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पररचर् 

स्थानीर् स्वार्ि शासन ऐन, २०५५ बमोजजम भीरकोट नगरपालिकाको गठन लमलत २०७२ असोज ३ गते स्र्ाङ्जा 
जजल्िाजस्थत साववकका दालसयङ दहथमु, जििङु देउरािी र ढापकु लसमिभन््र्ाङ्ग गाउँ ववकास सलमलतिाई समेटेर 
भएको हो । नेपािको संववधान, २०७२ जारी भए पश्चात नपेाि सरकारको लमलत २०७३ फागनु २३ गतेको 
लनणयर्ानसुार साववकको नगर क्षेत्रमा कालिकाकोट गाउँ ववकास सलमलतका ६ वटा वडा, स्वरेक गाउँ ववकास 
सलमलतका ५ वटा वडा, छाङ्छाङ्दी गाउँ ववकास सलमलतका ५ वटा वडा र बानेथोक देउरािी गाउँ ववकास 
सलमलतका ९ वटै वडा थप गरी हािको भीरकोट नगरपालिकाको परुनसंरचना गररएको हो ।  

भगूोिमा भीरकोट नगरपालिका गण्डकी प्रदेशको स्र्ाङ्जा जजल्िा अन्तगयत पूवयमा पतुिीबजार नगरपालिका र 
लबरूवा गाउँपालिका, पजश्चममा पवयत जजल्िा, उिरमा अजुयनचौपारी गाउँपालिका र पतुिीबजार नगरपालिका र 
दजक्षणमा वालिंग नगरपालिकासंग लसमाना जोलडएर रहेको छ । र्सको भभूाग समनु्र सतहको ७१३ लमटरदेजि 
१७३५ लमटर उचाईसम्म फैलिएको छ । 

इलतहासमा भीरकोट रा्र्को स्थापना पन्रौं शताब्दीलतर भएको पाइन्छ। नेपाि एवककरण हनुपूुवय गण्डकी क्षते्र 
आसपासका २४ से रा्र् मध्रे् एक भीरकोट रा्र्मा िाडँ ठकुरी वंशी शासकिे शासन गरेको इलतहास छ । 
१९ औ ंशताब्दीको शरुूवात लतर भने र्ो रा्र् नेपाि रा्र्मा गालभन पगुकेो पाइन्छ । 

भीरकोट नगरपालिकाको संजक्षप्त पररचर् र्हाँ प्रस्ततु गररएको छ । 

1. अवजस्थलत पूवयमा वडा नं ३ को भरुूङ्खोिा देजि पजश्चममा वडा नं ९ को कालिकाकोट 
अथायत पवयतको जजल्िाको लसमानासम्म । 
उिरमा वडा नं १ को शंिपरु देजि दजक्षणमा वडा नं ४ को 
ित्रीिोिासम्म। 

2. जनसंख्र्ा ३३६९८ (परुूषाः १५९१७ मवहिााः १७७८१) 
3. कुि क्षेत्रफि ७८.२३ वगय वकिोलमटर 
4. सङ्घीर्ता पश्चात वडा ववभाजन हािको वडा नं. साववकका गाववस र वडाहरू 

१ दालसयङ् दहथमु १,२,३ र ५ 

२ दालसयङ् दहथमु ४,६,७,८ र ९ 

३ बानेथोक देउरािी १ देजि ९ सम्म 

४ छाङ्छाङ्दी २,३,७,८ र ९ 

५ स्वरेक १,५,६,७ र ९ 

६ जििङु्ग देउरािी ३,५,७ र ८ 

७ जििङु्ग देउरािी १,२,४,६ र ९  

८ ढापकु लसमिभञ्ज्र्ाङ् १ देजि ९ वडा सम्म 

5. तापक्रम न्र्नुतम ५0c देजि ३५0c सम्म 

6. हावापानी समजशतोष्ण हावापानी  
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7. मूख्र् पेशा कृवष, व्र्ापार, सेवा, ्र्ािा मजदरुी आदद 

8. प्रमिु केन्र तथा स्थिहरू नगर केन्राः बर्रघारी बजार (समजुन्र सतहबाट ७३० लमटर 
उचाइमा) 
व्र्ापाररक केन्राः बर्रघारी, हेि,ु छाङ्छाङ्दी, सनु्दर बजार 
धालमयक स्थिाः छाङ्छाङ्दी मजन्दर छारँ्ाक्षेत्र, भीरकोट कालिका 
मजन्दर, जििङु् कालिका मजन्दर, स्वरेक कालिका मजन्दर 
ऐलतहालसक स्थिाः  भीरकोट दरबार, जगतपरु दरबार, कुडार दरबार 
अन्र् पर्यटवकर् स्थिाः स्वरेक मैदान, गडहरे गफुा, ओकादी 

नगरपालिकाको कार्ायिर् र सम्पकय  
ठेगाना 

कार्ायिर्ाः नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, भीरकोट नगरपालिका 
कार्ायिर् रहेको स्थानाः भीरकोट नगरपालिका वडा नं १, बर्रघारी, 
स्र्ाङ्जा 
वेभसाइटाः https://bheerkotmun.gov.np/ 
इमेिाः info@bheerkotmun.gov.np 
सम्पकय  फोन: ०६३४००१०६, ०६३४००१०७ 
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भीरकोट नगरपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार 
नेपािको संववधानको धारा ५६ मा नेपािको मूि संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीन तहको हनुे र 
नेपािको रा्र्शजिको प्रर्ोग संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहिे संववधान र कानून बमोजजम गने उल्िेि छ । त्र्सैगरी 
संववधानको धारा ५७ िे रा्र्शजिको बाँडफाटँ संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहमा गरी तीन वटै तहका सरकारिे 
संववधान र कानून बमोजजम आफूिाई प्राप्त एकि र साझा अलधकारको प्रर्ोग र अभ्र्ास गनय पाउन ेववषर्िाई 
सलुनज चत गरेको छ । संववधानको अनसूुची-८ मा स्थानीर् तहको एकि अलधकार र अनसूुची-९ मा संघ, प्रदेश 
र स्थानीर् तहको साझा अलधकार सम्बन्धमा व्र्वस्था गररएको छ । संववधानमा उजल्िजित स्थानीर् तहको एकि 
अलधकार र संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अलधकार अन्तगयतका ववषर्िाई स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 
२०७४ र अन्र् क्षेत्रगत काननुहरूबाट थप ववस्ततृीकरण र व्र्ाख्र्ा समेत गररएको छ । नपेािको संववधानको 
अनसूुची ८ र ९ मा उल्िेि भए अनसुार र्स नगरपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार अन्तगयत देहार्का ववषर्हरू 
पदयछन ्। 

स्थानीर् तहको एकि अलधकारको सूची 
क्र.स.  ववषर्हरू 
१ नगर प्रहरी 
२ सहकारी संस्था 
३ एफ एम संचािन 
४ स्थानीर् कर (सम्पजि कर, घर वहाि कर, घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर), 

सेवा शलु्क दस्तरु, पर्यटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भमूीकर (मािपोत), दण्ड 
जररवाना, मनोरिन कर, मािपोत संकिन 

५ स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन 
६ स्थानीर् त्र्ाकं र अलभिेि संकिन 
७ स्थानीर् स्तरका ववकास आर्ोजना र पररर्ोजनाहरू 
८ आधारभतु र माध्र्लमक जशक्षा 
९ आधारभतु स्वास््र् र सरसफाइ 
१० स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता 
११ स्थानीर् सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक, लसंचाई 
१२ गाउँ सभा, नगर सभा, जजल्िा सभा, स्थानीर् अदाित, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको 

व्र्वस्थापन 
१३ स्थानीर् अलभिेि व्र्वस्थापन 
१४ घर जग्गा धनी पजुाय ववतरण 
१५ कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पश ुस्वास््र् र सहकारी 
१६ जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्जि र अशिहरूको व्र्वस्थापन 
१७ बेरोजगारहरूको त्र्ाकं संकिन 
१८ कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन, संचािन र लनर्न्त्रण 
१९ िानेपानी, साना जिववधतु आर्ोजना, वैकजल्पक उजाय 
२० ववपद व्र्वस्थापन 
२१ जिाधार, वन्र्जन्त,ु िानी तथा िलनज पदाथयको संरक्षण 
२२ भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास 
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संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको अलधकारको साझा सूची 
क्र.स.  ववषर्हरू 
१ सहकारी 
२ जशक्षा, िेिकुद र पत्रपलत्रका 
३ स्वास््र् 
४ कृवष 
५ ववद्यतु, िानपेानी, लसंचाई जस्ता सेवाहरू 
६ सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररवाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी, पर्यटन शलु्क 
७ वन, जंगि, वन्र्जन्त,ु चराचरुूङ्गी, जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ायवरण तथा जैववक ववववधता 
८ िानी तथा िलनज 
९ ववपद् व्र्वस्थापन 
१० सामाजजक सरुक्षा र गररबी लनवारण 
११ व्र्जिगत घटना, जन्म, मतृ्र्,ु वववाह र त्र्ाङ्क 
१२ परुातत्व, प्राजचन स्मारक र संग्रहािर् 
१३ सकुुम्बासी व्र्वस्थापन 
१४ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी 
१५ सवारी साधन अनमुलत 
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स्वीकृत भएका कानूनरूको वववरण 

भीरकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृत भई प्रचिनमा रहेका ऐन, लनर्म, नीलत, लनदेजशका, कार्यववलध तथा मापदण्डहरूको 
वववरण देहार् बमोजजम रहेको छ । 

क) ऐनहरूको सूची 
1. भीरकोट जशक्षा ऐन, २०७५ 

2. भीरकोट सहकारी ऐन, २०७५ 

3. भीरकोट नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यववलध ऐन, २०७५ 

4. न्र्ावर्क सलमलतिे उजरुीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउनपुने कार्यववलधका सम्बन्धमा बनेको 
ऐन, २०७५ 

5. ववपद जोजिम न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७६ 

6. भीरकोट नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७८ 

7. भीरकोट नगरपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७८ 

ि) लनर्महरूको सूची 
1. नगरपालिकाको कार्य ववभाजन लनर्माविी, २०७४ 

ग) नीलत, लनदेजशका, कार्यववलध तथा मापदण्डहरूको सूची 
1. ब्र्ाकहोिोडर/विपर संचािन कार्यववलध, २०७४ 

2. नगरकार्यपालिकाका पदालधकारीहरूको आचारसंवहता, २०७४ 

3. भीरकोट नगरपालिकाको संस्था दताय तथा नववकरण कार्यववलध, २०७४ 

4. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७४ 

5. एकीकृत सम्पजि कर व्र्वस्थापन लनदेजशका, २०७५ 

6. आलथयक सहार्ता सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

7. स्थानीर् तहको उपभोिा सलमलत गठन, पररचािन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

8. उपभोिा सलमलतको पकेट डार्री, २०७५ 

9. “घ” बगयको लनमायण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

10. भीरकोट नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

11. नगर प्रहरी संचािन व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

12. टोि ववकास सलमलत संचािन कार्यववलध, २०७५ 

13. अपाङ्गता भएका व्र्जिहरूको पररचर् पत्र ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

14. सवारी साधन राख्न ेठाउँ व्र्वस्थापन तथा संचािन सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ 

15. ववपद् व्र्वस्थापन कोष संचािन कार्यववलध, २०७५ 

16. फोहोरमैिा व्र्वस्थापन कार्यववलध, २०७५ 

17. छाडा चौपार्ा लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन कार्यववलध, २०७५ 
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18. सावयजलनक िचय व्र्वस्थापन सम्बन्धी लनदेजशका, २०७६ 

19. साधारण लनमायणजन्र् सामाग्री (ढंुगा, लगट्टी, माटो, बािवुा) संकिन, उत्िनन,् प्रशोधन, ओसारपसार 
र लबक्री ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७६ 

20. िाद्य सामाग्री/राहत ववतरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७६ 

21. बािमैत्री स्थानीर् शासन तथा बाि अलधकारी संरक्षण कार्यववलध, २०७७ 

22. भीरकोट नगरपालिकाको बािबालिका सम्बन्धी नीलत, २०७७ 

23. भीरकोट नगरपालिकाको स्वास््र् नीलत, २०७७ 

24. कृवष ववकास नमनुा कार्यक्रम संचािन लनदेजशका, २०७७ 

25. भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र नददजन्र् पदाथयको उत्िनन ्प्रशोधन तथा ववक्री ववतरण सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७७ 

26. भीरकोट नगरपालिकाको घर अलभिेजिकरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८ 
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नगरपालिकाको संगठन संरचना र कमयचारी दरबन्दी वववरण 

नगरपालिकाको संगठन संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

मवहिा बािवालिका तथा समाज 
कल्र्ाण एकाई 

- सहार्क मवहिा ववकास लनरीक्षक 
(प्रा)  (चौथो) (ववववध)  १ 

 

 

नगर सभा िेिा, ववधार्न, सशुासन तथा अन्र् सलमलत 

आलथयक, सामाजजक, पूवायधार समेत ववषर्गत सलमलतहरु नगर कार्यपालिका 

प्रमिु 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत  (रा.प. दि.) (प्र/सा.प्र.) १ 

सामान्र् प्रशासन शािा 
- प्रशासकीर् अलधकृत 

(सातौं/आठौं) (प्र/सा.प्र.) 
१ 

- प्रशासन सहार्क (पाचौं) 
(प्र/सा.प्र.) १  

 

 

उपप्रमिु 

आलथयक प्रशासन शािा 
- िेिा अलधकृत 
सातौं /आठौं  
(प्र/िे) १  

- िेिापाि (सहार्क 
पाचौं) (प्र/िे) १   

 

 

श्रोत अनमुान तथा वजेट सीमा लनधायरण सलमलत 

न्र्ावर्क, राजश्व  परामशय  र अन्र् सलमलतहरु 

सामाजजकववकास शािा 
- सामाजजक ववकास 
अलधकृत  (छैठौं) (प्र/सा.प्र.) 
१ 

- प्रशासन सहार्क (चौथो) 
(प्र/सा.प्र.) १  

-  

र्ोजना, अनगुमन तथा 
कार्यक्रम शािा 
- र्ोजना, अनगुमन तथा 

कार्यक्रम अलधकृत 

(छैठौं/सातौं) (प्र/सा.प्र.) 
१   

- र्ोजना सहार्क (पांचौं ) 
(प्र/सा.प्र.) १  

 

स्वास््र् शािा 
- जनस्वास््र् अलधकृत 

(सातौं) (स्वा./हे.ई.) १ 

- लसअहेव (छैटौं) 
(स्वा./हे.ई.) १ 

- लस.अ.न.मी  (छैटौं) 
(स्वा./क.न./ज.न.) १ 

 

 

जशक्षा, र्वुा तथा 
िेिकंुद शािा 
- जशक्षा अलधकृत 

(नवौं/दशौं) 
(जश./जश.प्र.) १ 

- जशक्षा अलधकृत 
(छैटौँ/सातौँ/आठौं) 
(जश./जश.प्र.) १ 

- प्राववलधक सहार्क 
(पाँचौ) (जश./जश.प्र.) 
१ 

 

पूवायधार  ववकास 

शािा 
- ईजन्जलनर्र (छैठौं) 

(ईजन्ज/लसलभि) १ 
- सव ईजन्जलनर्र 

(पाचौं) 
(ईजन्ज/लसलभि) १ 

 

 

कृवष ववकास शािा 
- कृवष ववकास 
अलधकृत (छैठौं) 
(कृवष/बािी) १ 

- प्राववलधक सहार्क 

(पाँचौ) 
(कृवष/बागबानी) 
१ 

- ना.प्रा.सहार्क 

(पाँचौ) 
(कृवष/बािी) १ 

 

पशपंुक्षी सेवा शािा 
- पश ु स्वास््र् 
अलधकृत (छैठौं) 
(कृवष/भेट) १ 

- प्राववलधक सहार्क 
(पाँचौ) 
(कृवष/िाईभस्टक) 
१ 

- ना.प्रा.सहार्क 
(चौथो) (कृवष/भेट) 
१ 

 

आन्तररक िेिापरीक्षण 

शािा 

- आन्तररक िेिापरीक्षक 

(पाँचौ) (प्र/िे/आ. िे. प.) १ 

 

जजन्सी व्र्वस्थापन तथा 
िररद उपशािा 
- जजन्सी  सहार्क (पांचौ) 

(प्र/सा.प्र.) १ 
- सहार्क चौथो (प्र/सा.प्र.) 

१ 
 

राजश्व उपशािा 
-राजस्व अलधकृत  

 (छैठौं) (प्र/सा.प्र.)  १ 

–राजस्व सहार्क 

(चौथो /पाचौं) (प्र/िे) 

१  

 

 

भवन, घर नक्सापास 

उपशािा 
- ईजन्जलनर्र (छैठौं) 

(ईजन्ज/लसलभि) १ 
- सव ईजन्जलनर्र 

(पाचौं) 
(ईजन्ज/लसलभि) १ 

- अमीन, (चौथो) 
(ईजन्ज/सभे) १ 

 

 

सूचना प्रववलध उपशािा 
- सूचना प्रववलध अलधकृत 

(छैठौं) (ववववध) १    

- कम््रू्टर  अपरेटर 

(पाँचौ) (ववववध)   १ 

 

 

 

 

वातावरण, 
फोहोरमैिा तथा 
ववपद् व्र्वस्थापन 
उपशािा 
- फोहोरमैिा 

व्र्वस्थापक (प्रा.) 
(चौथो) १ 

 

 

वडा कार्ायिर्हरु  

- वडासजचव (पाचौं) (प्र/सा.प्र.)   ९ 
- स.ई. (पाचौं) (ईजन्ज/लसलभि) ३ 
- सहार्क कम््रू्टर अपरेटर (चौथो) 

(ववववध)   ९ 
 

मािपोत तथा जग्गा प्रशासन उपशािा 
- प्रशासन सहार्क (पाचौं) (प्र/सा.प्र.)  १  
 

सामाजजक सरुक्षा तथा 
पजिकरण  उपशािा 
- स्थानीर् पजिकालधकारी 

(पाचौं) (प्र/सा.प्र.) १ 

 

िानेपानी तथा 
सरसफाई एकाई 

- िा.पा.स.टे. (चौथो) 
(ईजन्ज/स्र्ानीटरी) 
१ 

 

दताय/चिानी तथा नागररक सहार्ता एकाई  

- सहार्क चौथो (प्र/सा.प्र.)  १  
 

नगर प्रहरी एकाई 

- नगर प्रहरी ३ जना 
 

कानून उपशािा 
- कानून सहार्क (पाचौं)  (न्र्ार्/काननु) १  

(कानून)  
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वडागत सङ्गठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा सलमलत 

वडा कार्ायिर् 

 

- वडा सजचव (पांचौ) 
(प्र/सा.प्र.) ९ जना 

 

- स.ई. (पाचौं) 
(ईजन्ज/लसलभि) ३ जना 
(एक जनािाई ३ वडाको 
जजम्मेवारी) 

 

- सहार्क कम््रू्टर 
अपरेटर (चौथो) 
(ववववध)   ९ 

 

वडा अध्र्क्ष 
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स्वास््र् तफय को संगठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

स्वास््र्  चौकी  ६ वटा  
- जनस्वास््र् लनरीक्षक/हे.अ./लस.अ.हे.व. (छैटौं) (स्वा./हे.ई.) १ 

- लस.अ.हे.व. (पाँचौ) (स्वा./हे.ई.) १ 

- लस.अ.न.मी. (पाँचौ) (स्वा./क.न.) १ 

- अ.हे.व. (चौथो) (स्वा./हे.ई.) १ 

- अ.न.मी. (चौथो) (स्वा./ क.न.) १ 

जम्मा ५ × ६  =  ३० जना 
 

बलथयङ सेण्टर २ वटा 
- पजब्िक हेल्थ नसय/अ.न.मी.  
(चौथो) (स्वा./क.न.) १ 

जम्मा २ × १ =  २ जना 
 

आर्वेुद स्वास््र्  केन्र  १ 

- जनस्वास््र् लनरीक्षक (छैटौं) (स्वा./आरू्वेद) 
१ 

- कववराज लनरीक्षक (छैटौं) (स्वा./आरू्वेद) १ 

 

 

आधारभतू  स्वास््र्  सेवा  केन्र  ४ 

वटा  
- अ.हे.व. (चौथो) (स्वा./हे.ई.) १ 

- अ.न.मी. (चौथो) (स्वा./ क.न.) १ 

जम्मा ४ × २ =  ८ जना 
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कमयचारी दरबन्दी वववरण 

भीरकोट नगरपालिकाको कमयचारी दरबन्दी तेररज देहार् बमोजजम रहेको छ। 

क्र .स. पदको नाम  शे्रणी/तह  सेवा  समूह  उप समूह  
ववद्यमान 

दरबन्दी  
प्रस्ताववत 

दरबन्दी  
कैवफर्त  

१ प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत  रा.प. दितीर् प्रशासन सा.प्र. -  १ १   

सामान्र् प्रशासन शािा 
१ प्रशासकीर् अलधकृत  अलधकृत सातौँ/आठौँ प्रशासन  सा.प्र. - १ १   

२ प्रशासन सहार्क  सहार्क पाँचौँ प्रशासन सा.प्र. - १ १  

३ कार्ायिर् सहर्ोगी  शे्रणीववहीन - - - २९ २९  

४ बगैचे (मािी) शे्रणीववहीन - - - १ १  

५ हिकुा सवारी चािक 
(ह.स.चा.) 

