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पररचर्
नेपाि सरकारबाट स्थानीर् स्वार्ि शासन ऐन, २०५५ बमोजजम भीरकोट नगरपालिकाको घोषणा लमलर् २०७२
असोज १ गर्े स्र्ाङ्जा जजल्िाका दालसयङ् दहथुम, जखिुङ् दे उरािी, ढापुक लसमिभञ्ज्र्ाङ् र बानेथोक दे उरािी गाउँ
ववकास सलमलर्िाई समेटेर भएको हो । पलि नेपािको सं ववधान, २०७२ बमोजजम लमलर् २०७३ फाल्गुन २२
गर्े स्थानीर् र्हको पुनसंरचना हुदाँ दे शका अन्र् स्थानीर् र्हहरूसँगै हािको भीरकोट नगरपालिकाको पलन
पुनसंरचना हुन पुगक
े ो हो ।
भूगोिमा भीरकोट नगरपालिका नेपािको गण्डकी प्रदे शको स्र्ाङ्जा जजल्िा अन्र्गयर् उिरमा अजुन
य चौपारी
गाउँ पालिका र पुर्िीबजार नगरपालिका, दजक्षणमा वालिङ्ग नगरपालिका, पूवम
य ा ववरूवा गाउँ पालिका र पुर्िीबजार
नगरपालिका र्था पजिममा पवयर् जजल्िासँग लसमाना जोलडएर रहेको ि । र्सको भू-भाग समुन्र सर्हको ७१३
लमटर दे जख १७३५ लमटर उचाइसम्म फैलिएको ि।
ु व
ू य गण्डकी क्षेत्र
इलर्हासमा भीरकोट राज्र्को स्थापना पन्रौं शर्ाब्दीलर्र भएको पाइन्ि। नेपाि एवककरण हुनप
आसपासका २४ से राज्र् मध्र्े एक भीरकोट राज्र्मा खाँड ठकुरी वंशी शासकिे शासन गरे को इलर्हास ि ।
१९ औ ं शर्ाब्दीको शुरूवार् लर्र भने र्ो राज्र् नेपाि राज्र्मा गालभन पुगक
े ो पाइन्ि ।
भीरकोट नगरपालिकाको सं जक्षप्त पररचर् र्हाँ प्रस्र्ुर् गररएको ि ।
1. अवजस्थलर्

पूवम
य ा वडा नं ३ को भुरूङ्खोिा दे जख पजिममा वडा नं ९ को
कालिकाकोट अथायर् पवयर्को जजल्िाको लसमानासम्म ।

उिरमा वडा नं १ को शंखपुर दे जख दजक्षणमा वडा नं ४ को
खत्रीखोिासम्म।
2. जनसं ख्र्ा
3. कुि क्षेत्रफि

३३६९८ (पुरूषाः १५९१७ मवहिााः १७७८१)
७८.२३ वगय वकिोलमटर

4. सं जघर्र्ा पिार् वडा ववभाजन
5.

हािको

साववकका गाववस र वडाहरू

१

दालसयङ् दहथुम १,२,३ र ५

२

दालसयङ् दहथुम ४,६,७,८ र ९

३

बानेथोक दे उरािी १ दे जख ९ सम्म

४

िाङ्िाङ्दी २,३,७,८ र ९

५

स्वरे क १,५,६,७ र ९

६

जखिुङ्ग दे उरािी ३,५,७ र ८

वडा नं.
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७

जखिुङ्ग दे उरािी १,२,४,६ र ९

८

ढापुक लसमिभञ्ज्र्ाङ् १ दे जख ९ वडा सम्म

९

कालिकाकोट ३,४,५,६,७ र ८

6. र्ापक्रम

न्र्ुनर्म ५0c दे जख ३५0c सम्म

7. हावापानी

समजशर्ोष्ण हावापानी

8. मूख्र् पेशा

कृवष, व्र्ापार, सेवा, ज्र्ािा मजदुरी आदद

9. प्रमुख केन्र र्था स्थिहरू

नगर केन्राः बर्रघारी बजार (समुजन्र सर्हबाट ७३० लमटर उचाइमा)
व्र्ापाररक केन्राः बर्रघारी, हेि,ु िाङ्िाङ्दी, सुन्दर बजार

