfkmtsf] cfodf nfUg] s/  %,%(@.– 

@ ;DklQ s/ @,%*,%&$=)#.– 

# E"lds/÷dfnkf]t s/ #,&*,&@#.– 

$ 3/ jxfn s/ !,*@,%$$=^!.– 

% Joj;fo /lhli6]«;g b:t'/ %,@$,$^%.– 

^ cGo s/ !&,@!) .– 

& Goflos b:t'/ @,@%).– 

* gS;f kf; b:t'/ !,@$,^*%=$!.– 

( l;kmfl;/ b:t'/ ##,^)).– 

!) JolQmut 36gf btf{ b:t'/ $)).– 

!! cGo b:t'/ *&,*().– 

!@ cGo /fhZj !,)!,!)! .– 

 hDdf !&,!&,)#%=)%.– 

j8faf6 ;+slnt /fhZj j8fut ?kdf 

l;=g+= Jf8f g+= ;+slnt /fhZj 

! ! &@,(().– 

@ @ @),$%).– 

# # *$,&!@=@^.– 

$ $ !,!@,*^#=%) .– 

% % ^),%@).– 

^ ^ *^,%^%=%).– 

& & #*,$)).– 

* * %(,(%%.– 

( ( #!,@&@.– 

!) !) !,)),)@@ .– 

!! !! !,((,&#! .– 

!@ !@ !,^#,@^#=#% .– 
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 hDdf @&,$&,&&(=^^.– 

 

महिला हिकास उपशािा 

ckfËtf ePsf JolQmnfO{ kl/ro kq ljt/0f 

• æsÆ ju{sf] kl/ro kq M ( hgf 

• ævÆ ju{sf] kl/ro kq M #( hgf 

• æuÆ ju{sf] kl/ro kq M !$ hgf 

• æ3Æ ju{sf] kl/ro kq M & hgf 

८. सूचना अनधकारीको र प्रमिुको नाम र पद 

सचुना अनधकारी: 
नाम: मोिन राज फुलारा 
पद: अनधकृत  
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 जोखिम न्यूननकरण तथा व्यबस्थापन ऐन, २०७५ 

mailto:suchanadhikari@shuklaphantamun.gov.np
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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 

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 
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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 िानेपानीतथा सरसफाई सनमनत व्यबस्थापन कायवहिनध २०७७ 
४५ शकु्लाफााँटानगरपानलका भिन ननमावण संहिता तथा मापदण्ड कायवहिनध २०७७ 
४६ लेिासनमनतको कायवहिनध २०७७ 

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 जोखिम न्यूननकरण तथा व्यिस्थापन (प्रथम संसोधन) ऐन २०७५ 
६१ z'SnfkmfF6 gu/kflnsfsf] cg'udg d"Nof+sg sfo{ljlw,@)&& -;+;f]wg ePsf]_ 
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६२ x]lj pks/0f ;+rfng tyf Joj:yfkg lgb{]lzsf, @)&( 
६३ ;'Ts]/L dlxnfnfO{ lgz'Ns PDa'n]G; ;]jf ;DaGwL lgb{]lzsf, @)&( 

 

 

१०. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यािनधक हििरण 

 

 

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 कृहष सम्बखन्ध त्याि  १३ सूचना नलन नआएको 
 

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/  
ि) 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