शे्रणीववहीन 
- - - 

४ ५ 
 

६ भारी सवारी चािक (भा.स.चा.)  शे्रणीववहीन - - - ३ ४  

७ डोजर हेल्पर  शे्रणीववहीन - - - २ २  

८ भाइबे्रटर मेजशन अपरेटर  शे्रणीववहीन - - - ० १  

९ भाइबे्रटर मेजशन हेल्पर  शे्रणीववहीन - - - ० २  

१० फोहोर संकिक  शे्रणीववहीन - - - ६ ६  

११ गौशिा सहर्ोगी शे्रणीववहीन - - - ३ ३  

१२ नगर प्रहरी  शे्रणीववहीन - - - ३ ३  

जजन्सी व्र्वस्थापन तथा िररद उपशािा 
१ जजन्सी सहार्क  सहार्क पाँचौँ प्रशासन  सा.प्र.   १ १  

२ कार्ायिर् सहार्क सहार्क चौथो प्रशासन  सा.प्र.   ० १  

मािपोत तथा जग्गा प्रशासन उपशािा 
१ प्रशासन सहार्क  सहार्क पाँचौँ प्रशासन  सा.प्र.   ० १  

कानून उपशािा 
१ कानून सहार्क  सहार्क पाँचौँ न्र्ार्  कानून   ० १  

दताय चिानी तथा नागररक सहार्ता एकाई 

१ कार्ायिर् सहार्क सहार्क चौथो प्रशासन  सा.प्र.   ० १  

वडा कार्ायिर्हरू (९ वटा) 
१ वडा सजचव सहार्क पाँचौँ प्रशासन  सा.प्र.   ९ ९  

२ सब ईजन्जलनर्र  सहार्क पाँचौँ ईजन्ज लसलभि   ९ ३  

३ सहार्क कम््र्टुर अपरेटर सहार्क चौथो ववववध  ववववध   ० ९  

आलथयक प्रशासन शािा 
१ िेिा अलधकृत अलधकृत सातौँ/आठौँ प्रशासन  िेिा - १ १  

२ िेिापाि सहार्क पाँचौँ प्रशासन  िेिा - १ १  

राजस्व उपशािा 
१ राजस्व अलधकृत अलधकृत छैटौँ प्रशासन  सा.प्र.   ० १  

२ राजस्व सहार्क सहार्क चौथो/ पाँचौँ प्रशासन  िेिा - ० १  

र्ोजना, अनगुमन तथा कार्यक्रम शािा 
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१ र्ोजना, अनगुमन तथा 
कार्यक्रम अलधकृत 

अलधकृत छैटौँ/सातौँ 
प्रशासन  सा.प्र. 

- 
१ १ 

 

२ र्ोजना सहार्क सहार्क पाँचौँ प्रशासन  सा.प्र. - १ १  

वातावरण, फोहोरमैिा तथा ववपद् व्र्वस्थापन उपशािा 
१ फोहोरमैिा व्र्वस्थापक (प्रा.) सहार्क चौथो ववववध ववववध  १ १  

पूवायधार ववकास शािा 
१ ईजन्जलनर्र  अलधकृत छैटौँ ईजन्ज. लसलभि जनरि १ १  

२ सब ईजन्जलनर्र  सहार्क पाँचौँ ईजन्ज. लसलभि जनरि १ १  

भवन, घरनक्सा पास उपशािा 
१ ईजन्जलनर्र  अलधकृत छैटौँ ईजन्ज. लसलभि स्टक्चरि १ १  

२ सब ईजन्जलनर्र  सहार्क पाँचौँ ईजन्ज. लसलभि स्टक्चरि १ १  

३ अलमन सहार्क चौथो ईजन्ज. सभे - १ १  

िानेपानी तथा सरसफाई एकाई 

१ िा.पा.स.टे. सहार्क चौथो  ईजन्ज. स्र्ानीटरी - १ १  

सामाजजक ववकास शािा 
१ सामाजजक ववकास अलधकृत अलधकृत छैटौँ प्रशासन  सा.प्र. - १ १  

२ प्रशासन सहार्क  सहार्क चौथो प्रशासन सा.प्र. - ० १  

सूचना प्रववलध उपशािा 
१ सूचना प्रववलध अलधकृत अलधकृत छैटौँ ववववध ववववध - १ १  

२ कम््र्टुर अपरेटर सहार्क पाँचौँ ववववध ववववध - १ १  

सामाजजक सरुक्षा तथा पञ् जीकरण उपशािा 
१ स्थानीर् पञ् जीकालधकारी सहार्क पाँचौँ प्रशासन  सा.प्र. - १ १  

मवहिा बािबालिका तथा समाज कल्र्ाण एकाई 

१ सहार्क मवहिा ववकास 
लनरीक्षक 

सहार्क चौथो ववववध ववववध - ० १  

जशक्षा, रू्वा तथा िेिकुद शािा 
१ जशक्षा अलधकृत (उपसजचव)  अलधकृत नवौँ/दशौँ  जशक्षा जश.प्र. - १ १  

२ 
ववद्यािर् लनरीक्षक 

अलधकृत 

छैटौं/सातौँ/आठौँ जशक्षा जश.प्र. लनरीक्षण १ 
१  

३ 
प्राववलधक सहार्क सहार्क पाँचौँ जशक्षा 

जशक्षा 
प्रशासन - १ 

१  

जनस्वास््र् शािा 
१ जनस्वास््र् अलधकृत अलधकृत सातौँ स्वास््र् हे .ई .  - १ १  

२ लस.अ.हे.व. अलधकृत छैटौँ स्वास््र् हे .ई .  - १ १  

३ लस.अ.न.मी. अलधकृत छैटौँ स्वास््र् क.न. - १ १  

कृवष ववकास शािा 
१ कृवष ववकास अलधकृत अलधकृत छैटौँ कृवष बािी - १ १  

२ प्राववलधक सहार्क सहार्क पाँचौँ कृवष बागवानी - १ १  

३ नार्व प्राववलधक सहार्क सहार्क चौथो कृवष बािी - १ १  

पशपंुक्षी सेवा शािा 
१ पशसु्वास््र् अलधकृत अलधकृत छैटौँ कृवष भेट - १ १  
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२ प्राववलधक सहार्क सहार्क पाँचौँ कृवष िाईभष्टक - १ १  

३ नार्व प्राववलधक सहार्क सहार्क चौथो कृवष भेट - १ १  

आन्तररक िेिापरीक्षण शािा 
१ आन्तररक िेिापरीक्षक सहार्क पाँचौँ प्रशासन िेिा आ.िे.प. १ १  

स्वास््र् चौकी (६ वटा) 
१ जनस्वास््र् 

लनरीक्षक/हे.अ./लस.अ.हे.व. अलधकृत छैटौँ स्वास््र् हे .ई .  - ६ 
 

६ 
 

२ लस.अ.हे.व. सहार्क पाँचौँ स्वास््र् हे .ई .  - ६ ६  

३ लस.अ.न.मी. सहार्क पाँचौँ स्वास््र् क.न. - ६ ६  

४ अ.हे.व. सहार्क चौथो स्वास््र् हे .ई .  - ६ ६  

५ अ.न.मी. सहार्क चौथो स्वास््र् क.न. - ६ ६  

आरू्वेद स्वास््र् केन्र 

१ आर्वेुद स्वास््र् लनरीक्षक अलधकृत छैटौँ स्वास््र् आरू्वेद - १ १  

२ कलबराज लनरीक्षक अलधकृत छैटौँ स्वास््र् आरू्वेद - १ १  

आधारभतू स्वास््र् सेवा केन्र (४ वटा) 
१ अ.हे.व. सहार्क चौथो स्वास््र् हे .ई .  - ४ ४  

२ अ.न.मी. सहार्क चौथो स्वास््र् क.न. - ४ ४  

बलथयङ सेन्टर (२ वटा)  
१ पजब्िक हेल्थ नसय/अ.न.मी. सहार्क चौथो स्वास््र् क.न. - २ २  

कुि दरबन्दी १४३ १५९  
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नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको वववरण 

भीरकोट नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको वववरण देहार् बमोजजम रहेको छ । 

लस.न नाम, थर पद ठेगाना सम्पकय  नं 

1 श्री छार्ाराम िनाि नगर प्रमिु भीरकोट न. पा. ५ ९८५६०२८२३७, 
९८५६०५५५१४ 

2 श्री लसमा के.सी. कमायचार्य उप प्रमिु भीरकोट न. पा. १ 9856055513 
3 श्री ददपेन्र के.सी. वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. १ 9856055655 
4 श्री कमि लत्रपाठी वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. २ 9846043698 
5 श्री बाबरुाम शे्रष्ठ वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ३ 9856052204 
6 श्री चन्र बहादरु बस्नेत वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ४ 9846039547 
7 श्री र्ाम प्रसाद अलधकारी वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ५ 9856030988 
8 श्री िक्ष्मण ित्री क्षेत्री वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ६ 9846070855 
9 श्री शेषकान्त अर्ायि वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ७ 9856022437 
10 श्री  तन बहादरु गरुूङ्ग वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ८ 9856065288 
11 श्री लभम बहादरु गरुूङ्ग वडा अध्र्क्ष भीरकोट न. पा. ९ 9801129944 
12 श्री धनसभुा राना कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 9  9856065281 
13 श्री लसता ित्री क्षेत्री कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 8 9856065282 
14 श्री ज्ञान बहादरु कामी कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 6 9856065286 
15 श्री दगुाय कोइरािा कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 6 9856065283 
16 श्री ववन्द ुिडका कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 2 9586065285 
17 श्री ववष्ण ुवोटे कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 1 9856065280 
18 श्री ददि बहादरु सनुार कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 4 9856065287 
19 श्री ववष्णमुार्ा काफ्िे कार्यपालिका सदस्र् भीरकोट न. पा. 3 9856065284 
20 श्री मोहम्मद लमर्ा नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.१ 9846072346 
21 श्री ्र्ोती िाँण नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.१ 9806612431 
22 श्री सववता लसंह वव.क. नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.१ 9846386911 
23 श्री पूणय बहादरु के.सी. नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.१ 9815117599 
24 श्री देब बहादरु गरुूङ्ग नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.२ 9846199637 
25 श्री सलुनता दजी नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.२ 9817109351 
26 श्री गपु्त बहाद ुके.सी. नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.२ 9846142619 
27 श्री अम्मर बहादरु राना नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.३ 9856047944 
28 श्री ववष्ण ुसाकी नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.३ 9846082221  
29 श्री केशर बहादरु िडका नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.३ 9846341276 
30  नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.४ मतृ्रू् भएको  
31 श्री सकुमार्ा वव.क. नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.४ 9846298720 
32 श्री सेवा थापा नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.४ 9846341846 
33 श्री ज्ञान प्रसाद ढंुगाना नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.४ 9846136073 
34 श्री कृष्ण बहादरु थापा नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.५ 9846083159 
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35 श्री लमना िाँण नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.५ 9846081291 
36 श्री नववन थापा नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.५ 9846167204 
37 श्री पेकमार्ा साकी नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.५ 9846345099 
38 श्री लििा प्रसाद रेग्मी नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.६ 9804145887 
39 श्री दगुाय बहादरु गोदार नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.६ 9816692726 
40 श्री लगता वव.क. नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.६ 9817138904 
41 श्री लनरमार्ा गोदार नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.७ 9846277759 
42  नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.७ मतृ्रू् भएको 
43 श्री लडि बहादरु गरुूङ्ग नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.७ 9806697843 
44 श्री भोट बहादरु ित्री क्षेत्री नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.७ 9846106395 
45 श्री डम्बर  बहादरु गरुूङ्ग नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.८ 9846021234 
46 श्री जचत्र बहादरु राना भजेुि नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.८ 9804335534 
47 श्री हमुकिा नेपािी नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.८ 9846327387 
48 श्री िैसरा वव.क. नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.९ 9816163427 
49 श्री कुि बहादरु गरुूङ्ग नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.९ 9856029161 
50 श्री वपताम्बर लतवारी नगर सदस्र् भीरकोट न.पा.९ 9816646195 
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नगरपालिकामा कार्यरत कमयचारीको वववरण 