धालमयक स्थिाः िाङ्िाङ्दी मजन्दर िाँर्ाक्षेत्र, भीरकोट कालिका मजन्दर,
जखिुङ् कालिका मजन्दर, स्वरे क कालिका मजन्दर

ऐलर्हालसक स्थिाः भीरकोट दरबार, जगर्पुर दरबार, कुडार दरबार
अन्र् पर्यटवकर् स्थिाः स्वरे क मैदान, गडहरे गुफा, ओकादी
10. नगरपालिकाको कार्ायिर् र

सम्पकय ठे गाना

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

2

भीरकोट नगरपालिकाको काम, कर्यव्र् र अलधकार
नेपािको सं ववधान, २०७२ को धारा ५६ मा नेपािको मूि सं रचना सं घ, प्रदे श र स्थानीर् र्ह गरी र्ीन र्हको
हुने र नेपािको राज्र्शजिको प्रर्ोग सं घ, प्रदे श र स्थानीर् र्हिे सं ववधान र कानून बमोजजम गने उल्िेख ि ।

त्र्सैगरी सं ववधानको धारा ५७ िे राज्र्शजिको बाँडफाँट सं घ, प्रदे श र स्थानीर् र्हमा गदै लनम्नलिजखर् ववषर्हरूमा
स्थानीर् र्हिाई एकि अलधकार प्रदान गरे को ि । सं ववधानको अनुसूची-८ मा उल्िेख भए अनुसार र्स
नगरपालिकाको एकि अलधकार अन्र्गयर् दे हार्का ववषर्हरू पदयिन् । सं ववधानप्रदि उजल्िजखर् अलधकारिाई

स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ र अन्र् क्षेत्रगर् कानुनहरूमा थप ववस्र्ृर्ीकरण र व्र्ाख्र्ा समेर् गररएको
ि ।

क्र.स.

ववषर्हरू

१

नगर प्रहरी

२

सहकारी सं स्था

३

एफ एम सं चािन

४

स्थानीर् कर (सम्पजि कर, घर वहाि कर, घर जग्गा रजजष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर),

सेवा शुल्क दस्र्ुर, पर्यटन शुल्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भूमीकर (मािपोर्), दण्ड
जररवाना, मनोरिन कर, मािपोर् सं किन

५

स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन

६

स्थानीर् र््र्ांक र अलभिेख सं किन

७

स्थानीर् स्र्रका ववकास आर्ोजना र पररर्ोजनाहरू

८

आधारभुर् र माध्र्लमक जशक्षा

९

आधारभुर् स्वास््र् र सरसफाइ

१०

स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वार्ावरण सं रक्षण र जैववक ववववधर्ा

११

स्थानीर् सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक, लसं चाई

१२

गाउँ सभा, नगर सभा, जजल्िा सभा, स्थानीर् अदािर्, मेिलमिाप र मध्र्स्थर्ाको

१३

स्थानीर् अलभिेख व्र्वस्थापन

१४

घर जग्गा धनी पुजाय ववर्रण

१५

कृवष र्था पशुपािन, कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पशु स्वास््र् र सहकारी

१६

जेष्ठ नागररक, अपांगर्ा भएका व्र्जि र अशिहरूको व्र्वस्थापन

१७

बेरोजगारहरूको र््र्ांक सं किन

१८

कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन, सं चािन र लनर्न्त्रण

१९

खानेपानी, साना जिववधुर् आर्ोजना, वैकजल्पक उजाय

२०

ववपद व्र्वस्थापन

२१

जिाधार, वन्र्जन्र्ु, खानी र्था खलनज पदाथयको सं रक्षण

२२

भाषा, सं स्कृलर् र िलिर्किाको सं रक्षण र ववकास

व्र्वस्थापन
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स्वीकृर् भएका ऐन, लनर्म, कार्यववलध, लनदे जशकाहरूको वववरण
भीरकोट नगरपालिकामा र्जुम
य ा भई प्रचिनमा रहेका ऐन, कानुनको वववरण दे हार् बमोजजम रहेको ि।

लस.नं .

ऐन, लनर्माविी, कार्यववलध,
लनदे जशका

१

भीरकोट जशक्षा ऐन, २०७५

३

न्र्ावर्क

२

कार्यपालिका/

सभाबाट पाररर्
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२०७५/०३/१२
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२०७५/०३/१२

२०७५/१०/०४

२०७५/१०/०४

ऐन,

२०७५/१०/०४

२०७५/१०/०४

भीरकोट

नगरपालिकाको

२०७८/०३/११

२०७८/०४/०१

भीरकोट

नगरपालिकाको

२०७८/०३/११

२०७८/०४/०१

कार्यपालिका
लनर्माविी,
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२०७४/०३/२४
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सम्बजन्ध

२०७८/०६/२३

२०७८/०६/२३
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सलमलर्िे

अपनाउनुपने

वकनारा
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४
५
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७

८

९
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(सञ्चािन) कार्यववधी, २०७५
र्था
व्र्वस्थापन
कार्यववधी,२०७५
कार्यववधी, २०७५

सम्बन्धी

व्र्वस्थापन

4

कैवफर्र्

लस.नं .
१५

१६

१७
१८

१९

ऐन, लनर्माविी, कार्यववलध,

कार्यपालिका/

स्थानीर्

सभाबाट पाररर्

राजपत्रमा
प्रकाजशर् लमलर्

व्र्जिको

२०७५/०९/२४

२०७५/०९/२४

“घ” वगयको लनमायण व्र्वसार्ी

२०७५/०४/१८

२०७५/०४/१८

आलथयक

सम्बजन्ध

२०७५/०४/०४

२०७५/०४/०४

नगरपालिकाको

२०७५/०३/२१

२०७५/०३/२१

भीरकोट
नगरपालिकाको
राजपत्र प्रकाशन
सम्बजन्ध

२०७५/०४/१८

२०७५/०४/१८

स्थानीर् र्हको उपभोिा सलमलर्
गठन,
पररचािन,
र्था

२०७५।०४।०४

२०७५।०४।०४

एकीकृर्
सम्पजि
कर
ब्र्वस्थापन लनदे जशका, २०७५

२०७५/०३/१२

२०७५/०३/१२

नगरपालिकाका

२०७४/०३/२८

२०७४/०३/२८

िाडा चौपार्ा लनर्न्त्रण र्था
व्र्वस्थापन लनदे जशका, २०७५

२०७५/०९/२४

२०७५/०९/२४

२०७५/०४/०४

२०७५/०४/०४

लनदे जशका

अपाङ्गगर्ा

भएका

पररचर् पत्र ववर्रण कार्यववधी,
२०७५

इजाजर् पत्र सम्बजन्ध कार्यववधी,
२०७५
सहार्र्ा

कार्यववधी, २०७५
भीरकोट

प्रशासवकर् कार्यववधी (लनर्लमर्
गने) ऐन, २०७५

कार्यववधी, २०७५
२०

२१
२२

२३
२४

व्र्वस्थापन सम्बजन्ध कार्यववलध,
२०७५

भीरकोट

पदालधकारीहरूको आचारसं वहर्ा,
२०७४

उपभोिा

सलमलर्को

डार्री, २०७५

पकेट
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कैवफर्र्

नगरपालिकाको सं गठन संरचना र कमयचारी दरबन्दी वववरण
नगरपालिकाको सं गठन सं रचना
नगर सभा

िेखा, ववधार्न, सुशासन र्था अन्र् सलमलर्

नगर कार्यपालिका

आलथयक, सामाजजक, पूवायधार समेर् ववषर्गर् सलमलर्हरु
श्रोर् अनुमान र्था वजेट सीमा लनधायरण सलमलर्

प्रमुख

उपप्रमुख

न्र्ावर्क, राजश्व परामशय र अन्र् सलमलर्हरु

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् (रा.प. दि.) (प्र/सा.प्र.) १

सामान्र् प्रशासन शाखा

आलथयक प्रशासन शाखा

अलधकृर्

- प्रशासकीर्

- िेखा

(सार्ौं/आठौं) (प्र/सा.प्र.)