भीरकोट नगरपालिकामा कार्यरत कमयचारीको वववरण देहार् बमोजजम रहेको छ । 

कमयचारीको नाम, थर पद सेवा/समहु स्थार्ी/करार सम्पकय  नं 
िमुिाि भसुाि  प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत प्रशासन स्थार्ी 9856079111 
ववष्ण ुप्रसाद कोइरािा  (उपसजचव) अलधकृत नबौ  जशक्षा स्थार्ी 9856055633 
जब्बर अलि लमर्ाँ अलधकृत आठौं  प्रशासन स्थार्ी 9856049786 
नववन थापा  अलधकृतस्तर आठौं  जशक्षा स्थार्ी 9846071956 
र्ाम प्रसाद रेग्मी  अलधकृतस्तर सातौ प्रशासन स्थार्ी 9856050752 
राम प्रसाद िनाि  अलधकृतस्तर छैटौ  प्रशासन स्थार्ी 9846112068 
सूर्य ढकाि इजन्जलनर्र (अलधकृत छैटौ) प्राववलधक स्थार्ी 9846043568 
सरोज पराजिुी इजन्जलनर्र (अलधकृत छैटौ) प्राववलधक स्थार्ी ९८४९४०८००८ 
सन्तोष ढकाि  अलधकृतस्तर छैटौ  प्रशासन स्थार्ी ९८४६३५३४०२ 
नारार्ण बन्ध ुअर्ायि  अलधकृतस्तर छैटौ  स्वास््र् स्थार्ी 9846043668 
कुमार राना  ज.स्वा.लनररक्षक छैटौ स्वास््र् स्थार्ी 9846237898 
ददि बहादरु साकी  लस.अ.हे.ब. छैटौ स्वास््र्  9856053017 
जगलधस िनाि  ज.स्वा.लनररक्षक छैटौ स्वास््र्  9856030895 
र्िु नारार्ण अर्ायि  लस.अ.हे.ब. छैटौ स्वास््र्  9846031237 
िेम राज देबकोटा बैध्र् लनररक्षक छैटौ  स्थार्ी 9856057711 
सररता अलधकारी देबकोटा कववराज लन. छैटौ  स्थार्ी  
कमि रेग्मी  सूचना प्राववलध अलधकृत  प्राववलधक करार 9841709754 
कमिकान्त पौडेि  अलधकृतस्तर छैटौ  पश ु स्थार्ी 9847625478 
ववष्ण ुप्रसाद रेग्मी  अलधकृतस्तर छैटौ  प्रशासन स्थार्ी 9866005111 
जशवजी शमाय अलधकृतस्तर छैटौ  प्रशासन स्थार्ी 9846159047 
बसन्त कुमार बस्नेत रोजगार संर्ोजक  करार 9856009737 
पदमा कुमारी शे्रष्ठ अलधकृतस्तर छैटौ  प्रशासन स्थार्ी 9810193544 
भेष बहादरु राना सहार्क पाँचौँ प्रशासन स्थार्ी ९८४६०७२८७५ 
श्रीराम अर्ायि  लस.अ.हे.ब. पाचौं  स्वास््र् स्थार्ी 9860593666 
शोभाकान्त पौडेि वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846116434 
चरुामणी ढंुगाना वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846461688 
सलुनता पौडेि वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी ९८४६०६६८९५ 
लगरीधारी पौडेि वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846227958 
पावयती काफ्िे वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846327546 
कृष्ण प्रसाद रेग्मी वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9856055665 
सवुणय जज.वट. वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846187811 
सजचता देवकोटा  वडा सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846239557 
नन्द िाि िनाि  स्वकीर् सजचव  प्रशासन स्थार्ी 9846073260 
लबवपन अलधकारी  सब इजन्जलनर्र  प्रशासन करार  
ववजर् दोरङ्गा  सब इजन्जलनर्र  प्रशासन करार  
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अन ुअलधकारी सब इजन्जलनर्र  प्रशासन करार  
ववष्ण ुप्रसाद गैहे्र  कम््रू्टर अपरेटर  प्रशासन करार 9860247467 
ववजर् गरुूङ्ग एम आइ एस अपरेटर  प्रशासन करार 9815157468 
जचरजन्जवी अलधकारी सहार्क पाँचौ प्रशासन करार 9846075710 
लबष्ण ुकुमारी शमाय  स.िे.पा. (स. चौथों) प्रशासन करार 9846094756 
नानमुार्ा काफ्िे  लस.अ.न.मी पाँचौ   9846343215 
ददपेश नेपािी हे.अ.पाँचौ स्वा. से.  9846136152 
रालधका िनाि  लस.अ.न.मी पाँचौ स्वा. से.  9846122025 
िक्ष्मी रेग्मी  लस.अ.न.मी पाँचौ स्वा. से.  9846407636 
स्वरूपा शे्रष्ठ लस.अ हे ब पाँचौ स्वा. से.  9849201694 
दगुाय अर्ायि  अ न लम चौथो  स्वा. से.  9846712805 
आश बहादरु गरुूङ्ग अ हे ब चौथो स्वा. से.  9846073246 
ववर बहादरु गरुूङ्ग अ हे ब चौथो स्वा. से.  9846078007 
करूणा शे्रष्ड अ हे ब चौथो स्वा. से.  9846095555 
अ्सरा लमश्र अ न लम चौथो  स्वा. से.  9846083946 
अजस्मता काफ्िे अ हे ब चौथो स्वा. से.  9862553600 
सरुज बस्नेत  अ हे ब चौथो स्वा. से.  9856031880 
मलनषा रेग्मी  अ न लम चौथो  स्वा. से.  9815136246 
कमि गरुूङ्ग अ न लम चौथो  स्वा. से.  9817198174 
शोभा कुमारी आिे  अ न लम चौथो  स्वा. से.  9840310523 
रेिा शे्रष्ठ अ न लम चौथो  स्वा. से.  9827160330 
लसता थापा  मवहिा कार्यकताय (स. चौथों)  प्रशासन करार 9846094814 
सजुन अर्ायि  अलमन  प्रशासन करार 9800719859 
ववलनता रोकाहा थापा सहार्क चौथो प्रशासन करार  
सजुस्मता िाँण स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
लसविका के.सी. स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
कमिा गाहा स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
ववक्रम लत्रपाठी स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
र्ाम प्रसाद अलधकारी स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
दगुाय थापा अलधकारी स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
ररम बहादरु गोदार स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
करूणा िनाि स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
सागर पौडेि स. क. अ. (चौथो) प्रशासन करार  
चजण्ड प्रसाद गैहे्र ना.प.से.प्रा. चौथो पश ु करार  
थान प्रसाद लतवारी ना.प.से.प्रा. चौथो पश ु करार  
पजुा रेग्मी  कृवष प्राववलधक चौथो  कृवष करार  
कृष्ण प्रसाद अर्ायि  सहार्क चौथो  प्रशासन करार 9846117677 
कृष्ण प्रसाद अर्ायि  िा.पा.स.टे. (स. चौथों) प्रशासन करार 9847351486 
ससु्मा जज टी  वफल्ड सहार्क  प्रशासन करार 9846227734 
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नारार्ण प्रसाद लतवारी नगर प्रहरी हवल्दार प्रशासन करार 9847831656 
कमि बहादरु के.सी नगर प्रहरी जवान प्रशासन करार 9846500799 
फत्र् बहादरु गरुूङ नगर प्रहरी जवान प्रशासन करार 9815151020 
जिम बहादरु गरुूङ्ग  सवारी चािक  प्रशासन करार 9846803485 
ववजर् अर्ायि  व्र्ाक होइ िोडर अपरेटर  प्रशासन करार  
तेज बहादरु गोदार  सवारी चािक  प्रशासन करार 9846267244 
िक्षुमण शे्रष्ठ  एक्साभेटर अपरेटर  प्रशासन करार  
सन्तोष गरुूङ्ग  सवारी चािक  प्रशासन करार 9824116000 
इन्रा रेग्मी सामाजजक पररचािक प्रशासन करार  
सररता रेग्मी अ.हे.व. चौथो स्वास््र् करार  
ठि मार्ा गरुूङ्ग अ.न.मी. चौथो स्वास््र् करार  
कृष्ण कुमारी लसंजािी अ.न.मी. चौथो स्वास््र् करार  
कजस्मरा अर्ायि ल्र्ा.टे. चौथो स्वास््र् करार  
ववन ुसाकी नेपािी अ.हे.व. चौथो स्वास््र् करार  
सषु्मा गरुूङ्ग  अ.हे.व. चौथो स्वास््र् करार  
पषु्पाििी थापा अ.न.मी. चौथो स्वास््र् करार  
सजुस्मता के.सी. अ.न.मी. चौथो स्वास््र् करार  
लमना गरुूङ्ग अ.न.मी. चौथो स्वास््र् करार  
कल्पना अर्ायि अ.हे.व. चौथो स्वास््र् करार  
छै मार्ा गरुूङ्ग अ.हे.व. चौथो स्वास््र् करार  
ऋवषराम अर्ायि  का.स पाँचौ स्वास््र् स्थार्ी  
केश बहादरु गरुूङ्ग का.स पाँचौ स्वास््र्   
रूक्मागत पौडेि  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार 9860957149 
पववत्रा िनाि  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार 9846070932 
भवुन प्रसाद पौडेि  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार 9817161745 
मदन पौडेि कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
दि बहादरु माझी  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार 9805853365 
लनसा अलधकारी कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
पषु्पा गार्क कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
चोिामार्ा पौडेि ढंुगाना कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
रीता थापा कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
जर् कुमारी जज.वट. कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
पापयती गरुूङ्ग कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
रूर बहादरु गाहा कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
ववष्ण ुआिे कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
बसन्ती िवास कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
पदम बहादरु ित्री  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
सरुज बहादरु भाट क्षेत्री कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
ववन्द ुकामी कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
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लमना साकी कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
अजम्बका ढँुगाना कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
डाँसी नारार्ण ढँुगाना कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
कृष्ण बहादरु गरुूङ्ग एक्साभेटर हेल्पर प्रशासन करार  
दि बहादरु माझी कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
शोभा थापा  कार्ायिर् सहार्क चौथो  प्रशासन करार  
लबजर् अर्ायि  िोडर हेल्पर  प्रशासन करार  
देवी के.सी. कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
अलनत िाँण कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
रजन्जता थापा कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
भेष बहादरु थापा कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
रीता जज.वट. कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
देवी ढंुगाना  बगैचे  प्रशासन करार  
भीम कुमारी गौतम  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
नारार्ण प्रसाद िनाि  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
इन्रमार्ा वव.क. कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
ठाकुर प्रसाद िनाि  लग्रजी भेलसन अपरेटर  प्रशासन करार  
अन ुगरुूङ्ग कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
अववना गरुूङ्ग कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
चन्र कुमारी के.सी  कार्ायिर् सहर्ोगी  प्रशासन करार  
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शािा, उपशािा तथा एकाईहरूको कार्यवववरण 
भीरकोट नगरपालिका अन्तगयत रहेका शािा, उपशािा वा कार्ायिर्हरूको कार्यवववरण देहार् वमोजजम तर्ार गरी 
सोही आधारमा कमयचारीहरूको व्र्जिगत कार्यवववरण समेत लनददयष्ट गररएको छ। 

1. सामान्र् प्रशासन शािा 

• स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शतय, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने । 
• सववधानको धारा ३०२ को उपधारा ९२० बमोजजम समार्ोजन भएका कमयचारीको व्र्वस्थापन उपर्ोग 

र समन्वर्, सङ्गठन ववकास, जनशजि व्र्वस्थापन र वृजि ववकासका िालग स्थानीर् कानून बमोजजम 
सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी सङ्गठन सरचना तथा दरवन्दी लनधायरण गने । 

• नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्र्वस्थापन, लनर्मन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीलत, काननु र मापदण्डको 
लनमायण तथा कार्ायन्वर्न गने । 

• स्थानीर् चाडपवय, सावयजलनक ववदा, उत्सव जात्रा, उददय, उपालध तथा ववभषूण सम्बन्धी लसफाररस र अलभिेि 
व्र्वस्थापन । 

• मातहतका उपशािाहरूको कार्यसम्पादनमा सहजजकरण र समन्वर् गने । 
• नगरसभा तथा कार्यपालिका वठैकको व्र्स्थापन, संचािन, लनणयर् िेिन, अलभिेजिकरण गने। 
• बैठकका लनणयर्हरू प्रमाजणत भएपलछ सम्बन्धीत लनकार् तथा पदालधकारीहरूिाई उपिब्ध गराउने । 
• बैठक कक्षको व्र्वस्था र बैठक कक्षमा आवर्क सामग्री, फलनयचर र उपकरणको व्र्वस्था गने । 
• बैठक कक्षमा सम्बि पदालधकारी बाहेक अन्र् अनावर्क व्र्जिहरूको प्रवेश नहन ेव्र्वस्था लमिाउन े

। 
• वैठक डावकएका पत्रहरू, पत्र बझुाइएका भरपाइ, छिफिका ववषर्हरू र आवर्क ऐन लनर्म पररपत्र, 

लनदेशन र बैठकमा पेश पनय आदेश भएका कागजातहरू तर्ारी राख्न े। 
• बैठक कक्षमा आवर्कता अनसुार लनदेशन लिई वपउनेपानी, जचर्ा, नास्ता आदीको प्रवन्ध गने । 
• नगरसभा र कार्यपालिकाका ववलभन्न सलमलत, उपसलमलत तथा कार्यदिको बैठक व्र्वस्थापन, सञ्चािन र 

लनणयर्को अलभिेि राख्न े। 
• कार्ायिर्को संगठनात्मक ढाचंा पररमाजयन र कमयचारी दरवन्दी लमिान गरी पदपलुतको व्र्वस्था गने । 
• नगरकार्यपालिकाको स्वीकृत संगठन तालिका अनसुार शािागत कार्यवववरण एव कमयचारीहरूको 
• व्र्जिगत कार्यवववरणको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन गने पररपारटी बसाल्न े। 
• कमयचारीको क्षमता ववकासको िालग तालिम, गोवष्ठ, सेलमनार अन्तरवक्रर्ा, सूचना तथा अनभुव आदान 

प्रदानको िालग कार्यक्रम तजयमा र संचािन गने । 
• कमयचारी लनर्जुि, सरूवा, बढ्वा र अवकास, जनशजि व्र्वस्थापन पररचािन गने । 
• सावयजलनक ववदा, उत्सव, जात्रा, पवय, उदीं, उपाधी, ववभषूण आददको व्र्वस्थापन गने र कार्य सम्पादन 

मूल्र्ांकनका आधारमा प्रदान गररन ेउपाधी तथा ववभपण सम्बन्धी लसफाररश र लनणयर्को अलभिेि राख्न े
। 

• संघ तथा प्रदेश तहमा सववधान तथा कानून बमोजजमको सहभालगता तथा प्रलतलनलधत्व गने । 
• कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक कार्यको सन्दभयमा जजल्िा समन्वर् सलमलत, वडा सलमलतसंग र अन्र् 

सम्बन्धीत लनकार्संग सम्पकय  समन्वर् गने ।। 
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• कमयचारी अलभिेि, कार्य ववभाजन, सम्पजि वववरण संकिन, हाजजरी व्र्वस्थापन, लनरीक्षण, अनगुमन र 
मूल्र्ांकन गने । 

• कार्ायिर् व्र्वस्थापन, सेवाग्राही सहजजकरण, गनुासो व्र्वस्थापन, कार्ायिर् हाता सरसफाई तथा शािा 
स्थान र मागयको सहजताका िालग व्र्वस्थापन गने । 

• स्थानीर् सेवा व्र्वस्थापनमा सूचना प्रववलधको उपर्ोग, प्रवियन र लनर्मनको िालग नीलतगत व्र्वस्था गने 
। 

• कमयचारीहरू र नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको आचारसंवहता स्वीकृत गराई िागू गने र सो को अलभिेि 
राख्न े। 

• कमयचारीहरूको कार्यसम्पादन मलु्र्ांकन गराई गो्र् राख्न,े पदोन्नती, बजुि ववकास, प्रोत्साहन 
• परुस्कार, दण्ड सजार् आदीको व्र्वस्था लमिाउन ेर सो सम्बन्धी लनणयर्का िालग एक तह मालथ पेश गने 

। 
• स्थानीर्स्तरमा समाजकल्र्ाण सम्वन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजजक तथा सामदुावर्क संघसंस्था) को 

दताय, नवीकरण, पररचािन तथा लनर्मन गने । 
• परम्परागत गठुी, कोष तथा अन्र् टष्ट्रको व्र्वस्थापन र लनर्मन गने र लनजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी 

संघसंस्थाहरूसंग ववकास लनमायणका िालग समन्वर् र सहकार्य गने । 
• सामदुावर्क ववकासका िालग नागररक समाज तथा गैरसरकारी संस्था एवं सामाजजक संघसंस्थाहरूको 

सहभालगतामा सामाजजक पररचािनको व्र्वस्था गने । 
• बैठकमा लनणयर् गनुयपने ववषर्का फाईिहरू शािा शािाबाट संकिन गरी तर्ारी हाितमा राख्न।े  
• अलधकारप्राप्त अलधकारीबाट प्रमाजणत नभएसम्म र गो्र् राख्न ेआदेश भएका बैठकका लनणयर्हरू अरूिाई 

उपिब्ध नगराउने । 
• नगरसभा, कार्यपालिका र अन्र् सलमलतहरू वीच एकै ववषर्मा छिफि र लनणयर् गनुय पने अवस्थामा लनणयर् 

नबाजझन ेगरी समन्वर् गने । 
• आवर्क परेमा नगरसभा वा कार्यपालिकाको लनणयर् वा लनदेशन भए बमोजजम प्रदेश तह र संघीर् तहमा 

समन्वर् गने । 
• वडा सलमलतहरूका बैठकका लनणयर् प्रलतलिवप संकिन गरी अलभिेि राख्न ेर उि लनणयर् कार्ायन्वर्नमा 

सहर्ोग र समन्वर् गने । 
• सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने । 
• नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हनुे सहकारी संस्थाको दताय, अनमलत, िारेजी र ववघटन र लनर्मन गने। 
• सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीर् मापदण्ड लनधायरण गरी सो को आधारमा सहकारी 

संस्थाको अनगुमन गने । 
• सहकारी संस्थाहरूको दता, नववकरण, िेिापरीक्षण प्रलतवेदन साधारणसभाको समर्सीमा पािना, सम्बन्धी 

कार्ायिर् व्र्वस्थापन, ऋण िगानी र असिुीको अवस्थाको अध्र्र्न अनसुन्धान गरी सझुाव ददने । 
• स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमता अलभवृवि गरी रोजगारमूिक कार्यक्रममा िगानी गने नीलत अविम्बन 

गनय प्रोत्साहन गने । 

2. जजन्सी व्र्वस्थापन तथा िररद उपशािा 

• नगरसभाबाट स्वीकृत र्ोजना कार्ायन्वर्नका िालग प्राववलधक िागत अनमुान बमोजजमका सामग्री तथा 
मेजशन उपकरण र्ोजना कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना अनसुारको समर् र स्थानमा उपिब्ध हनुे गरी िररद 
गने व्र्वस्था गने । 
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• नगरपालिकाको िालग आवर्क परामशय िगार्त अन्र् सेवाको सावयजलनक िरीद गने व्र्वस्था लमिाउन े
। 

• नगरपालिकाको नाउमा रहेको चि अचि सम्पजिको अलभिेजिकरण गरी संरक्षण गने । 
• सावयजलनक, सरकारी सामदुावर्क सम्पजि तथा पूवायधार, ढि, नािा, पि, पोिरी, धालमयक स्थि, पाटी, 

पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, िािी चौर वा सरकारी जग्गा, पानीघाट, लनकास, चौक, गल्िी, 
सडक, बाटो र सडकका दार्ा(बार्ाकंा रून को संरक्षण र व्र्वस्थापन गने । 

• नगरपालिकाको आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको भवन, पाकय , उद्यान, बगैंचा, बसपाकय , पसि, पूवायधार, उद्योग, 
िानी तथा िनीज, जस्ता प्राकलतक स्रोतको एकीकृत वववरण अद्यावलधक अलभिेि राख्न।े 

• नगरपालिकाको आफ्नो कोषबाट बनकेो सररद भएको वा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै संस्था 
वा व्र्जििे ददएको सम्पजिको संरक्षण गने । 

• नेपािको संववधान र प्रचलित काननु बमोजजम नपेाि सरकार वा प्रदेश सरकारिे तोवकददएको 
• प्राकृलतक सम्पदा तथा क्षेत्रको संरक्षण, सम्भार र व्र्वस्थापन गने । 
• नगरपालिकािे सरक्षण गने भलन तोवकएको रावष्ट्रर् सम्पिी, सरकारी स्वालमत्वका सम्पिी एवं 
• सम्पदाको उजचत संरक्षणको व्र्वस्था गने । 
• नगरपालिकाको ववकास र्ोजना कार्ायन्वर्नका िालग आवर्क सामग्री िररद र्ोजना र िररद 
• कार्यर्ोजना तथा िररद ऐनको आधारमा िररद लनर्माविी तजुयमा गरी स्वीकृतीको िालग पेश 
• गने । 
• िररद गररएका सामग्री र नगरपालिकाको नाउमा रहेका सम्पिी संरक्षण नीलत कार्यववलध वा लनदेजशका 

तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग पेश गने व्र्वस्था गने । 
• कार्ायिर् संचािनका िालग आवर्क कार्ायिर् सामान, उपकरण, मेशीन औजार, स्टेसनरी, फलनयचरको 

व्र्वस्था गने र आवर्कता अनसुार सबै शािाहरूबाट माग फाराम लिई िररदको 
• व्र्वस्था गने । 
• िररद भएका सामग्रीहरूको अलभिेि राख्न े।  
• ि्ने र िचय भएर जान ेसामानको िगत अिग अिग राख्न।े 
• कार्ायिर् सामान तथा अन्र् उपकरण औजार र सवारी साधनको जजम्मा लिनेसंग भरपाई गराई राख्न ेर 

आवर्कता अनसुार ममयत संभारको व्र्वस्था गने । 
• िररद गररएका सामानहरू माग भएमा माग फाराम भराई स्वीकत भएअनसुार सम्बन्धीत कमयचारी वा 

पदालधकारीिाई उपिब्ध गराई सो को अलभिेि राख्न े। 
• कार्ायिर्का सव ैशािा उपशािामा भएका जजन्सी सामानको अलभिेि तर्ार गरी शािा र उपशािा 

प्रमिुको दस्तित गराई अलभिेि राख्न े। 

3.  मािपोत उपशािा 

• घरजग्गा धनी दताय प्रमाणपजुाय ववतरण, िगत व्र्वस्थापन र भलूमको वगीकरण अनसुारको िगत राख्न े। 
• सरकारी प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआब्जा लनधायरण तथा ववतरणमा समन्वर् र सहजीकरण गने । 
• ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका रमारक र परुाताजत्वक महत्व िगार्त बन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका 

जग्गासम्बन्धी िगत सरुजक्षत राख्न े। 
• नगरपालिकामा अव्र्वजस्थत बसोबास व्र्वस्थापन गने । 
• स्थानीर् जग्गाको नापनक्सा, वकिाकाट, हािसाववक, रजजषे्ट्रशन नामसारी तथा दाजििा िारेज गने । 
• नापीनक्सा तथा जग्गाको स्वालमत्व लनधायरण कार्यमा समन्वर् र सहजीकरण गने । 
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• संजघर् तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही नगरपालिकाको भ-ूउपर्ोग नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तजमुा र 
कार्ायन्वर्न गने । 

• सङ्घीर् तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वजस्थत बस्ती ववकासका कार्यक्रमको तजुयमा र 
कार्ांन्वर्न, एकीकृत बस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गाववकास र व्र्वस्थापन गने। 

• सावयजलनक प्रर्ोजनका िालग जग्गा, प्रालप्त, मआुब्जा लनधायरण तथा ववतरणमा समन्वर् र सहजीकरण गने 
। 

• घरजग्गा कर तथा मािपोत संकिन, असिी, िगत अद्यावलधक सम्बन्धी कार्य गने । 

4. कानून उपशािा 

• न्र्ावर्क सलमलतको सजचवािर् सम्बन्धी कार्य गने । 
• न्र्ार्, कानून, मानव अलधकारको प्रवियन गदै न्र्ार्ीक सलमलतबाट भएका मेिलमिाप र मध्र्स्थता सम्बन्धी 

लनणयर् तथा वववाद लनरूपणका फैसिा कार्ायन्वर्न गने । 
• मध्र्स्थकतायहरूको सूजच तर्ार गने सम्बन्धी कार्यववलध, आवर्क र्ोग्र्ता र अनभुव स्पष्ट हनुे गरी 

सूजचकृत गने व्र्वस्था लमिाउने । 
• नगरस्तरमा कानूनको शासन तथा मानव अलधकारको संरक्षण तथा प्रवियन हनुे िािका कार्यक्रम संचािन 