सार्ौं

१

(प्र/िे) १

- प्रशासन सहार्क (पाचौं)

अलधकृर्

/आठौं

- िेखापाि (सहार्क

(प्र/सा.प्र.) १

पाचौं) (प्र/िे) १

र्ोजना, अनुगमन र्था
कार्यक्रम शाखा

- र्ोजना, अनुगमन र्था
कार्यक्रम

अलधकृर्

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

राजश्व उपशाखा

जजन्सी व्र्वस्थापन र्था

-राजस्व अलधकृर्

खररद उपशाखा
- जजन्सी

(िै ठौं) (प्र/सा.प्र.) १

सहार्क (पांचौ)

(प्र/सा.प्र.) १

–राजस्व

- सहार्क चौथो (प्र/सा.प्र.)

सहार्क

(चौथो /पाचौं) (प्र/िे)

१

१

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

१

ववकास

शाखा

- ईजन्जलनर्र

(िै ठौं)

सामाजजकववकास शाखा
- सामाजजक

ईजन्जलनर्र

(पाचौं)
(ईजन्ज/लसलभि) १

वार्ावरण,

फोहोरमैिा

- जशक्षा

ववपद्

व्र्वस्थापन

उपशाखा

उपशाखा

- जशक्षा

(प्र/सा.प्र.) १

(प्रा.)

(जश./जश.प्र.) १
- प्राववलधक
(पाँचौ)

(िै ठौं) (ववववध) १
- कम्प्र्ूटर

१

अपरे टर

(पाँचौ) (ववववध) १

ईजन्जलनर्र

(पाचौं)
(ईजन्ज/लसलभि) १
- अमीन,

(चौथो)

(ईजन्ज/सभे) १

सामाजजक

सुरक्षा

पजिकरण उपशाखा
- स्थानीर्

र्था

पजिकालधकारी

(पाचौं) (प्र/सा.प्र.) १

कानून उपशाखा

- कानून सहार्क (पाचौं) (न्र्ार्/कानुन) १
(कानून)

दर्ाय/चिानी र्था नागररक सहार्र्ा एकाई
- सहार्क चौथो (प्र/सा.प्र.)

१

खानेपानी

सरसफाई एकाई

र्था

- खा.पा.स.टे . (चौथो)

नगर प्रहरी एकाई

(ईजन्ज/स्र्ानीटरी)

- नगर प्रहरी ३ जना

मवहिा

बािवालिका

कल्र्ाण एकाई

र्था समाज

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

१

वडा कार्ायिर्हरु
- वडासजचव (पाचौं) (प्र/सा.प्र.)

९

- स.ई. (पाचौं) (ईजन्ज/लसलभि) ३
- सहार्क कम्प्र्ूटर अपरे टर (चौथो)
(ववववध)

अलधकृर्

(िै टौँ/सार्ौँ/आठौं)

-

- ईजन्जलनर्र (िै ठौं)
- सव

अलधकृर्

(जश./जश.प्र.) १

- प्रशासन सहार्क (चौथो)

(ईजन्ज/लसलभि) १

- फोहोरमैिा
व्र्वस्थापक

भवन, घर नक्सापास

र्था

(नवौं/दशौं)

१

सूचना प्रववलध उपशाखा

र्था

र्ुवा

खेिकुंद शाखा

ववकास

अलधकृर् (िै ठौं) (प्र/सा.प्र.)