गने व्र्वस्था लमिाउने। 
• व्र्जि र समदुार्बीच मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन गने । 
• स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा ९१० र ९२० अनसुारका ववषर्मा 

वववाद लनरूपणका िालग न्र्ावर्क सलमलतिाई सहर्ोग गने । 
• न्र्ावर्क सलमलतबाट भएका लनरूपणका लनणयर् र मेिलमिापका लनणयर् तथा प्रमाणहरूको अलभिेजिकरण 

गने । 
• वववाददत पक्ष वा सरोकारवािाहरूिे आफूसम्बि भएको न्र्ावर्क सलमलतको लनणयर्को जानकारी वा प्रलतलिवप 

माग गरेमा लनर्मानसुार उपिब्ध गराउने व्र्वस्था गने । 
• न्र्ावर्क लनणयर् तथा फैसिा कार्ायन्वर्नका िालग कार्यपालिकामा पेश गने । 
• नगरसभाको लनणयर् अनसुारका कार्यक्रम संचािन गने बावषयक कार्यर्ोजना बनाई शािा प्रमिु समक्ष पेश 

गने। 
• न्र्ावर्क सलमलतिाई आवर्क परेका बित आवर्क कानूनी सल्िाह, वववाद लनरूपणका िालग कानूनी 

प्रावधान, अदाितका नजजर आदी उपिब्ध गराउन े। 
• नगरसभा, कार्यपालिका, प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत वा शािा प्रमिुबाट प्रत्र्ार्ोजजत अलधकार 
• सम्बन्धी कार्यहरू तोवकएबमोजजम सम्पादन गने । 

5. दताय चिानी तथा नागररक सहार्ता एकाई  

• अन्र् कार्ािर्, संघसंस्था वा लनकार् र व्र्जिहरूबाट प्राप्त पत्रहरू दताय गने । 
• कार्ायिर् प्रमि वा अलधकार प्राप्त अलधकारीको तोक आदेश अनसुारका शािाहरूमा पत्रहरू बझुाउन ेर 

सोको अलभिेि राख्न।े 
• अलत जरूरी, जरूरी र गो्र् पत्रहरू प्राप्त भएकै अवस्थामा निोिी कार्ायिर् प्रमिु समक्ष पेश गने । 
• कार्ायिर्बाट बावहर जाने पत्रहरू चिानी वकतावमा चिानी गने। 
• चिानी गररएका पत्र लछटो साधन र माध्र्मिारा सम्बन्धीत लनकार्मा पत्र बझुाउने व्र्वस्था गने। 
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• चिानी गरी अन्र् कार्ायिर् वा लनकार् वा व्र्जििाई बझुाईएका पत्रहरूको भरपाई लिई अलभिेि राख्न े
। 

• दताय वकताव र चिानी वकताब कार्ायिर्का महत्वपूणय दस्तावेज हनुािे र्ीनीहरूको संरक्षण र सरुजक्षत 
राख्न।े 

• कार्ायिर्मा आएका सेवाग्रीिे सोधेका ववषर्मा जानकारी ददई सहर्ोग गने । 
• नर्ा व्र्जि कार्ायिर्मा आई अिमि भएको पाईएमा नीजिाई कार्ािर्मा आउनाको कारण र कामको 

बारेमा सोधपछु गरी आवर्क सहर्ोग गने । 
• कार्ायिर्को कुन शािाबाट के काम हनु्छ भन्ने ववषर्मा जानकारी लिन ेर सेवाग्राहीको अपेक्षा अनसुार 

सहर्ोग गने। 
• अन्र् कार्ायिर्, लनकार् वा व्र्जििे कार्ायिर् सम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त गनय वा जानकारी लिन चाहेमा 

सूचना अलधकृतसंग सम्पकय  गराउन।े 
• अशि, अपाङ्ग, असहार्, अबोिा मवहिा तथा बािबालिका कार्ायिर्मा आएमा नीजहरूिाई झको नमानी 

उलनहरूिे व्र्ि गरेका ईसारा वा भाषाको आधारमा आवर्क सहर्ोग गनय । 

6. नगर प्रहरी एकाई 

• नगरपालिकाको नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनणयर् कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने । 
• नगरपालिकाको सम्पजिको सरुक्षा र संरक्षण, स्थानीर्स्तरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा 

चाडपवयको सरुक्षा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने । 
• बजार क्षेत्रलभत्र नगरपालिकािारा लनधाररत कर, शलु्क, दस्त दण्ड जररवाना उठाउन नगर प्रहरी पररचािन 

गने, सो को अलभिेि राख्न ेर उि रकम थर्ाशक्र् लछटो राजश्व शािामा दाजििा गने गनय िगाउने । 
• नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका बाटो, ढि, पाटीपौवा, मठ मजन्दर, पेटी, चौर आदी सावयजलनक सम्पजिको हानी 

नोक्सानी र अलतकमण हनु नददन लनर्लमत रूपमा रेिदेि गने । 
• गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने । 
• न्र्ावर्क सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणयर्को कार्ायन्वर्नमा तोवकए बमोववजमको कार्य गने । 
• सावयजलनक ऐिानी र पती जग्गा, सावयजलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पूवायधारको संरक्षण र सरुक्षाका 

िालग कार्ायिर्िे तोकेबमोजजम कार्य गने । 
• ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी िोजी, उिार, राहत तथा पनुस्र्थापनामा सवक्रर् रहने । 
• अनलधकृत ववज्ञापन तथा होलडङ बोडय लनर्न्त्रण गने, छाडा पश ुचौपार्ाको लनर्न्त्रण गने। 
• प्रचलित ऐन कानूनको आधारमा नगरपालिकाबाट लनधायररत ववववध ववषर्का मापदण्डको प्रभावकारी 

कार्ायन्वर्नका िालग लनरीक्षण गने गराउन ेर सो को प्रलतवेदन प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत समक्ष पेश गने 
। 

7. वडा कार्ायिर्हरू 

र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न तथा अनगुमनाः 

• र्ोजना तजुयमा ददग्दशयन बममोजजम सहभालगतामूिक र्ोजना तजुयमा प्रवक्रर्ा अविम्बन गरी बस्ती तथा 
टोिस्तरीर् र्ोजनाको माग संकिन, प्राथमीवककरण तथा छनौट गरी नगरपालिकामा पेश गने। 

• नगरसभाबाट स्वीकृत वडास्तरीर् र्ोजनाको कार्ायन्वर्न, अनगुमन, मूल्र्ांकन गरी गराई भिुानीका िालग 
लसफाररस गने । 
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• टोि ववकास सस्थाको गठन र पररचािन तथा वडालभत्र संचािन हनुे र्ोजनाहरूका िालग उपभोिा 
सलमलतको गठन, पररचािन र अनगुमन गने । 

• वडालभत्रका र्ोजना तथा भौलतक पूवायधारको संरक्षण, ममयत संभार, रेिदेि तथा व्र्वस्थापन गने। 

त्र्ाङ्क संरक्षण र अद्यावलधकाः 

• लनजी घर तथा घर पररवारको िगत राख्न े। 
• ऐलतहालसक, परुाताजत्वक, सांस्कृलतक तथा धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावयजलनक तथा 

सामदुावर्क भवन, सावयजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्न ेतथा संरक्षण गने । 
• बडा लभत्रको ििुा शेष, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, धमयशािा, मठ, मजन्दर, गमु्वा, मजस्जद, देवस्थि, 

मदरसा, पलतय जग्गा, डाडँापािा, चरनक्षेत्र, पानीको मूि, पोिरी, तिाउ, इनार, कुवा, धारा, ढंुगेधारा, 
गठीघर, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको त्र्ाङ्क र सूचना सवहतको बडाको पाजचत्र 
तर्ार गरी अद्यावलधक गने । 

• वडालभत्र बसोबास गने ववलभन्न जातजाती र भाषाभाषीहरूको धमय संस्कृलतको संरक्षणका िालग अलभिेि 
राख्न,े 

• बडालभत्र अन्र्त्रबाट बसाई सरी आउने र बडाबाट बसाई सरी अन्र्त्र जानकेो िगत अध्र्ावलधक गरी 
राख्न े। 

• बडाका मवहिा, बािबालिका, असहार् अशि, अपाङ्गता भएका व्र्जिहरू, जेष्ठ नागररक, बािमजदरु, 
साक्षर संख्र्ा, ववद्यािर् र ववद्याथी एवं जशक्षक संख्र्ाको र्वकन अलभिेि राख्न।े 

ववकास कार्याः 

• बािउद्यानको व्र्वस्था गने, अनौपचाररक जशक्षा कार्यक्रम तथा प्रारजम्भक बाि ववकास केन्र सञ्चािन र 
व्र्वस्थापन गने । 

• पसु्तकािर्, वाचनािर्, सामदुावर्क लसकाई केन्र, बािक्िव तथा बािसिािको सञ्चािन र व्र्वस्थापन 
गने । 

• बािबालिकाहरूिाई लब. लस. जज., लड. वप. टी., िोप िगाउने, पोलिर्ो, लभटालमन “ए” ख्वाउने व्र्वस्था 
गने र पोषण कार्यक्रमको सञ्चािन गने । 

• वडा तहमा स्वास््र् सम्बन्धी जनचेतना ववकास तथा स्वास््र् सूचना कार्यक्रमको सञ्चािन गने । 
• सावयजलनक शौचािर् तथा स्नान गहृको लनमाण र व्र्वस्थापन गने, गराउने । 
• वडास्तरीर् सामदुावर्क धाराको प्रबन्ध, कवा, इनार तथा पोिरीको लनमायण, संरक्षण र गणुस्तर लनर्मन 

गने। 
• घरबाट लनकास हनु ेफोहरमैिाको सङ्किन र व्र्वस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि लनकास, 

मरेका जनावरको व्र्वस्थापन तथा िानेपानीको स्रोत संरक्षण गने, गराउन।े 
• कृवष तथा फिफूि नसयरीको स्थापना, समन्वर् र प्रवधयन तथा बडास्तरीर् अगवुा कृषक तालिमको 

अलभमिुीकरण गने । 
• पशपंुजक्ष ववकास तथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन र बडालभत्र चरनक्षेत्र संरक्षण र व्र्वस्थापन गने। 
• स्थानीर् समदुार्का चाडपवय, भाषा संस्कृलतको ववकासका िालग किा, नाटक, जनचेतनामूिक तथा 

सांस्कृलतक कार्यक्रम गने गराउने । 
• वडालभत्र िेिकुद पूवायधारको ववकास गने र अन्तरववद्यािर् तथा वािक्िब माफय त िेिकूद कार्यक्रमको 

सञ्चािन गने गराउने । 
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• बडा क्षेत्रलभत्रको बाटोघाटो चाि अवस्थामा राख्न े तथा राख्न सहर्ोग गने र वडालभत्रका सडक 
अलधकारक्षेत्रमा अवरोध र अलतक्रमण गनय नददन े। 

• बाटोघाटोमा बाढी, पवहरो, हरुी बतास तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पन्छाउन े। 
• घरेि उद्योगको िगत सङ्किन तथा सम्भाव्र्ता पवहचान गने, घरेि ुउद्योगको प्रवियन गने। 
• प्रचलित कानून बमोजजम व्र्जिगत घटना दता, अद्यावलधक र सो को अलभिेि संरक्षण गने। 
• व्र्जिगत घटना दताय सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चािन गने । 
• सामाजजक सरुक्षा भिा ववतरण तथा अलभिेि अद्यावलधक गने । 
• बडािाई बािमैत्री बनाउन आधारभतू सूचकहरू पूरा गनय कार्यक्रम तजुयमा गने । 
• वडालभत्र आलथयक तथा सामाजजक रूपमा पलछ परेका मवहिा, बािबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्र्जि, 

जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्र्क, सीमान्तकृत समदुार्को सामाजजक र आलथयक उत्थान सम्बन्धी काम गने । 
• बािवववाह, बहवुववाह, िैवङ्गक वहंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, बािश्रम, मानव बचेवविन, लनरक्षरता 

जस्ता सामाजजक कुररती र अन्धववश्वासको अन्त्र् गने, गराउने । 
• प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मािपोत तथा भलूम कर, व्र्वसार् कर, बहाि कर, ववज्ञापन कर, 

साःशलु्क पावकंग, नर्ाँ व्र्वसार् दताय लसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरिन करको िेिाजोिा र 
सङ्किन गरी नगरपालिकामा प्रलतवेदन सवहत रकम बझुाउन।े 

• असि ववरामी भएको बेवाररस वा असहार् व्र्जििाई नजजकको अस्पताि वा स्वास््र् केन्रमा परु्ाई 
औषधोपचार गराउने । 

• सडक वािवालिकाको उिार र पनुस्थापनाको िालग िगत संकिन गने । 
• बडालभत्रको सामदुावर्क वन, वनजन्र् सम्पदा र जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवधयन गने । 
• वडा, टोि, वस्तीस्तरमा हररर्ािी क्षते्र ववस्तार गने गराउने, बडािाई वातावरणमैत्री बनाउन।े 

लनर्मन कार्याः 

• वडालभत्र सञ्चालित ववकास र्ोजना, आर्ोजना तथा संिग्न उपभोिा सलमलतहरूका कार्यको अनगुमन तथा 
लनर्मन गने । 

• लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलतरोधी भवन लनमायण सम्बन्धी तालिम ददने । 
• िाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय तथा उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्तर र मूल्र्सूची 

अनगुमन गरी उपभोिा वहत संरक्षण गने । 
• बडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्र्वसार्को प्रबियन गरी िगत राख्न ेर हाट बजारको व्र्वस्थापन गने, गराउन े

। 
• ववद्यतु चहुावट तथा चोरी लनर्न्त्रण गनय सहर्ोग गने । 
• स्थानीर् रोजगारी आंभवृविमा सहर्ोग पगु्ने कार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने । 

लसफाररस तथा प्रमाजणत गनेाः 

• नाता प्रमाजणत गने, जन्म लमलत प्रमाजणत गने, वववाह प्रमाजणत तथा अवववावहत प्रमाजणत गने। 
• वडाबाट जारी हन ेलसफाररस तथा अन्र् कागजिाई अंग्रजेी भाषामा समेत लसफाररस तथा प्रमाजणत गने। 
• घर पाताि प्रमाजणत गने, संरक्षक प्रमाजणत गने, हकबािा वा हकदार प्रमाजणत गने । 
• व्र्जिगत वववरण प्रमाजणत गने, जीवीतसंगको नाता प्रमाजणत गने, मतृकसंगको नाता प्रमाजणत गने । 
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• नागररकता लिनका िालग लसफाररस, बहाि करको िेिाजोिा लसफाररस, मोवह िगत कट्टा, घरजग्गा 
करको िेिाजोिा लसफाररस, व्र्ापार बन्द भएको, व्र्ापार व्र्वसार् हदैु नभएको, लनाःशलु्क स्वास््र् 
उपचारको लसफाररस गने । 

• जग्गा धनी प्रमाण पजुामा घर कार्म गनय लसफाररस, नाम, थर, जन्म लमलत तथा वतन फरक फरक 
भएको व्र्जि एकै हो भलन लसफाररस, नाम थर जन्म लमलत संशेधनको लसफाररस, जग्गा धनी प्रमाणपजुाय 
हराएको लसफाररस, वकिा काट गनय लसफाररस गने । 

• संस्थागत र व्र्जिगत संरक्षक लसफाररस, जीवीत रहेको लसफाररस, लबलभन्न प्रकारका सजयमीन लसफाररस 
गने । 

• नामसारी लसफाररस, जग्गाको हक सम्बन्धी लसफाररस र उद्योग ठाउँसारीको लसफाररस आधारभतू ववद्यािर् 
िोल्न, ववद्यािर्को कक्षा थप गनय, ववद्यािर् ठाउसारी गनय लसफाररस गने। 

• जग्गा मूल्र्ांकन लसफाररस, धारा तथा ववद्यतु जडान गनय लसफाररस गने । 
• अशि, असहार् तथा अनाथको पािन पोषणका िालग लसफाररस, बैबावहक अंगीकृत नागररकता लसफाररस 

गने । 
• प्रचलित कानून बमोजजम तोवकएका अन्र् लसफाररस तथा प्रमाजणत गने। 

अन्र् कार्य गनेाः 

• आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्था, लनजी क्षेत्र िगार्तका सबै ववकास साझेदारहरूसंग 
ववकास लनमायण तथा सावयजलनक सेवा प्रवाहमा समन्वर् गने । 

• बन्दकोठा िोल्न रोहवरमा वस्ने । 
• समर् समर्मा नेपाि कानूनिे तोकेबमोजजम अन्र् काम गने । 

8. आलथयक प्रशसन शािा 

• अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोजजम कर 
सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, बाडँफाँड, संकिन र लनर्मन, अन्र् आर् व्र्वस्थापन गने 
। 

• संघीर् कानूनको अलधनमा रही स्थानीर् तहमा राजश्व चहुावट लनर्न्त्रण सम्बन्धी नीलत, कानून तजुयमा, 
मापदण्ड र लनर्मन गने । 

• स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलत, राजश्व संकिन र शािाहरूको काममा सहजजकरण र समन्वर् गने । 
• सावयजलनक िचय तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनर्मन 

सम्बन्धी कार्य गने । 
• राजश्व सम्बन्धी नीलत, कानून तजुयमा कार्ायन्वर्न र लनर्मन (राजश्व चहुावट र लनर्न्त्रण समेत) गने । 
• मातहत उपशािाहरूको दैलनक कार्य एवं वावषयक कार्यक्रम संचािनमा सहर्ोग र समन्वर् गने। 
• आलथयक (कार्यववलध) नीलत, काननु, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने । 
• सजञ्चत कोष, आकजस्मक कोष तथा अन्र् तोवकएका कोषको व्र्वस्थापन गने । 
• बजेट सीमा लनधायरण, बजेट तजुयमा, कार्ायन्वर्न र लनर्मनमा कार्यपालिकािाई सहर्ोग गने। 
• िेिा व्र्वस्थापन, िचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष तथा अन्र् सरकारी कोष तथा संपजिको 

एकीकत वववरण तर्ार गने । 



 

26 

 

• नगरसभाबाट स्वीकृत बजेटको पररलधलभत्र रही कार्ायिर् संचािन, उपभोग र कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
ववलनर्ोजजत बजेट िचय गने व्र्वस्था लमिाउन े। 

• समवष्टगत आलथयक अवस्थाको ववश्लषेण गरी कार्यपालिकामा पेश गने । 
• कार्ायिर्मा आलथयक अनशुासन कार्म राख्न,े तोवकए बमोजजम समर्मै िेिापरीक्षण गराउन।े 
• बावषयक िेिापरीक्षणबाट औलं्र्ाईएका बरेूज ुफछर्ौट गने गराउन े। 
• िेिा व्र्वस्थापन, िचय, राजस्व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष तथा अन्र् सरकारी कोष तथा संपजिको 

एकीकृत वववरण तर्ार गने । 
• कमयचारीहरूको तिब भिा र तोवकएका आलथयक सवुवधा समर् मै ववतरण गने व्र्वस्था लमिाउन।े 
• आलथयक प्रशासन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी तोवकएका अन्र् कार्य गने । 
• दररेट लनधायरण सम्बन्धीाः 
• नगरपालिका क्षते्रलभत्रको लनमायण कार्य तथा अन्र् सेवाको प्रर्ोजनको िालग प्रचलित काननु बमोजजम लनमायण 

सामग्री, ्र्ािा, भाडा तथा महसिुको स्थानीर् दररेट तोक्न कार्यपालिकािाई सहर्ोग गने। 
• ्र्ािादर लनधायरण गदाय नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेको रावष्ट्रर् न्रू्नतम पाररश्रलमक भन्दा कम नहनु ेगरी 