(ईजन्ज/लसलभि) १
- सव

जशक्षा,

- सूचना प्रववलध अलधकृर्

(चौथो) १

मािपोर् र्था जग्गा प्रशासन उपशाखा

पूवायधार

९

6

सहार्क
(जश./जश.प्र.)

कृवष ववकास शाखा

स्वास््र् शाखा
- जनस्वास््र् अलधकृर्
(सार्ौं) (स्वा./हे.ई.) १
- लसअहेव

(िै टौं)

(स्वा./हे.ई.) १
- लस.अ.न.मी

(िै टौं)

(स्वा./क.न./ज.न.) १

- कृवष

अलधकृर्

ववकास

(िै ठौं)

(कृवष/बािी) १

- प्राववलधक सहार्क
(पाँचौ)

(कृवष/बागबानी)
१

- ना.प्रा.सहार्क
(पाँचौ)

(कृवष/बािी) १

पशुपंक्षी सेवा शाखा
- पशु

अलधकृर्

स्वास््र्
(िै ठौं)

(कृवष/भेट) १

- प्राववलधक सहार्क
(पाँचौ)

(कृवष/िाईभस्टक)
१

- ना.प्रा.सहार्क

(चौथो) (कृवष/भेट)
१

आन्र्ररक

िेखापरीक्षण

शाखा
- आन्र्ररक

िेखापरीक्षक

(पाँचौ) (प्र/िे/आ. िे. प.) १

वडागर् सङ्गठन सं रचना

वडा सलमलर्

वडा अध्र्क्ष

वडा कार्ायिर्

- वडा

सजचव

- स.ई.

(पांचौ)

(ईजन्ज/लसलभि) ३ जना

(प्र/सा.प्र.) ९ जना

(एक जनािाई ३ वडाको
जजम्मेवारी)

- सहार्क

कम्प्र्ूटर

अपरे टर

(चौथो)

(ववववध)

(पाचौं)

९

7

स्वास््र् र्फयको सं गठन सं रचना
स्वास््र् चौकी ६ वटा
- जनस्वास््र् लनरीक्षक/हे.अ./लस.अ.हे.व. (िै टौं) (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

आधारभूर् 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

आर्ुवेद स्वास््र् केन्र १

- जनस्वास््र् लनरीक्षक (िै टौं) (स्वा./आर्ूवेद)
१

- कववराज लनरीक्षक (िै टौं) (स्वा./आर्ूवेद) १

8

बलथयङ सेण्टर २ वटा
- पजब्िक

हेल्थ

नसय/अ.न.मी.

(चौथो) (स्वा./क.न.) १
जम्मा २ × १

= २ जना

कमयचारी दरबन्दी वववरण
भीरकोट नगरपालिकाको कमयचारी दरबन्दी र्ेररज दे हार् बमोजजम रहे को ि।
क्र.स.
१

पदको नाम
प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर्

श्रे णी/र्ह

सेवा

समूह

रा.प. दिर्ीर्

प्रशासन

सा.प्र.

प्रशासन

सा.प्र.

उप

ववद्यमान

प्रस्र्ाववर्

समूह

दरबन्दी

दरबन्दी

-

१

१

१

१

सामान्र् प्रशासन शाखा
१

अलधकृर्

प्रशासकीर् अलधकृर्

सार्ौँ/आठौँ

-

२

प्रशासन सहार्क

सहार्क पाँचौँ

प्रशासन

सा.प्र.

-

१

१

३

कार्ायिर् सहर्ोगी

श्रे णीववहीन

-

-

-

२९

२९

४

बगैचे (मािी)

श्रे णीववहीन

-

-

-

१

१

५

हिुका सवारी चािक (ह.स.चा.)

श्रे णीववहीन

-

-

-

४

५

६

भारी सवारी चािक (भा.स.चा.)