तोक्न सझुाव पेश गने । 
• दररेट प्रत्रे्क आलथयक वषय शरुू हनुभुन्दा पन्र ददन अगाव ैतोकी सक्न ेव्र्ववस्था गने । 

9. राजस्व उपशािााः 

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र राजस्वका दर अन्र् शलु्क लनधायरण, संघीर् र प्रदेश कानून बमोजजम प्राकृलतक श्रोत 
साधन र सेवा शलु्क जस्ता रोर्ल्टी सङ्किन, समन्वर्, नीलत लनमायण र लनर्मन सम्बन्धी प्रारजम्भक कार्य 
गने। 

• प्रत्रे्क वषय नगरसभावाट पाररत गनुयपने राजस्वका दरहरू तथा राजस्व संकिनको अनमुान तर्ार गनय 
कार्यपालिकािाई सहर्ोग गने । 

• स्थानीर् पूवायधार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क तथा दस्तरु लनधायरण संकिन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
नीलत, काननु तथा मापदण्ड तर्ार गने । 

• सम्पजि कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पर्यटन 
शलु्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर मािपोता, दण्ड जररबाना, मनोरिन कर, बहाि ववटौरी, 
घरजग्गा कर, मतृ वा माररएको जीवजन्तकुो हाड, लसंग, ्वांि, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, 
व्र्वसावर्क कर संकिन गने । 

• काननु बमोजजम डंुगा, लगट्टी, बािवुा, माटो, ननु, काठ दाउरा, जराजरुी, िरीढंुगा स्िेट जस्ता प्राकृलतक 
एवं िानीजन्र् बस्तकुो अन्वेषण, उत्िनन ववक्री तथा लनकासी शलु्क दस्तरु संकिन गने। 

• बडालभत्र हनुे िेवकन, कार्ोवक क्र्ानोलनङ्ग, बिीजजम्पङ्ग, जजपफनार्र, न्र्ाजफ्टज, मोटरबोट, केविुकार 
िगार्तका साहलसक पर्यटकीर् िेिको शलु्क लनधायरण र संकिन गने । 

• सामदुावर्क वन व्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सडिन गने । जलडबटुी, कवाडी, र जीवजन्त ुकर संकिन 
गने। 

• प्राकृलतक स्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीलत लनधायरण र कार्ायन्वर्न तथा प्रदेश र संघीर् मापदण्ड पािना 
गने । 

• सम्भाव्र् प्राकृलतक श्रोत तथा साधनको पवहचान तथा अलभिेि व्र्वस्थापन गने । 
• स्थानीर् राजस्वको आधार ववस्तार तथा प्रवधयन र राजस्व प्रवधयनका िालग प्रोत्साहन गने । 
• नगरपालिकाको राजस्व संभाव्र्ता अध्र्र्न गनय राजि परामशय सलमलतिाई आवर्क सहर्ोग गने। 
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• प्रचलित काननु बमोजजम दण्ड जररवाना, बाकँी बक्र्ौता रकमको िगत र असिु उपर गने। 
• करदातामैत्री कर प्रणािीको ववकासका िालग करदाता जशक्षा कार्यक्रम संचािन तथा करदाता वववरण 

अद्यावलधक गने । 
• समर् समर्मा आवर्कता र जनगनुासोिाई समेत ध्र्ानमा रािी राजस्व तथा करका दरहरू पनुराविोकन 

गरी पररमाजयनका िालग अन्तरवक्रर्ा, छिफि र अध्र्र्न गने ।  
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10. र्ोजना अनगुमन तथा कार्यक्रम शािा 

• ववकास आर्ोजना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, तजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन, मूल्र्ांकन र लनर्मन 
गने । 

• स्थानीर् ववकास नीलत, अल्पकािीन, मध्र्कािीन तथा दीघयकािीन ववकास र्ोजना एवं आवलधक र्ोजना 
तथा गरुूर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन तथा मूल्र्ांकनमा अन्र् शािासंग समन्वर् गने। 

• ठूिा आर्ोजना संचािनका िालग सावयजलनक नीजज-साझेदारी नीलत, मापदण्ड, र्ोजना,  कार्यक्रम तजुयमा 
कार्ायन्वर्न र लनर्मनमा अन्र् शािासंग समन्वर् गने । 

• प्रदेश सरकारसंग समन्वर् गरी अव्र्वजस्थत बसोबास व्र्वजस्थत गनय र व्र्वजस्थत वस्ती ववकासका 
कार्यक्रम तर्ार गरी कार्यपालिकामा पेश गने । 

• श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलत र बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको लनदेशनमा र्ोजना 
तजुयमा र कार्ायन्वर्नमा प्राववलधक सहर्ोग गने । 

• ववगत वषयहरूमा संचालित र्ोजनाको प्रभाव मूल्र्ाकन प्रलतवेदनको आधारमा आगामी वषयका र्ोजना तजुयमा 
र कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था गने । 

• नगरस्तरीर् र्ोजना तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कापालिका माफय त नगरसभामा पेश गने र स्वीकन 
र्ोजना प्राववलधक शािाको सहर्ोगमा कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने । 

• आलथयक, सामाजजक, सांस्कृलतक, वातावरण र पूवायधार ववकासका िालग आवर्क र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्वर्न, अनगुमन तथा मूल्र्ाजन गने । 

• वावषयक ववकास कार्यक्रम, आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्नमा बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलत, श्रोत 
अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिाई सहर्ोग गने । 

• ववकासमा स्थानीर् जनसहभालगता अलभवृवि हनुे िािका कार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने।  
• संघीर् र प्रादेजशक आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहजीकरण र सहर्ोग गने । 
• ववकास र्ोजनाहरूको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन, पूवयसभाव्र्ता अध्र्र्न गराउने । 
• नगरपालिकाको गौरवका आर्ोजना पवहचान, तजमा र कार्ायन्वर्न गने, नगर क्षेत्रमा संचािन हनुे गवष्ट्रर् 

प्राथलमकता प्राप्त आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने । 
• लनमायण समन्न आर्ोजनाको अजन्तम प्राववलधक मूल्र्ांकन तर्ार गराई र्ोजना जाचंपास र फरफारकका 

िालग आवर्क प्रक्र्ा परा गने । 
• सावयजलनक लनमायण कार्यका िालग प्रचलित कानून बमोजजमको “घ” वगयको ईजाजतपत्रको जारी, नववकरण 

तथा िारेजीको व्र्वस्था गने । 
• स्थानीर् तहमा र्ोजना तजुयमाका आधारहरूको अविम्बन गरी स्वीकृत भएका आर्ोजना तथा 

कार्यक्रमहरूको िागत अनमुान तर्ार गरी र्ोजना शािामा उपिब्ध गराउन े। 
• नगर क्षेत्रको ववकासका िालग आधलुनक प्रववलध तथा संरचना लनमायण सम्बन्धमा आवर्क अनसुन्धान गने 

गराउने । 
• नारपालिका क्षेत्रिाई स्माटय लसटीको रूपमा ववकास गनय ववषर् ववज्ञहरूको सहर्ोगमा गरुूर्ोजना तर्ार 

गने। 
• नगरक्षेत्र ववकासका संभाव्र्ताहरूको अध्र्र्न गरी गराई कार्यपालिकामा प्रलतवेदन पेश गने। 
• संचालित आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने गराउने । 
• स्थानीर् जनताबाट माग भई आएका र्ोजनाहरूको नगरपालिकाको ववकास नीलत अनसुार पूवय संभाव्र्ता 

अध्र्र्न गराउन े। 
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• नगरपालिकाबाट संचालित वावषयक तथा आवलधक र्ोजनाहरूको िगत अद्यावलधक गने व्र्वस्था लमिाउने, 
• प्रत्रे्क वषय संचालित आर्ोजनाहरूको िागत अनमुान, ववलनर्ोजजत बजेट, िचय भएको रकम, उपभोिा 

सलमलत र ठेक्कापट्टाको वववरण संकिन गरी अद्यावलधक गने व्र्वस्था गने । 
• संचालित र्ोजनाहरूको अवस्था, उपर्ोलगता र ममयत संभार गनुय पने भए सो को िगत अद्यावलधक गने। 
• नगरपालिकाबाट लनमायण सम्पन्न गरी उपभोिािाई हस्तान्तरण गररएका र्ोजनाको अलभिेि राख्न े। 
• ग्रामीण तथा कृवष सडक र लसंचाइ सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी र्ोजनातजुयमा, 

कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन गने । 
• मातहन उपशािाको दैलनक कार्य एवं वावषयक कार्यक्रम संचािनमा सहर्ोग र समन्वर् गने। 

11. वातावरण, फोहोरमैिा तथा ववपद् व्र्वस्थापन उपशािााः 

• स्थानीर् तहमा वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने। 
• उजाय सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभवृवि र प्रविय गने । 
• स्थानीर् ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन अनगुमन र लनर्मन गने।  
• एक मेगाबाट सम्मका जिववद्यतु आर्ोजना सम्बन्धी स्थानीर्स्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, 
• र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न अनगुमन र लनर्मन गने। 
• साना जिववद्यतु आर्ोजना लनमायणको सभावना पवहचान गरी नगरपालिका र स्थानीर् जनताको सहभालगता 

र साझेदारीमा संचािन गनयका िालग कार्यववलध मस्र्ौदा तर्ार गरी प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत समक्ष पेश 
गने । 

• नगर क्षते्रमा ववद्यतु उपिब्धता र लनरन्तरताको सलुनजश्चतताका िालग आवर्क कार्यक्रम र बजेट ववलनर्ोजन 
गनय प्रस्ताव तर्ार गरी प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत समक्ष पेश गने । 

• नगर क्षते्रमा संचालित उद्योगहरूको ववद्यतु िपत क्षमता, नीजज लनवास तथा सावयजलनक भवन, व्र्ापाररक 
संस्था आदीका िालग आवर्क ववद्यतु उपभोगको िगत तर्ार गने । 

• स्थानीर्स्तरमा ववपद् पूवय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना, पूवय सूचना प्रणािी िोज तथा उद्दार,राहत सामग्रीको 
भण्डारण, ववतरण र समन्वर्को व्र्वस्था गने । 

• वन, जङ्गि, वन्र्जन्त,ु चराचरुूङ्गी जि उपर्ोग, वातावरण, पर्ायवरण तथा जैववक ववववधता 
• सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन गने । 
• रावष्ट्रर् लनकुि, वन्र्जन्त ुआरक्ष, लसमसार क्षेत्र तथा रावष्ट्रर् वन बाहेक आफ्नो क्षेत्रलभत्रको वन संरक्षण र 

व्र्वस्थापन गने । 
• वन्र्जन्त ुर चराचरुूङ्गीको संरक्षण, व्र्ावसावर्क पािन, उपर्ोग र मानव तथा वन्र्जन्त ुबीचको िन्ि 

व्र्वस्थापन, स्थानीर् प्राणी उद्यान जचलडर्ािाना को स्थापना गने कार्यक्रम सञ्चािन गने । 
• लमचाहा प्रजालतको लनर्न्त्रण, जैववक ववववधताको अलभिेिाङ्कन, स्थानीर्स्तरमा हररत क्षते्रको संरक्षण र 

प्रवयिन, रैथान े प्रजालतको संरक्षण र प्रवियन, स्थानीर्स्तरमा वातावरणीर् जोजिम न्रू्नीकरण सम्बन्धी 
कार्यक्रम तजुयमा गने । 

• स्थानीर्स्तरमा प्रदूषण लनर्न्त्रण र हालनकारक पदाथयहरूको लनर्मन तथा व्र्वस्थापन, न्रू्न कावयनमिुी 
तथा वातावरणमैत्री ववकासका िालग सहजजकरण गने . 

• वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना तजुयमा तथा 
त्र्सको कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन गने । 

• ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी िोजी, उद्दार र राहत तथा पनुाःस्थायपना सम्बन्धी कार्य गने । 
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• संभाववत ववपद्, आस्मीक सेवा, संभाववत दुयघटनािाई मध्र्नजर गरी बारूणर्न्त्र, एम्बिेुन्स तथा शवबाहन 
दठक दरुूस्त र तर्ारी हाितमा राख्न े। 

• नगरपालिकामा ववपद् व्र्वस्थापन कोष स्थापना र संचािन तथा श्रोत साधनको पररचािनका िालग 
कार्यक्रम तजुयमा गरी महाशािा माफय त स्वीकृत गराउन े। 

• नगर क्षेत्रमा ववपद् जोजिम न्रू्लनकरणका िालग समदुार्मा सचेतना कार्यक्रम संचािन गनय र्ोजना तजुयमा 
गने । 

• बारूणर्न्त्र, एम्बिेुन्स तथा शववाहनको व्र्वस्थापन र उद्दार कार्यमा प्रभावकारी पररचािनको कार्यववलध 
तर्ार गरी पेश गने र स्वीकृत कार्यववलध कार्ायन्वर्न गने । 

• समदुार्मा आधाररत ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तजुयमा र संचािन एवं सो सम्बन्धी समदुार्मा 
सचेतना अलभवृविका कार्यक्रम संचािन गने । 

• ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीर्स्तरका आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न र 
लनर्मन गने । 

• ववपद् पूवय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना, जोजिम न्रू्नीकरण कार्य र्ोजना तर्ार गने, िोज तथा उिार, 
राहत सामग्रीको व्र्वस्था, भण्डारण, ववतरणमा सम्बन्धीत लनकार्संग समन्वर् गने। 

• ववपद् व्र्वस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघ संस्था, लनजीक्षेत्रसँग सहर्ोग, समन्वर् र 
सहकार्यका िालग ववपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत साधनको पररचािन गने । 

12. पूवायधार ववकास शािा 

• शहरीकरण, बस्ती ववकास सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी कार्य । 
• स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, पिु पिेुसा, तटबन्ध सम्बन्धी गरुूर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्वर्न 

र स्तरोन्नतीका आर्ोजनाको पवहचान, अध्र्र्न कार्ायन्वर्न गने। 
• पूवायधार ववकास, भवन लनमायण, नक्सापास, लनमायण अनगुमन, प्राववलधक लनरीक्षण र प्रलतवेदनका िालग 

आवर्क नीलत, मापदण्ड, कार्यववलध तथा लनदेजशका तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने 
• शहरी ववकास र्ोजनािाई सहर्ोग पगु्न ेगरी नगर र्ातार्ात गरुूर्ोजना तर्ार गने सडकको अलधकार क्षेत्र 

(Right of Way) कार्म र पािना गराउन े। सडक संरक्षण र ददगो र्ातार्ात ववकासका िालग सडकिे 
ओगटेको क्षेत्र सडकको नाउमा कार्म गराउन े।  

• कार्ायन्वर्नमा रहेको सडक र्ोजनाको प्राववलधक दृवष्टिे स्थिगत अनगुमन गरी कार्ायन्वर्न गने पक्ष 
उपभोिा सलमलत वा लनमायण व्र्वसार्ी िाई आवर्क सल्िाह, सझुाव र लनदेशन ददने । 

• उपभोिा सलमलतबाट संचालित सहक आर्ोजनाको ददगोपनाका िालग समेत कोष िडा गनय र सलमलतबाटै 
ममयत संभार गने व्र्वस्था लमिाउन मापदण्ड बनाई िाग ुगनय प्रोत्साहन गने । 

• प्राकृलतक प्रकोपका कारण वा अन्र् कुनै कारणिे सावयजलनक भौलतक संरचनामा अवरोध िडा हनु गएमा 
वा र्ातार्ात अवरूि भएमा तत्काि ममयतको व्र्वस्था लमिाउने । 

• नगर क्षेत्रमा लनमायण भएका सडक, पिु, कल्भटय आदी पूवायधारको ममयत संभार सम्बन्धी अन्र् कार्य गने 
। 

• नगरपालिका लभत्रका वा नगरपालिका क्षेत्र भएर बहन ेनदी िोिा आदीबाट तटीर् क्षेत्रमा लसचाई सवुवधा 
उपिब्ध गराउने िािका कार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने ।  

• स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई प्रणािीको सञ्चािन तथा ममयत सम्भार, सेवा शलु्क लनधायरण र 
सङ्किन सम्बन्धी व्र्वस्थापन गने । 
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• स्थानीर् स्तरका लसंचाई प्रणािीको लनमायण, सञ्चािन, रेिदेि, ममयत सम्भार, स्तोरन्नलत, अनगुमन र लनर्मन 
गने । 

• नगर क्षेत्रका कृवषर्ोग्र् जमीनमा नगदेवािी प्रवियनका िालग लसंचाई सवुवधा उपिब्ध गराउन कृवष ववकास 
शािाको समन्वर्मा लसंचाई कार्यक्रम तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने । 

• स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, पिु पिेुसा, तटबन्धहरूको आवर्कता हेरी ममयत संभारको 
व्र्वस्था गने । 

13. भवन, घर नक्सा उपशािााः 

• लनजी तथा सावयजलनक एवं सरकारी घर, भवन, टहरा, कम्पाउण्डवाि लनमायणका िालग तोवकएको मापदण्ड 
र भवन संवहता बमोजजम नक्सा पास गने । 

• सङ्घीर् तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्धी नीलत, कानून, 
भवन संवहता र मापदण्ड तर्ार गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

• भ-ूजोजिम संवेदनशीिताका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बन्धी मापदण्ड तोकी तोवकएको क्षेत्रमा मात्र 
भवन लनमायण गनय स्वीकृलत ददने । 

• आधारभतू आवासका र्ोजना तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग महाशािा माफय त कार्यपालिकामा पेश गने र 
स्वीकृत भएअनसुार कार्ायन्वर्न गने । 

• एकीकृत बस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्र्वस्थापन गने। 
• आफ्नो क्षते्रको भउूपर्ोग नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न तथा व्र्वजस्थत बस्ती ववकासका 

कार्यक्रमको तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने । 
• संघीर् र प्रदेश काननु बमोजजम स्थानीर् तहमा सकुुम्वासी पवहचान र अलभिेि व्र्वस्थापन गरी सकुुम्वासी 

व्र्वस्थापन र जीववकोपाजयनको कार्यक्रम संचािनको व्र्वस्था गने । 
• ववपद्का दृवष्टिे जोजिमर्िु भवनहरूिाई पनुाः लनमायण गनय, प्रविीकरण (रेिोवफवटङ्ग) गनय वा भत्काउन 

िगाउन।े 
• प्रचलित कानून र नपेाि सरकारिे तोकेको भवन संवहता र भवन लनमायण मापदण्ड लबपररत नहनुे गरी 

ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, पर्यटकीर् वा परुाताजत्वक दृवष्टिे महत्वपूणय देजिएका बस्ती वा क्षेत्रमा बन्न े
भवनको उचाई, सेटव्र्ाक, छानो, अग्रभाग, लनमायण सामाग्रीको वकलसम रंग वा किात्मकता झजल्कन ेगरी 
भवन लनमायणको मापदण्ड तोक्ने । 

• नक्सा पासको िालग सेवाग्राहीबाट दरिास्त पेश भएपलछ भवन लनमायण हनुे ठाउँमा सबैिे देख्न ेगरी ऐनमा 
उल्िेि भएबमोजजमको सूचना टांस गने सो सूचनाको म्र्ाद नाघेको ३ ददन लभत्र दरिास्तमा उल्िेि 
भएबमोजजम भवन लनमायण गनय लमल्ने नलमल्ने कुराको जाचँ गनय प्राववलधक िटाउन े। 