श्रे णीववहीन

-

-

-

३

४

७

डोजर हेल्पर

श्रे णीववहीन

-

-

-

२

२

८

भाइब्रे टर मेजशन अपरे टर

श्रे णीववहीन

-

-

-

०

१

९

भाइब्रे टर मेजशन हेल्पर

श्रे णीववहीन

-

-

-

०

२

१०

फोहोर सं किक

श्रे णीववहीन

-

-

-

६

६

११

गौशिा सहर्ोगी

श्रे णीववहीन

-

-

-

३

३

१२

नगर प्रहरी

श्रे णीववहीन

-

-

-

३

३

क) जजन्सी व्र्वस्थापन र्था खररद उपशाखा
१

जजन्सी सहार्क

सहार्क पाँचौँ

प्रशासन

सा.प्र.

१

१

२

कार्ायिर् सहार्क

सहार्क चौथो

प्रशासन

सा.प्र.

०

१

सहार्क पाँचौँ

प्रशासन

सा.प्र.

०

१

सहार्क पाँचौँ

न्र्ार्

कानून

०

१

सहार्क चौथो

प्रशासन

सा.प्र.

०

१

ख) मािपोर् र्था जग्गा प्रशासन उपशाखा
१

प्रशासन सहार्क

ग) कानून उपशाखा
१

कानून सहार्क

घ) दर्ाय चिानी र्था नागररक सहार्र्ा एकाई
१

कार्ायिर् सहार्क

ङ) 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 कम्प्र्ुटर अपरे टर

सहार्क चौथो

ववववध

ववववध

०

९

प्रशासन

िेखा

१

१

प्रशासन

िेखा

१

१

आलथयक प्रशासन शाखा
१

िेखा अलधकृर्

अलधकृर्
सार्ौँ/आठौँ

२

िेखापाि

सहार्क पाँचौँ

क) राजस्व उपशाखा

9

-

कैवफर्र्

१

राजस्व अलधकृर्

अलधकृर् िै टौँ

२

राजस्व सहार्क

सहार्क चौथो/

प्रशासन

सा.प्र.

प्रशासन

िेखा

प्रशासन

सा.प्र.

प्रशासन

सा.प्र.

सहार्क चौथो

ववववध

ववववध

पाँचौँ

-

०

१

०

१

१

१

१

१

१

१

र्ोजना, अनुगमन र्था कार्यक्रम शाखा
१

र्ोजना, अनुगमन र्था कार्यक्रम

२

र्ोजना सहार्क

अलधकृर्

अलधकृर्

िै टौँ/सार्ौँ
सहार्क पाँचौँ

-

क) वार्ावरण, फोहोरमैिा र्था ववपद् व्र्वस्थापन उपशाखा
१

फोहोरमैिा व्र्वस्थापक (प्रा.)

पूवायधार ववकास शाखा
१

ईजन्जलनर्र

अलधकृर् िै टौँ

ईजन्ज.

लसलभि

जनरि

१

१

२

सब ईजन्जलनर्र

सहार्क पाँचौँ

ईजन्ज.

लसलभि

जनरि

१

१

ईजन्जलनर्र

अलधकृर् िै टौँ

ईजन्ज.

लसलभि

१

१

सब ईजन्जलनर्र

सहार्क पाँचौँ

ईजन्ज.

लसलभि

१

१

अलमन

सहार्क चौथो

ईजन्ज.

सभे

-

१

१

सहार्क चौथो

ईजन्ज.

स्र्ानीट

-

१

१

क) भवन, घरनक्सा पास उपशाखा
१
२
३

स्टक्च
रि
स्टक्च
रि

ख) खानेपानी र्था सरसफाई एकाई
१

खा.पा.स.टे .

री

सामाजजक ववकास शाखा
१

सामाजजक ववकास अलधकृर्

अलधकृर् िै टौँ

प्रशासन

सा.प्र.

-

१

१

२

प्रशासन सहार्क

सहार्क चौथो

प्रशासन

सा.प्र.