• सूचना टांस भएपलछ सरोकारवािा संलधर्ारहरूको बाधा ववरोध वा उजरुी पनय नआएमा िवटएको 
प्रववलधकबाट १५ ददनलभत्र प्रलतवेदन लिई नक्सा पास सम्बन्धी कार्य गने। 

• भवन सम्बन्धी कानून, नीलत, मापदण्ड तथा कार्यववलध र सो सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम तजुयमा गरी 
कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने । 

• रावष्ट्रर् भवन संवहता तथा मापदण्ड बमोजजम भवन लनमायण अनमुलत प्रदान गने, लनर्मन र भवन संवहताको 
पािना गराउने । 

• परुाताजत्वक महत्वका प्राचीन स्मारक र संग्रहािर् संरक्षण, सम्बियन र पनुाःलनमायण सम्बन्धी र्ोजना 
कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग िागत अनमुान सवहत पेश गने । 
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• सरकारी भवन, ववद्यािर्, सामदुावर्क भवन, सभागहृ तथा अन्र् सावयजलनक भवन तथा संरचना लनमायण र 
ममयत संभार गने गराउने । 

• स्थानीर्स्तरमा अव्र्वजस्थत बसोबास व्र्वस्थापन गने । 
• सङ्घीर् तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वजस्थत बस्ती ववकासका कार्यक्रमको तजुयमा र 

कार्ायन्वर्न, एकीकृत बस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्र्वस्थापन गने 
। 

14. िानेपानी तथा सरसफाई एकाई 

• स्थानीर् शहरी क्षेत्रमा िानपेानी सम्बन्धी नीलत, ववतरण प्रणािी, सेवा व्र्वस्थापन लनर्म, मापदण्ड लनमायण, 
शलु्क लनधारण, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने । 

• स्थानीर्स्तरमा संचालित स-साना िानपेानी र्ोजना तथा साववकमा संचालित िानेपानीका श्रोतहरूिाई 
एवककृत गरी नगरस्तरीर् िानेपानी र्ोजना संचािन गनय कार्यक्रम तजमुा गने । 

• िानेपानी र्ोजना तजुयमा र संचािनमा स्थानीर् उपभोिाहरूको प्रत्र्क्ष सहभालगता र संिग्नता रहन े
व्र्वस्था लमिाउने ।  
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15. सामाजजक ववकास शािा 

• िैवङ्गक समानता तथा समता र सामाजजक समावेशीकरण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानून, कार्यक्रम, सचेतना 
र अलभमिुीकरणका कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा प्रस्ततु गने । 

• बािबालिकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा अन्र् लनकार्सँग सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य 
गने । 

• असहार्, अपाङ्गता भएका व्र्जि, दलित तथा आदीवासी जनजातीको उत्थान ववकासका िालग स्थानीर् 
नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने । 

• संघ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजजक सरुक्षा कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 
गने । 

• िैवङ्गक एवं समावेशी वजेट तजुयमा गनय बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतिाई सहर्ोग गने। 

16. सूचना प्रववलध उपशािा 

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्टरनटे सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा तारववहीन टेलिलभजन प्रसारणको अनमुलत, नवीकरण 
र लनर्मन गने । 

• नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको विक्वेन्सीको आधारमा एक सर् वाटसम्मको एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चािन 
अनमुलत, नवीकरण र लनर्मन गने । 

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलत, अलभिेि तथा लनर्मन, अलभिेि व्र्वस्थापनमा नवीनतम 
सूचना प्रववलधको प्रर्ोग गने । 

• सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा सवयसाधारण जनताको सहज र सरि पहुँच तथा सूचना प्रववलधको ववकास र 
ववस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने। 

• बैज्ञालनक अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रववलध ववकासमा िगानीको व्र्वस्था गने, अनसुन्धान र 
• ववकासको (Research and Development) अवधारणा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन पहि गने । 
• सूचनाको हकको प्रचिन र सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन गने। 
• नगरको बस्तगुत वववरण तर्ार गरी बावषयक रूपमा अद्यावलधक गदैजाने । 
• एक सर् वाटसम्मको एफ.एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलत, नवीकरण, लनर्मन र िारेजी सम्बन्धी व्र्वस्थाका 

िालग कार्यववलध तथा लनदेजशका तर्ार गरी स्वीकृलतका िालग पेश गने र कार्ायन्वर्न गने । 
• नगरपालिकामा राजिने नागररक वडापत्रिाई लडजजटिमा रूपान्तरण गरी सबैिे देख्न,े बझु्ने र प्रर्ोग गनय 

सक्ने स्थानमा राख्न ेव्र्वस्था गने । 

17. सामाजजक सरुक्षा तथा पजिकरण उपशािााः 

• सामाजजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान गने । 
• सङ्घ तथा प्रदेशिे लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरुक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

गने। 
• सामाजजक सरुक्षाको कार्ायन्वर्नको िालग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् संघसंस्थासँग सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य 

गने । 
• स्थानीर् सामाजजक सरुक्षा र्ोजना र व्र्वस्थापन तथा आवर्क त्र्ांक संकिन एवं 
• र्वस्थापन गने। 
• सामाजजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् त्र्ाकं, सूचना संकिन र व्र्वस्थापन गने । 
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• जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जि तथा असहार्को िगतत अध्र्ावलधक, पररचर्पत्र ववतरण, सामाजजक 
सरुक्षा तथा सवुवधाको व्र्वस्थापन तथा ववतरण गने । 

• जेष्ठ नागररकको िगत, पररचर्पत्र, सम्मान, स्वास््र् सवुवधा, सामाजजक सरुक्षा सम्बन्धी कार्य गने । 
• जेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवाकेन्र, भेटघाटस्थि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने। 
• सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वर्मा अपाङ्गता पनुाःस्थापना केन्र, जेष्ठनागररक केन्र, तथा असि स्र्ाहार 

केन्रको सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने। 
• वडा कार्ायिर्बाट सम्पाददत व्र्जिगत घटना (जन्म, मतृ्र्,ु वववाह बसाई सराई, सम्बन्ध ववच्छेद र 

धमयपतु्र, धमयपतु्री) कार्यको दताय अलभिेि व्र्वजस्थत रूपमा राख्न े। 
• व्र्जिगत घटनाको स्थानीर् त्र्ाकं सम्बन्धी नीलत, तोवकएको प्रकृर्ा पूरा भए नभएको सम्बन्धमा 

अनगुमन गरी प्रलतवेदन पेश गने। 
• आधलुनक प्रववलधमाफय त व्र्जिगत घटना दताय （जन्म, मतृ्र्,ु वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध ववच्छेद）गने 

ववषर्मा स्थानीर् पंजजकालधकारीहरूको क्षमता बवृि गने िािका कार्यक्रम संचािन गने । 
• व्र्जिगत घटना दताय सम्बन्धमा स्थानीर् पंजजकालधकारीहरूिाई पनय आएको असहजता तथा समस्र्ा 

समाधानका िलग आफ्नो क्षमता र अलधकार क्षेत्र लभत्रका ववषर्मा स्पष्ट रूपमा सहर्ोग गने । 
• र्स्ता ववषर् वा समस्र्ा परेको वा कुन ैघटना दताय सम्बन्धमा दिववधा परी स्थानीर् पंजजकालधकारीबाट 

िेजि आएको ववषर्मा आफू वा नगरपालिकास्तरबाट समाधान नहने ववषर् भए सम्बन्धीत ववभाग वा 
मन्त्रािर्मा िेजि सो को समाधानको िालग पहि गने । 

• ववभाग र मन्त्रािर्बाट माग भएका व्र्जिगत घटना दताय सम्बन्धी वववरण समर्मै उपिब्ध गराउन े। 
• मन्त्रािर् र ववभागबाट भएका पंजजकरण सम्बन्धी पररपत्र तथा लनदेशनहरू सव ैवडा कार्ायिर् र स्थानीर् 

पंजजकालधकारीकहां उपिब्ध गराउने । 

18. मवहिा, बािवालिका तथा समाज कल्र्ाण एकाईाः 

• मवहिाको सामाजजक, आलथयक, राजनीलतक एवं सांस्कृलतक हक सम्बन्धी नीलत, र्ोजना तजुयमा गरी 
कार्ायन्वर्न गनय स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा प्रस्ततु गने । 

• मवहिाको आलथयक, सामाजजक, राजनीलतक सशजिकरण, क्षमता ववकासका कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका 
िालग कार्यपालिकामा पेश गने । 

• िैंलगक उिरदार्ी बजेट तजुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन, िैंलगक उिरदार्ी बजेट परीक्षण सवहतको प्रलतवेदन 
कार्यपालिकामा प्रस्ततु गने 

• मवहिाहरूको आर्-आजयनमा सहर्ोग पगु्न ेिािका सीप ववकास सम्बन्धी कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृतीका 
िालग पेश गने। 

• बािसधुार तथा पनुाःस्थापना केन्र स्थापना, संचािनको अनमुती, नववकरण र लनर्मन गने र्स्ता 
संस्थाहरूको लनर्लमत अनगुमन गरी कार्यपालिकामा प्रलतवेदन प्रस्ततु । 

• स्थानीर्तहका कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएका व्र्जिहरूको पहुंचका िालग उलनहरूको सहभालगतामा 
कार्यक्रम तजुयमा गने व्र्वस्था लमिाउन े। 

• शारररीक रूपमा फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका व्र्जिहरूको सरकारी एवं सावयजलनक संघसंस्थाहरूको 
कार्ायिर्मा सहज प्रवेशका िालग सावयजलनक पूवायधार लनमायणका र्ोजना तजुयमा गदाय र्ाम्प सवहतका पूवायधार 
लनमायणको िालग समन्वर् गने । 

• स्थानीर्स्तरका ववकास आर्ोजनाहरूको तजुयमा, कार्ायन्वर्न र ववकास व्र्वस्थापनमा मवहिा सहभालगता 
सलुनजश्चत गनय नीलतगत व्र्वस्थाका िालग पैरवी गने । 
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• बािक्िबहरूको गठन, बािसंरक्षण सलमलत तथा नगर बािसिाि गठन सञ्चािन र प्रवियनका कार्यक्रम 
तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा पेश गने । 

• िजक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीर् र्ोजना, कार्यक्रम, श्रोत पररचािन र व्र्वस्थापन गने । 
• बािवालिकाको हकवहत संरक्षण, जन्म दताय र पवहचानको सलुनजश्चतताका िालग बािमैत्री स्थानीर् शासन 

कार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने । 
• बािन्र्ार् र बाि इजािासको व्र्वस्थापन र प्रभावकाररता हेरी बािवहंसा लनर्न्त्रणका कार्यक्रम तजुयमा 

गरी कार्ायन्वर्न गने । 
• नगरपालिका क्षते्रमा बसोबास गने आदीवासी जनजातीहरूको उत्थान, ववकास तथा भाषा, संस्कृलत संरक्षण 

र ववकासमा सघाउ पगु्ने िािका नीलत र्ोजना, कार्यक्रम र बजेट तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गनय स्वीकृलतका 
िालग कार्यपालिकामा प्रस्ततु गने । 

• आदीबासी जनजाती समदुार्को भाषा, संस्कृलत, संस्कार संरक्षण र समवुहकृत रूपमा प्रवियन गरी पर्यटकीर् 
आकषयणको क्षेत्र बनाउन पसु्तकािर्, वाचनािर् एवं सामदुावर्क संस्था संचािनमा सहर्ोग पगु्न ेकार्यववलध 
र कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा प्रस्ततु गने। 

19. जशक्षा, र्वुा तथा िेिकुद शािा 

• नगर जशक्षा सलमलत गठन, ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत गठन र ववद्यािर्को नामाकरण गने। 
• संघीर् सरकारको जशक्षा नीलत बमोजजम स्थानीर् तहमा पसु्तकािर्, वाचनािर् तथा सामदुावर्क अध्र्र्न 

केन्र संचािन तथा व्र्वस्थापन गने । 
• स्थानीर्स्तरमा िेिकूद संघसंस्थाको लनर्मन, प्रवियन, िेि संरचना र पूवायधार लनमायण तथा व्र्वस्थापनका 

कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा पेश गने सामदुावर्क ववद्यािर्िाई ददने अनदुान, 
बजेट व्र्वस्थापन, ववद्यािर्को आर्-व्र्र्को िेिा अनशुासन कार्मम, अनगुमन र लनर्मन गने । 

• ववद्यािर्को गणुस्तर अलभवृवि तथा पाठ्यसामग्रीको ववतरण िगार्त सामदुावर्क ववद्यािर्को जशक्षक तथा 
कमयचारीको दरबन्दी लमिान गने । 

• ववद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समार्ोजन तथा लनर्मन सम्बन्धी नीलत लनमायण र स्वीकृत 
गराउने । 

• सामदुावर्क ववद्यािर्को शैजक्षक पूवायधार लनमायण, ममयत सम्भार, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने। 
• आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन, अनगुमन, ववद्याथीको लसकाई उपिब्धीको परीक्षण गने । लनाःशलु्क 

जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृजिको व्र्वस्थापन, टू्यसन, कोजचङ्ग जस्ता ववद्यािर् बावहर हनु े
अध्र्ापन सेवाको अनमुलत तथा लनर्मन गने । 

• मातभृाषामा जशक्षा ददने ववद्यािर्को िालग लनर्मानसुार अनमुलत ददने, अनगुमन तथा लनर्मन गने। 
• गालभएका वा बन्द गररएका ववद्यािर्हरूको सम्पजि व्र्वस्थापन, सामदुावर्क ववद्यािर्को जग्गा र 

सम्पजिको अलभिेि राख्न,े संरक्षण र व्र्वस्थापन गने । 
• जशक्षण लसकाइ, जशक्षक र कमयचारीको तालिम तथा क्षमता ववकासका कार्यक्रम तजुयमा गने। 
• प्राववलधक जशक्षा तथा व्र्वसावर्क तालिमका र्ोजना तजुयमा, सञ्चािन, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र लनर्मन गने 

। 
• व्र्वसावर्क जशक्षा तालिम पररषदको समन्वर्, सहर्ोग र सहकार्यमा स्थानीर्स्तरमा रोजगारमूिक 

व्र्वसावर्क जशक्षा तथा तालिम कक्षा संचािन गनय कार्यववलध तर्ार गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा 
पेश गने । 
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• औपचाररक जशक्षामा पहुँच नभएका तथा ववद्यािर् बावहर रहेका बािवालिका र वर्स्कहरूका िालग 
अनौपचाररक कक्षा, साक्षरता कक्षाको व्र्वस्थापन गने । 

• नगर क्षेत्रको ववकास लनमायणमा स्थानीर् र्वुा जनशजिको अत्र्लधक पररचािन गने व्र्वस्था लमिाउन।े 
• िेिकूदको ववकास र प्रवियनका िालग जजल्िा िेिकंद ववकास सलमलतसंग समन्वर् गरी। 
• नगरस्तरमा िेिकुदका पूवायधार लनमायण, सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन गने । 
• नगरपालिकामा िेिकुद ववकासका िालग र्वुा क्िव गठन, पररचािन र नगरस्तरीर् िेिकुद प्रलतर्ोलगताको 

आर्ोजना गनय बजेट ववलनर्ोजन गने । 
• िेिकुद पूवायधार िेि मैदान, कभडयहि, रंगशािा लनमायण, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने। 
• रावष्ट्रर्स्तरका िेिकुद प्रलतर्ोलगताहरूमा नगरक्षेत्रका िेिाडीहरूिाई सहभागी गराउन आवर्क तालिम 

र िेि सामग्री तथा िेि मैदानको व्र्वस्थाका िालग कार्यक्रम तजमुा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा 
पेश गने । 

• र्वुा पररषद जजल्िा ईकाईको समन्वर्मा र्वुा जागरण तथा उद्यमजशिता र नेततृ्व ववकासका िालग र्वुा 
सशजिकरणका कार्यक्रम तजुयमा र संचािन गने । 

• स्थानीर्स्तरमा प्रचलित सामदुावर्क िेिको जगनेाय र संरक्षण गने कार्यक्रम तजुयमा गने । 
• स्वास््र् शािा 
• आधारभतू स्वास््र् र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्वर्न 

तथा लनर्मन गने । 
• स्वास््र्जन्र् फोहरमैिा सङ्किन, पनुाःउपर्ोग, प्रशोधन, ववसजयन र सोको सेवा शलु्क लनधायरण र लनर्मन 

गने । 
• सरसफाई तथा स्वास््र् क्षेत्रबाट लनष्कालसत फोहोरमैिा व्र्वस्थापनमा लनजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग 

समन्वर्, सहकार्य र साझेदारी गने । 
• सङ्घीर् तथा प्रदेशस्तरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोजजम स्थानीर्स्तरको स्वास््र् सम्बन्धी िक्ष्र् र गणुस्तर 

लनधायरण गने। 
• मातहत स्वास््र् चौकी, आधारभतू स्वास््र् केन्र तथा वलथयङ सेण्टरहरूको काम कारवावहमा समन्वर्, 

सहजजकरण, सहर्ोग एवं अनगुमन र लनदेशन गने । 
• आधारभतू स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् र पोषण सेवाको सञ्चािन र प्रवियन गने । 
• स्वास््र् सेवा सम्बन्धी भौलतक पूवायधार ववकास तथा व्र्वस्थापन गने । 
• सरसफाई सचेतनाको अलभवृवि र स्वास््र्जन्र् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन गने, रि सञ्चार सेवा तथा 

स्थानीर् र शहरी स्वास््र् सेवा सञ्चािन गने । 
• नगरपालिका क्षेत्रभीत्र औषलध पसि सञ्चािन अनमुलत, अनगुमन र लनर्मन गने । 
• मवहिा तथा बािबालिकाको कुपोषण न्रू्नीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्रण र व्र्वस्थापन गने । 
• स्थानीर्स्तरमा औषलधजन्र् वनस्पलत, जडीबटुी र अन्र् औषलधजन्र् वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन र ववतरण 

गने । 
• स्वास््र् बीमा िगार्तका सामाजजक सरुक्षा कार्यक्रमको व्र्वस्थापन गने । 
• स्थानीर्स्तरमा औषलध तथा अन्र् मेलडकि उत्पादनहरूको न्रू्नतम मूल्र् लनधायरण र लनर्मन गने। 
• स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््र् वृिको पािना तथा जनस्वास््र् 

सेवाको प्रवियन गने । 
• जनुोवटक र कीटजन्र् रोगको लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन, सतुी, मददरा र िागू पदाथयजन्र् वस्तकुो प्रर्ोग 

लनर्न्त्रण तथा सचेतना अलभवृवि गने । 
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• जनस्वास््र्, आपत कािीन स्वास््र् तथा महामारीको लनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्वर्न, रोगको लनर्न्त्रण 
तथा रोकथाम गने । 

• आकजस्मक स्वास््र् सेवा प्रवाह तथा स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन । 

20. कृवष ववकास शािा 

• कृवषबजार सूचना, हाटबजारको पूवायधार लनमायण, साना लसँचाइ लनमायण, तालिम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक 
टेवा, कृवष सामग्री आपूलतय र कृषक क्षमता ववकास कार्यक्रमको सञ्चािन गने । 

• उच्च मूल्र्र्िु कृवषजन्र् वस्तकुो प्रवियन, ववकास तथा बजारीकरणिाई सहर्ोग पगु्न ेकार्यक्रम तजुयमा 
र कार्ायन्वर्न गने । 

• कृवष ववउववजन, मििाद र रसार्न तथा औषलधहरूको माग अनसुार उपर्िु समर्मा आपूलतय, उपर्ोग र 
लनर्मन गने । 

• कृवष ववकासमा नगदेवािी र िाद्यान्न बािीका पकेट क्षेत्र लनधायरण गने । 
• कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्वर्न, अनगुमन र लनर्मन गने । 
• कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवियन गने । 
• कृवष तथा पशपंुजक्षजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनर्न्त्रण गने । 
• कृवष प्रसार तथा जनशजिको प्रक्षेपण, वडाको माग र आवर्कता अनसुार जनशजि व्र्वस्थापन र 

पररचािन गने । 
• कृषकहरूको क्षमता अलभवृवि, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरणका कार्यक्रम संचािन 

गने । 
• स्थानीर्स्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षण र हस्तान्तरण, कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार गने 

। 
• स्थानीर्स्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र सेवाकेन्रहरूको व्र्वस्थापन, प्राङ्गाररक िेती तथा मिको 

उत्पादन र प्रर्ोग तथा प्रवियन गने कार्यक्रम कृषकहरूको सहभालगतामा संचािन गने। 
• स्थानीर्स्तरमा धानवािी, मकैवािी, गहुंवािी, तरकारी िेती आदी ववषर्गत कृषकहरूको समूह गठन 

गरी कषक भ्रमण कार्यक्रम माफय त अन्तर समूह अनभुव आदान प्रदान तथा कृवष प्रसार 
• कार्यक्रम संचािन गने । 
• नगरसभाबाट स्थानीर् कृषकहरूको माग अनसुार स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्नका िालग 

कार्यर्ोजना बनाई शािाप्रमिु माफय त प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत कहा ंपेश गने । 
• स्थानीर्स्तरमा स्रोत केन्र एवं सेवाकेन्रहरूको स्थापना, कृवष सेवा प्रवाह, व्र्वस्थापन, प्राङ्गाररक मिको 

उत्पादन र प्रर्ोग तथा प्रवियन गने कार्यक्रम संचािन गने । 
• नगरपालिका क्षते्रलभत्र उत्पादन संभावना भएका फिफूि िेलत ववकासका िालग स्थानीर् कपहरूिाई 

प्रोत्साहन गने । 
• नर्ांप्रववलधका फिफूि िेती ववस्तार, फिफूिका ववरूवा उत्पादनका िालग नसयरी स्थापना र संचािन 

गनय पकेट क्षेत्र छनौट गरी कार्यक्रम संचािन गने । 
• फिफूिका ववरूवामा िाग्न ेरोग, वकरा आदी लनर्न्त्रणका िालग स्थानीर्स्तरमा न ैतर्ार गरी प्रर्ोग गनय 

सवकने िािको औषलधको िोजी गने । 
• बागवानी ववकास तथा नसयरी संचािनमा स्थानीर् कृषहरूिाई तालिमको व्र्वस्था र संचािन गने कार्यक्रम 

तजुयमा गरी पेश गने । 
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• नगरसभाबाट स्वीकृत नगर ववकास र्ोजना अनसुार बागवानी तफय का कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका िालग 
तोवकएको समर्मा कार्यर्ोजना तर्ार गरी पेश गने । 

21. पशपंुक्षी सेवा शािा 

• पशपुािन, पशपंुजक्ष वजार सूचना, पशसु्वास््र् सम्बन्धी स्थानीर् नीलत कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्वर्न 
अनगुमन गने । 

• पशजुचवकत्सािर्को स्थापना, सञ्चािन र पशपंुक्षी जचवकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन गने । 
• पशपंुजक्ष जन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनर्न्त्रणका िालग उपचारात्मक कार्यक्रम तजुयमा र 

कार्ायन्वर्न गने । 
• पश ुबधशािा लनमायण तथा शीत भण्डारणको व्र्वस्थापन र लनर्मनका िालग आवर्क कार्यक्रम तजुयमा 

गने । 
• पशपुािनमा उत्सावहत कृषकहरूका िालग िगानी आवर्क परेमा सामवुहक ऋण िगानीका िालग स्थानीर् 

ववजिर् कम्पनी, बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूसंगको समन्वर्मा कार्यक्रम तजुयमा गरी नगरपालिकामा 
प्रस्ततु गने । 

• छाडा पश ुचौपार्ाको लनर्न्त्रण र व्र्वस्थापनका िालग कान्जी हाउसको व्र्वस्था गने । 
• स्थानीर्स्तरमा पशपंुक्षी सम्बन्धी त्र्ाङ्क संकिन, व्र्वस्थापन र सूचना प्रणािीको अद्यावलधक गने । 
• पशआुहारको गणुस्तर जांच, अनगुमन र लनर्मन गने, स्थानीर् चरन तथा िकय  ववकास, संरक्षण र 

व्र्वस्थापन गने । 
• पशपंुजक्ष ववमा र कजाय सहजजकरण गने कार्यक्रमहरू तजुयमा गने । 
• पशपुािन सम्बन्धी सीप ज्ञान प्रवियनका िालग स्थानीर् कृषकहरूिाई समूहमा आवि गरी तालिम, गोवष्ठ, 

कृवष अविोकन भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृत गराई कार्ायन्वर्न गने । 
• पशपुािक कीसानहरूको संख्र्ा र त्र्ाकंका आधारमा समूवहकृत गरी व्र्वसावर्क रूपमा पशपुािनको 

ववकास गने । 
• स्थानीर्स्तरमा पशपंुजक्ष पािक कृषकहरूको सहजताका िालग स्थानीर् हावापानी र वातावरण अनकुुिको 

डािेघांस र उन्नत जातका घासको ववउ रूज वा उपिब्ध गराउन े। 
• पश ुनश्लसधुार पिलतको ववकास र व्र्वस्थापन, स्थानीर् चरन र िकय  ववकास तथा पश ुआहारको गणुस्तर 

लनर्मन गने । 
• पश ु स्वास््र् सम्बन्धी आधलुनक प्रववलध सम्बन्धी स्थानीर् पशपुािक कृषकिाई तालिम प्रजशक्षण र 

अविोकन भ्रमणका कार्यक्रम संचािन गने । 
• नगपालिकाका वडाहरूिाई पार्क पने गरी पशसेुवाकेन्र स्थापना र सेवा प्रवाहका िालग पाववलधक 

जनशजिको आवर्कता अध्र्र्न गरी नगरपालिकामा सझुाव सवहत कार्यक्रम प्रस्ततु गने । 
• पशपुािनिाई व्र्वसावर्क बनाउन सहर्ोग हनुे िािका कार्यक्रम संचािनमा स्थानीर् उपभोिा तथा 

संघसंस्था पररचािन हनु ेकार्यक्रम तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने । 

22. आन्तररक िेिापरीक्षण शािा 

• िेिापािन सम्वन्धी क्षमता ववकास कार्यक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा प्रस्ततु गने। 
• आलथयक अनशुासन कार्म राख्न भएका िचयका प्रवृजिमा आवर्क सधुार ल्र्ाउन प्रलतवेदन सवहत 

कार्यपालिकामा सझुाव प्रस्ततु गने । 
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• िेिा तथा राजस्वक्षेत्रमा कार्यरत कमयचारीहरूका िालग आलथयक अनशुासन सम्बन्धी आचारसंवहता र 
मापदण्ड तजुयमा गरी स्वीकृलतका िालग कार्यपालिकामा पेश गने । 

• आन्तररक तथा पूवय िेिापरीक्षण गरी प्रलतवेदन पेश गने । 
• िेिापरीक्षण वववरण (बेरूजूको िगत समेत) को अलभिेि व्र्वस्थापन गने । 
• अजन्तम िेिापरीक्षण कार्यमा सहर्ोग, समन्वर् र सहजजकरणका िालग आवर्क कागजात लनर्लमत 

गरीराख्न।े 
• कार्यपालिकामा िेिापािन सम्वन्धी क्षमता ववकास र आलथयक अनशुासन कार्म राख्न सल्िाह र सझुाव 

पेश गने। 
• िेिा शािा र िेिा सलमलतिाई आवर्क सहर्ोग गने । 
• अजन्तम िेिापरीक्षणका िालग आवर्क कागजात तर्ार गनय िगाई प्रकृर्ा नपगुकेोमा प्रकृर्ा पूरा गरी 

तर्ारी राख्न े। 
• अजन्तम िेिापरीक्षणबाट देिा परेका बरेूज ुफछ्यौटका िालग नगर कार्यपालिकामा सझुाव सवहत कार्यक्रम 

पेश गने र बरेूज ुरकम असिुीमा सहर्ोग गने । 
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नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा, जजम्मेवार अलधकारी र िाग्ने दस्तरु 

क)  नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवासँग सम्बजन्धत ववषर्मा 

लस. 
न. प्रदान हनुे सेवा िाग्ने सेवा शलु्क तथा 

दस्तरु िाग्न ेसमर् जजम्मेवार 
पदालधकारी 

१ नागररकताको प्रमाणपत्रको लसफाररश रू १५०/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

२ नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 
लसफाररश 

रू ३००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

३ अंलगकृत नेपािी नागररकताको 
प्रमाणपत्रको लसफाररश  
(नेपािी परुूषसंग वववाह भएकी ववदेशी 
मवहिाको िालग) 

रू १५००/- प्रमाण पगेुको 
ददन 

वडा अध्र्क्ष 

४ अंलगकृत नेपािी नागररकताको 
प्रमाणपत्रको लसफाररश (ववदेशी 
नागररकसंग वववाह गरेकी नेपािी 
मवहिाबाट जजन्मएका सन्तानको हकमा) 

रू १५००/- प्रमाण पगेुको 
ददन 

वडा अध्र्क्ष 

५ नाता प्रमाजणत 
नेपािी 

रू ३००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

६ नाता प्रमाजणत 
अग्रजेीमा  

रू ७५०/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

७ घर/जग्गाको लसफाररश रू ३००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
८ घरजग्गा नामसारी/सेस्ता कार्म र 

िािपूजायको प्रलतलिपी लसफाररश 
रू ३००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

९ नाम संशोधनको लसफाररश रू ३००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
१० चारवकल्िा प्रमाजणत लसफाररश ३ रोपनी सम्म रू ३००/- 

र सो भन्दा मालथ प्रलतरोपनी 
थप र रू ७५/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

११ घर/बाटो लसफाररश २ रोपनी सम्म रू ३००/- 
र सो भन्दा मालथ प्रलतरोपनी 

थप र रू ७५/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

१२ िानेपानी जडान सम्बन्धी लसफाररश स्थार्ी रू ३००/- र 
अस्थार्ीको हकमा रू 
१०००/- सर् 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

१३ ववद्यतु जडान सम्बन्धी लसफाररश ३ फेजसम्मको स्थार्ी रू 
४५०/- र सो भन्दा मालथ 
प्रलतफेज रू ३००/- थप 

सोवह वडा अध्र्क्ष 

१४ जग्गाधनी प्रमाणपत्रपूजायमा घर कार्म 
लसफाररश 

रू ५००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

१५ जन्म लमलत प्रमाजणत लसफाररश नेपािीमा रू १५०/- र 
अग्रजेीमा रू ७५०/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

१६ मतृ्र् ुप्रमाजणतको लसफाररश नेपािीमा रू १५०/- र 
अग्रजेीमा रू ८५०/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
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१७ वववाह प्रमाजणत लसफाररश नेपािीमा रू १५०/- र 
अग्रजेीमा रू ८५०/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

१८ अवववावहत प्रमाजणत लसफाररश रू ८५०/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
१९ बसोबास प्रमाजणत लसफाररश रू १५०/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
२० सम्बन्ध ववच्छेद गरर पाँउ  लनवेदन रू ४५०/- कानून बमोजजम प्रमिु 

प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२१ चारलत्रक प्रमाणपत्रको लसफाररश भारतको िालग रू ५००/- 
र नेपािको िालग रू 

३००/- 

सोही ददन वडा अध्र्क्ष 

२२ तीनपसु्ते लसफाररश रू १५०/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
२३ संस्था दताय/नववकरण लसफाररश रू ५००/- सोवह ददन प्रमिु 

प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२४ जन्म दताय ३५ ददन लभत्र लनाःशलु्क र 
त्र्स पश्चात वविम्ब शलु्क 

रु २०० 

सोवह ददन वडा 
सजचव/स्थानीर् 
पंजीकालधकारी 

२५ वववाह दताय ३५ ददन लभत्र लनाःशलु्क र 
त्र्स पश्चात वविम्ब शलु्क 

रु २०० 

सोवह ददन वडा 
सजचव/स्थानीर् 
पंजीकालधकारी 

२६ सम्बन्ध ववच्छेद दताय ३५ ददन लभत्र लनाःशलु्क र 
त्र्स पश्चात वविम्ब शलु्क 

रु २०० 

सोवह ददन वडा 
सजचव/स्थानीर् 
पंजीकालधकारी 

२७ बसाइय सराइय दताय ३५ ददन लभत्र लनाःशलु्क र 
त्र्स पश्चात वविम्ब शलु्क 

रु २०० 

सोवह ददन वडा 
सजचव/स्थानीर् 
पंजीकालधकारी 

२८ मतृ्र् ुदताय ३५ ददन लभत्र लनाःशलु्क र 
त्र्स पश्चात वविम्ब शलु्क 

रु २०० 

सोवह ददन वडा 
सजचव/स्थानीर् 
पंजीकालधकारी 

२९ घटना दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 
माग 

रू १५०/- सोवह ददन वडा सजचव 

३० घटना दतायको वववरण सच्चाउन े रू ७५०/- सोवह ददन वडा सजचव 
३१ सामाजजक सरुक्षा भिाका िालग पररचर् 

पत्र बनाउन े
लनशलु्क सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

३२ छात्रवृजि लसफाररश लनशलु्क सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
३३ ववद्यािर् दताय लसफाररश (लनजी तफय )  

प्रा वव को रू १५००/- 
लन मा वव को  २२५० /-  
मा वव को  रू ३०००/- 

उच्चमावव को रू 
४५००/- 

 प्रमिु 
प्रशासकीर् 

अलधकृत/जशक्षा 
शािा 

३४ उद्योग स्थापना/नामासारी र ठाँउसारी 
लसफाररश 

रू ५००/- सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
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३५ लडिरलसप लसफाररश मादक पदाथयजन्र् रू 
५००/- मल्टीनेशनि 

कम्पनीको रू ५००/- र 
अन्र्को रू ७५०/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

३६ घर जग्गा/अचि सम्पजि मलु्र्ाँकन 
लसफाररश 

रू ५ िािसम्म रू 
२०००/-  

रू ५-१० िािसम्म रू 
२७५०/-  

रू १०-२० िािसम्म रू 
३५००/-  

रू २०-५० िािसम्म रू 
५०००/-  

रू  ५० िाि देजि १ 
करोड सम्म रू ९५००/-  
१ करोड देजि १ करोड 
५० िाि सम्म रू 

१९०००/- र १ करोड 
५० िाि भन्दा वढी भएमा 

रू २००००/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

३७ हैलसर्त/आर् प्रमाजणत लसफाररश प्रलत हजार रू ३ सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 
३८ सवारी दतायको लसफाररश हेभी सवारी साधनको 

हकमा रू १०००/-, साना 
सवारीको हकमा रू 

७००/- र 
मोटरसाइकिको हकमा रू 

३००/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

३९ व्र्वसार् दताय  रू ५ िािसम्मको रू 
५००/- र रू ५ 
िािभन्दा बढीको 
रू१०००/- 

सोवह ददन वडा अध्र्क्ष 

४० र्ोजना सम्झौता नगरपालिका/र्ोजना 
सम्झौताको लसफाररश 

लनाःशलु्क सोवह ददन प्रमिु 
प्रशासकीर् 
अलधकृत 

४१ रलनङ्ग लबि वा अजन्तम लबि भिुानी 
माग 

लनाःशलु्क सोवह ददन प्रमिु 
प्रशासकीर् 

अलधकृत/िेिा 
शािा 

४२ घरको नक्शा पास न्र्नुतम रू ५००/- र भइु 
तिाको रू 4 पवहिो 

तिाको रू ५ र सो भन्दा 
मालथको हकमा रू ६ 

रूपैर्ा प्रलत वगय वफट थप 

लनर्मानसुारको 
प्रवक्रर्ा परुा 

गरर नक्शा पेश 
भएको ददन 

प्रमिु 
प्रशासकीर् 
अलधकृत 
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४३ नक्शा संशोधन न्र्नुतम रू १०००/- र 
प्रलत वगय फुट रू २ थप 

लनर्मानसुारको 
प्रवक्रर्ा परुा 

गरर पेश भएको 
ददन 

प्रमिु 
प्रशासकीर् 
अलधकृत 

४४ अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण लनाःशलु्क लनवेदन संकिन 
प्रत्रे्क 

मवहनाको ५ 
गते सलमलतको 
वैठक वसी 
ववतरण गररने 

प्रमिु 
प्रशासकीर् 
अलधकृत 

४५ 'घ' वगयको ठेक्का ईजाजत ददने १०००।- प्रकृर्ा पगेुमा 
सोहीददन 

प्रमिु 
प्रशासकीर् 
अलधकृत 

४६ ववज्ञापन तथा सूचनाको भिुानी लनाःशलु्क सोही ददन प्रमिु 
प्रशासकीर् 

अलधकृत/िेिा 
शािा 

ि) सूचना ददँदा लिनपुने शलु्क/दस्तरु  
• सूचना मागको लनवदेन ददँदा कुनै शलु्क वा दस्तरु िाग्दैन । 
• सामान्र् आकारको कागज (८.३ ईन्च चौडाई र ११.७ ईन्च िम्बाई सम्म साईज भएको) कागजमा 

तर्ार गररएको वा रहेको दश पषृ्ठसम्मको सूचना लनशलु्क उपिब्ध गराईन ेछ  । दश पषृ्ठ भन्दा 
बढीको सूचना ददँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी लनर्माविी, २०६५ 
मा उल्िेि भए बमोजजम शलु्क लिईनेछ ।  

ग) सूचना उपिब्ध गराए बापत शलु्क लिने तररका 
• नगरपालिकाकिे सूचना ददँदा लिने दस्तरु बापतको रकम नगदै लिन वा कुनै िास बैंकमा जम्मा गरी 

सोको भौचर पेश गनय िगाउन वा सो रकम बराबरको वटकट लनवेदनमा टाँस गनय िगाउने छ । 

घ) सेवा प्राप्त गनय िाग्ने समर्ावलध 
• नागररक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गनय िाग्ने समर्ावलध तोवकएकोमा सोही अवधीलभत्र र नागररक बडापत्रमा 

अवधी नतोवकएकोमा प्रचलित कानूनमा तोवकएको समर्ावलधलभत्र ।   
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लनणयर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकारी  

क) लनणयर् गने प्रवक्रर्ा सम्बन्धमा 

सामान्र्ताः कानून लनमायण तथा अन्र् नीलतगत ववषर्मा नगरसभा र कार्यपालिका बैठकमा आवर्क छिफि 
पश्चात सवयसम्मत रूपमा लनणयर् हनु ेगदयछ । सवयसम्मत लनणयर् हनु नसकेमा बहमुत सदस्र्हरूको भावनािाइ 
समेटी नगर प्रमिुिे गरेको लनणयर् बैठकको लनणयर् हनु ेगरेको छ । र्स बाहेकका अन्र् प्रशासलनक ववषर्मा 
देहार् बमोजजम लनणयर् हनुे गदयछ । 

• नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा सम्बन्धमााः 
✓ सरकारी लनणयर् प्रवक्रर्ा सरिीकरण लनदेजशका, २०६५ बमोजजम । 

• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजजम माग गररने सूचनाको सम्बन्धमााः 
✓ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजजम ।  

ि) लनणयर् गने अलधकारी सम्बन्धमा 
• नगर प्रमिुस्तरबाट 

• प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतस्तरबाट 
ग) लनणयर् उपर उजरुी सनु्न ेअलधकारी  

• नगर प्रमिु  
• प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत  

घ) सूचना अलधकारी र कार्ायिर् प्रमिुको नाम र पद  
• कार्ायिर् प्रमिुाः प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत श्री िमुिाि भसुाि 
• सूचना अलधकारीाः अलधकृत छैटौँ श्री राम प्रसाद िनाि ।  
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सम्पादन गरेका मूख्र् मूख्र् कामको वववरण 

1. प्रशासन शािा 
• स्थार्ी कमयचारीहरूको कार्यसम्पादन मलु्र्ाङ्कनको काम सम्पन्न गररएको । 

• स्थार्ी कमयचारीहरूको सम्पजि वववरण भरी भराइ लनजामती वकताबिानामा पठाइएको । 

• अस्थार्ी करार कमयचारीहरू र जनप्रलतलनलधहरूको सम्पजि वववरण भरी भराइ अनिाइन इजन्ि 
समेत गरी मूख्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कार्ायिर्, गण्डकी प्रदेश, पोिरामा पठाएइको । 

• कार्यपालिका बैठकमा सहभागी भइ प्रस्ताव र लनणयर्हरूको वटपोट, लनणयर् िेिन, प्रमाणीकरण 
र अलभिेिीकरणमा सहजीकरण गरेको । 

• स्वैजच्छक तथा अलनवार्य अवकास लिएका कमयचारीहरूको सेवालनवृि सवुवधा र लनवृिभरण 
अलधकार पत्र लिनका िालग आवर्क पने कागजातहरू लनजहरूको व्र्जिगत वववरण फाइिमा 
संिग्न अलभिेिको आधारमा तर्ार गरी लनजामती वकताबिानामा पठाइएको । 

• स्वीकृत दरबन्दीमा ररि रहेका पदहरूको पदपलुतयका िालग प्रदेश िोकसेवा आर्ोगमा माग 
आकृलत फाराम भरी फठाइएको । 

• कमयचारीहरूको हाजजरी, लबदा, काज, सरुवा, बढुवा र करार सम्झौता सम्बन्धी अलभिेिको 
तर्ारी र व्र्वस्थापन गरेको । 

• मालसक  रूपमा कमयचारी बैठक गरर मालसक प्रगलत वववरण लिनकुा साथै सेवा प्रवाह र समस्र्ाका 
बारेमा छिफि र लनणयर् गने कार्यमा सहजीकरण गरेको । 

• कार्ायिर् समर् पािना र लनर्लमर्ताको िालग बार्ोमवेिक हाजजरर र िग बकुको प्रर्ोगिाई 
अलनवार्य गररएको। 

2. र्ोजना अनगुमन तथा कार्यक्रम शािा 
• नगरपालिकाको बजेटबाट सञ् चािन हनु ेगरी स्वीकृत भएका कुि १८५ र्ोजनामध्र्े १४९ 

वटा र्ोजनाहरूको सम्झौता भएकोमा ६२ वटा र्ोजना सम्पन्न भइसकेका छन ् । र्ोजना 
कार्ायन्वर्नको प्रगलत कररव ४४ प्रलतशत रहेको । 

• सङ् घीर् सशतय अनदुानतफय  जम्मा १०० वटा र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु रहेकोमा ४२ वटा 
र्ोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन । केही र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न हनुे 
अवस्थामा रहेका छन ्। सशतय अनदुानतफय का र्ोजना तथा कार्यक्रमको समग्र भौलतक प्रगलत 
४२ प्रलतशत रहेको । 

• सङ् घीर् समपूरक अनदुानबाट सञ्चालित गडहरे गफुाको पर्यटन पूवायधार लनमायणको िालग चाि ु
आलथयक वषयमा ६६ िाि रकम ववलनर्ोजन भएकोमा दोस्रो चरणको बोिपत्र स्वीकृत गरी लनमायण 
कार्यको कररब ६० प्रलतशत भौलतक प्रगलत हालसि भएको । 

• सङ् घीर् ववशषे अनदुान तफय  एवककृत ववकास कार्यक्रमको िालग १ करोड २५ िाि रकम 
ववलनर्ोजन भएकोमा सोबाट ववलभन्न कृवष ववकास सम्वन्धी गलतववधी सञ् चािन भइरहेका छन ्
। र्सको हाि सम्मको भौलतक प्रगलत कररब ३५ प्रलतशत रहेको । 

• प्रदेश समपरुक अनदुानबाट सञ्चालित भीरकोट नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन पहुँच मागय 
लनमायण कार्यको िालग रू. ८० िाि ववलनर्ोजन भएकोमा लनर्मानसुार बोिपत्र आव्हान गरी 
लसिाथय राजमागय देजि नगरपालिकाको प्रशासकीर् भवनसम्म आउन ेसडक लनमायण, गाडय भवन 
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लनमायण, चमेनागहृ लनमायण िगार्ताका कार्यहरु लनमायणाधीन छन ्। र्सको हाि सम्मको भौलतक 
प्रगलत कररब ६० प्रलतशत रहेको । 

• प्रदेश सशतय अनदुानतफय  भौभका-कहेरामनुी-गढीभन््र्ाङ्ग सडक लनमायणको िालग रू. २० िाि 
ववलनर्ोजन भएकोमा उि र्ोजनाको लनर्ामानसुार सम्झौता भई लनमायण कार्यको शरुूवात भएको। 

• भीरकोटको पवहचानको रुपमा रहेको भीरकोट दरवारको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रस्ताव  (DPR) तर्ार 
गररएको । 

• नेपािकै िामो गफुाहरू मध्र्केो एक गडहरे गफुाको प्रथम चरणको भौगलभयक अध्र्र्नको काम 
सम्पन्न भई दोस्रो चरणको अध्र्र्नको िालग प्रकृर्ा शरुु गररएको । 

• भीरकोट नगरक्षेत्रलभत्र सडक लनमायण तथा बस्ती ववकासका िालग व्र्वजस्थत मापदण्ड तर्ार गरी 
िाग ुगनयका िालग नगर र्ातार्ात गरुूर्ोजना (MTMP) लनमायण कार्य सम्पन्न भएको । 

• जनलनवायजचत पदालधकारीहरूको पदबहािी भएपश्चात भीरकोट नगरपालिकािे हालसि गरेका 
उपिजब्धहरू समेवटएको पसु्तक भीरकोट नगरपालिकाका चार वषय प्रकाशोन्मिु अवस्थामा 
रहेको। 

3. स्वास््र् शािा 
• नगरपालिकास्तरीर् पोषण अलभमिुीकरण कार्यक्रम संचािन गररएको 
• नगर के्षत्र लभत्रका सम्पणुय स्वास््र्कमीहरूिाई बहृत पोषण सम्बन्धी ्र्ाकेज तालिम प्रदान 

गररएको 
• नगरपालिकामा स्तनपान कक्ष लनमायण गररएको 
• नगरपालिकामा पोषण कनयरको स्थापना गररएको 
• नगरक्षेत्र लभत्र कोलभड १९ को रोकथाम र लनर्न्त्रणको िालग १२ वषय मालथको उमरे समूहका 

नागररकहरूिाई िजक्षत गरी िोप कार्यक्रम संचािन गररएको 
• भीरकोट नगर अस्पताि, हेिमुा गजम्भर प्रकृलतका तथा अजक्सजन आवर्क पने ववरामीहरूिाई 

सहज उपचार सेवा प्रदान गररएको 
• नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सबै वडामा बसोबास गने गभयवती मवहिाहरूिाई अण्डा ववतरण गररएको 
• नगरपालिकाका क्षते्रलभत्रका सबै वडामा बसोबास गने वकशोरीहरूिाई आइरन तथा फोलिक 

एलसड ववतरण गररएको । 

4. सामाजजक सरुक्षा तथा पिीकरण उपशािा 
• प्रथम र दिलतर् तै्रमालसक अवलधको सामाजजक सरुक्षा भिा रकम िाभग्राहीहरूिाई ववतरण 

गररएको । 

5. सूचना प्रववलध उपशािा 
• नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट जशिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान माफय त CCTV, Audio System, 

Projection System, AC, Inverter जस्ता सामग्री िररद गरर जडान कार्य सम्पन्न गररएको । साथै 
सम्पूणय कोठाहरूमा १-१ पोइन्ट र आवर्कता अनसुार पोइन्ट बढाउन लमल्न ेगरी इन्भटयरको 
िाइन जडान गररएको। 

• World Link Communications Limited को प्राववधीक सहर्ोगमा भीरकोट नगरपालिका र 
अन्तगयतका वडा कार्ायिर्हरूमा Free WI-FI जडानका िालग Physical Connection स्थापना 
गररएको ।  
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• नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा ग्राउन्ड फ्िोरमा QR Code Scanner  सवहतको Free WI-FI को 
जडान गररएको । 

• नेपाि दरुसंचार प्रालधकरणको आलथयक सहर्ोगमा भीरकोट नगरपालिका अन्तगयतका २७ वटा 
सामदुावर्क आधारभतू ववद्यािर्हरूमा २ वषय सम्मको लनाःशलु्क इन्टरनेट जडानका िालग 
परामशयदाता छनोट गरी जडान कार्य अगालड बढाइएको । 

• भीरकोट नगरपालिकाको वभेसाइट, आलधकाररक फेसबकु पेज, र्टु्युब अकाउन्ट संचािन र 
इमिे मसेेजजङ्ग जस्ता कार्यहरू िाई लनरन्तर रुपमा अधावलधक गरी राजिएको। 

• लभरकोट नगरपालिकासँग सम्बजन्धत गलतववधीहरू जस्तैाः वृिजचत्र, फोटो, सावयजलनक सूचना, 
नागररक बडापत्र, सूचना तथा जानकारी आदद देिाउन प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सवकने गरी Visual 

Display Board को जडान गररएको । 

• कमयचारी, जनप्रलतलनलधहरूको कम््र्टुर सीप ववकासको िालग आधारभतू कम््र्टुर तालिमको ३ 
र ७ ददने कार्यतालिका तथा पाठ्यक्रम तर्ार गररएको। 

• गत आलथयक बषय ०७७/७८ को वावषयक प्रगती समीक्षा तर्ार गरी MOFAGA Portal मा प्रववष्टी 
गररएको 

6. जशक्षा, रू्वा तथा िेिकुद शािा 
• राष्ट्रपलत शैजक्षक सधुार कार्यक्रमका वववरणहरू पठाइएको 
• ववद्यािर्का जशक्षकहरूको तिबी प्रलतवदेन पाररत गररएको 
• शैजक्षक गणुस्तर अन्तगयतका ववलभन्न कार्यक्रमहरूको प्रस्तावना संकिन भै मलु्र्ाङ्कनको चरणमा 

रहेको 
• ९ वटै वडाको एक-एक ववद्यािर् र ववषर्गत जशक्षक छनौट गरी Audio, Video class को 

लनमायण गररएको 
• जशक्षा, संस्कृलत, ववज्ञान- प्रववलध तथा सामाजजक ववकास मन्त्रािर्, गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा 

ववववध कार्यक्रमका साथ बाि ददवस मनाइएको 
• ववद्यािर् सघन अनगुमन कार्यक्रम ५ वटा ववद्यािर्हरूमा पूरा गररएको । 

7. जजन्सी व्र्वस्थापन तथा िररद उपशािा 
• महािेिा लनर्न्त्रक कार्ायिर्बाट िागू गररएको सावयजलनक सम्पजि व्र्वस्थापन प्रणािी (PAMS) 

िाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको । 

• आलथयक वषय २०७८।७९ मा नगरपालिकािाई आवर्क पने मसिन्द तथा कार्ायिर् सामग्री 
आपूलतयको िालग लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी िररद गने कार्य सम्पन्न गररएको । 

• चाि ुआ.व. २०७८/७९ को िालग स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम बमोजजम ववधतुीर् माध्र्मबाट 
लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी आवर्क औषधी िररद गने काम सम्पन्न भएको । 

• िचय भएर जाने (नि्न)े, िचय भएर नजाने (ि्न)े सामानहरूको बेग्िाबेग्िै रजजस्टर िडा गरी 
अलभिेि राजिएको । 

• गत आलथयक वषय ०७७/७८ को जजन्सी लनरीक्षणको काम सम्पन्न गररएको । 

• कृषकहरूिाई ववतरण गने प्रर्ोजनको िालग ववद्यतुीर् बोिपत्र आह्वान गरी हाते ट्याक्टर 
िररदको िालग िररद सम्झौता सम्पन्न भई आपूलतयको चरणमा रहेको ।  
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8. राजस्व उपशािा (सहकारी + न्र्ार्) 

• आन्तररक आर्तफय  चाि ु आलथयक बषयको पौष मसान्तसम्म रु १,९१,८०,७०२।६३/- 
बराबरको राजस्व संकिन गररएको जसमा िानी रोर्ल्टी जशषयकमा रु १,०९,१५,६६५/-; 
लसफाररस दस्तरु रु १३,४२,६४१।५६/-; भलूमकर/ मािपोत रु ४,७७,४५६/- सवहत अन्र् 
ववषर्गत जशषयकहरूको र्ोगदान रहेको । 

• भीरकोट नगरपालिकामा राजिएको अलभिेि अनसुार ३० वटा सामाजजक संघ/संस्था, २२ वटा 
सवारी साधन (अटो ररक्सा/टेम्पो), ८ वटा ''घ" वगयको लनमायण व्र्वसार् इजाजत र ७३४ 
व्र्वसार्ीिाई व्र्वसार् दताय गरी संचािनको अनमुती ददइएको । 

• नगर क्षेत्र लभत्रका १२ वटा सहकारी संस्थाहरूको ववस्ततृ लनरीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रलतवेदन 
पेश गररएको । 

• भीरकोट नगरपालिकामा नर्ाँ दताय भई संचािनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमध्र्े सहकारी तथा 
गररबी लनवारण व्र्वस्थापन सूचना प्रणािीमा आवि हनु लनवेदन ददएका सहकारीहरूिाई 
COPOMIS को ID र Password उपिब्ध गराईएको । 

• भीरकोट नगरपालिकाको न्र्ावर्क सलमलत समक्ष पेश भएका ३ वटा उजरुीहरूमध्र्े २ वटामा 
लमिापत्रको माध्र्मबाट उजरुी फछौट गने कार्य गररएको । 

• भीरकोट नगरपालिकाको न्र्ार्ीक सलमलतिे मिेलमिापको माध्र्मिारा लनरुपण गने ववषर्हरूिाई 
मध्र्नजर गदै सम्भाव्र् मिेलमिापकतायहरूको सूची तर्ार गनय सावयजलनक सूचना प्रकाशन 
गररएको । 

9. पश ुपंक्षी सेवा शािा 
• रेलबज सप्ताह कार्यक्रम संचािन गररएको 
• FMD Vaccine (गाई, भैसी, बाख्रा आददिाई) कार्यक्रम संचािन गररएको 
• वहउँदे घाँसको लबऊ ववतरण गररएको 
• पशपुािक कृषकहरूिाई औषधी ववतरण गररएको 
• कृलत्रम गभायधान सेवा लनर्लमत रुपमा सचुारू गररएको 
• लनर्लमत उपचार सेवा प्रदान गररएको । 

10.  पूवायधार ववकास शािा 
• नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका र्ोजनाहरूको िगत इवष्टमेट तर्ार गररएको 
• र्ोजनाहरूको वफल्ड अनगुमन तथा मूल्र्ांकन गने कार्य गररएको 
• ५ नं वडा कार्ायिर्को पहँचु मागय लनमायण कार्य सम्पन्न भएको  

• फोहोरमैिा व्र्वस्थापन केन्रमा थप पूवायधार तथा बाि उद्यान लनमायणको कार्य सम्पन्न भएको। 

11.  भवन घरनक्सा उपशािा 
• ५ वटा घरको नक्सा पास गररएको र १७ वटा घरहरू नक्सा पासको प्रकृर्ामा रहेको 
• २१ वटा घर अलभिेिीकरणको िालग लनवदेन परेकोमा १२ वटा घरको अलभिेिीकरण प्रकृर्ा 

सम्पन्न भएको 
• ई-घर नक्सा पास प्रणािी लनमायण र परुाना घर नक्साको लडजजटाईजशेनकाको िालग परामशय 

सेवा िररदको प्रकृर्ा अगालड बढाईएको । 
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वावषयक बजेट तथा िचय सम्बन्धी अद्यावलधक वववरण 

वावषयक बजेट तथा िचय सम्बन्धी अद्यावलधक वववरण (आलथयक वषय २०७८।७९ को श्रावण देजि पौष मसान्तसम्म) 

लस.नं. 
बजेट उपशीषयक बजेट रू. िचय रू. िचय 

प्रलतशत संकेत नाम चाि ु पंूजीगत जम्मा चाि ु पंूजीगत जम्मा 
1 80443404101 भीरकोट नगरपालिका 143467000 78120000 221587000 54535830 17643020 72178850 32.57 

2 80443404201 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ 0 1940000 1940000 0 135000 135000 6.96 

3 80443404202 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. २ 0 1940000 1940000 0 180000 180000 9.28 

4 80443404203 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ३ 0 1940000 1940000 0 285000 285000 14.69 

5 80443404204 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ४ 0 1940000 1940000 0 339500 339500 17.50 

6 80443404205 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ५ 0 1940000 1940000 0 0 0 0.00 

7 80443404206 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ६ 0 1940000 1940000 0 242500 242500 12.50 

8 80443404207 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ७ 0 1940000 1940000 0 321000 321000 16.55 

9 80443404208 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ८ 0 1940000 1940000 0 0 0 0.00 

10 80443404209 भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ९ 0 1940000 1940000 0 194000 194000 10.00 

11 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (जशक्षा) 174200000 0 174200000 51921132 0 51921132 29.81 

12 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (स्वास््र्) 38340000 0 38340000 15885648 0 15885648 41.43 

13 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (आर्वेुद) 3200000 0 3200000 1315859 0 1315859 41.12 

14 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (कृवष) 7500000 0 7500000 416800 0 416800 5.56 

15 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (पश)ु 1414000 0 1414000 0 0 0 0.00 

16 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (िघ ुउद्यम) 3300000 0 3300000 400540 0 400540 12.14 

17 314010123 

संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (सामाजजक सरुक्षा 
तथा संरक्षण) 126506256 0 126506256 71256087 0 71256087 56.33 

18 336001023 गररब संग लबश्वेश्वर 464000 0 464000 60000 0 60000 12.93 

19 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (पन्जीकरण) 1400000 0 1400000 439750 0 439750 31.41 
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20 80443404511 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (प्र.म. रोजगार) 0 4100000 4100000 265930 0 265930 6.49 

21 80443404512 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (ववशेष अनदुान) 12500000 0 12500000 2419304 0 2419304 19.35 

22 80443404513 संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (समपूरक अनदुान) 0 6600000 6600000 0 3300000 3300000 50.00 

23 337310123 सडक बोडय नेपाि 0 6500000 6500000 2149772 0 2149772 33.07 

24 80443404521 प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (सशतय अनदुान) 0 2000000 2000000 0 0 0 0.00 

25 80443404523 प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (समपूरक अनदुान) 0 8000000 8000000 0 2235965 2235965 27.95 

                कुि जम्मा रू. 512291256 122780000 635071256 201066652 24875985 225942637 35.58 

 

 