-

०

१

क) सूचना प्रववलध उपशाखा
१

सूचना प्रववलध अलधकृर्

अलधकृर् िै टौँ

ववववध

ववववध

-

१

१

२

कम्प्र्ुटर अपरे टर

सहार्क पाँचौँ

ववववध

ववववध

-

१

१

प्रशासन

सा.प्र.

-

१

१

ववववध

ववववध

-

०

१

ख) सामाजजक सुरक्षा र्था पञ्जीकरण उपशाखा
१

स्थानीर् पञ्जीकालधकारी

सहार्क पाँचौँ

ग) मवहिा बािबालिका र्था समाज कल्र्ाण एकाई
१

सहार्क

मवहिा

ववकास

सहार्क चौथो

लनरीक्षक
जशक्षा, र्ूवा र्था खेिकुद शाखा
१

अलधकृर्
जशक्षा अलधकृर् (उपसजचव)

१

नवौँ/दशौँ

जशक्षा

जश.प्र.

अलधकृर्

२

-

१

लनरीक्ष

ववद्यािर् लनरीक्षक

िै टौं/सार्ौँ/आठौँ

जशक्षा

जश.प्र.

प्राववलधक सहार्क

सहार्क पाँचौँ

जशक्षा

प्रशासन

१

ण

१

-

१

जशक्षा

३

10

१

स्वास््र् शाखा
१

जनस्वास््र् अलधकृर्

अलधकृर् सार्ौँ

स्वास््र्

हे .ई.

-

१

१

२

लस.अ.हे.व.

अलधकृर् िै टौँ

स्वास््र्

हे .ई.

-

१

१

३

लस.अ.न.मी.

अलधकृर् िै टौँ

स्वास््र्

क.न.

-

१

१

कृवष ववकास शाखा
१

कृवष ववकास अलधकृर्

अलधकृर् िै टौँ

कृवष

बािी

-

१

१

२

प्राववलधक सहार्क

सहार्क पाँचौँ

कृवष

बागवानी

-

१

१

३

नार्व प्राववलधक सहार्क

सहार्क चौथो

कृवष

बािी

-

१

१

अलधकृर् िै टौँ

कृवष

भेट

-

१

१

िाईभष्ट

-

पशुपंक्षी सेवा शाखा
१

पशुस्वास््र् अलधकृर्

२
३

१

प्राववलधक सहार्क

सहार्क पाँचौँ

कृवष

क

नार्व प्राववलधक सहार्क

सहार्क चौथो

कृवष

भेट

-

१

१

सहार्क पाँचौँ

प्रशासन

िेखा

आ.िे.प

१

१

१

आन्र्ररक िेखापरीक्षण शाखा
१

आन्र्ररक िेखापरीक्षक

.

स्वास््र् चौकी (६ वटा)
१

जनस्वास््र्

६

लनरीक्षक/हे.अ./लस.अ.हे .व.

अलधकृर् िै टौँ

स्वास््र्

हे .ई.

-

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

आर्ूवेद स्वास््र् केन्र
१

आर्ुवेद स्वास््र् लनरीक्षक

अलधकृर् िै टौँ

स्वास््र्

आर्ूवेद

-

१

१

२

कलबराज लनरीक्षक

अलधकृर् िै टौँ

स्वास््र्

आर्ूवेद

-

१

१

आधारभूर् 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

सहार्क चौथो

स्वास््र्

क.न.

-

२

२

१४३

१५९

बलथयङ सेन्टर (२ वटा)
१

पजब्िक हेल्थ नसय/अ.न.मी.

कुि दरबन्दी

11

नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको वववरण
भीरकोट नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको वववरण दे हार् बमोजजम रहेको ि ।
लस.न
1

नाम, थर
श्री िार्ाराम खनाि

पद
नगर प्रमुख

ठे गाना

सम्पकय नं

भीरकोट न. पा. ५

९८५६०२८२३७,
९८५६०५५५१४

2

श्री लसमा के.सी. कमायचार्य

उप प्रमुख

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 बाबुराम श्रे ष्ठ

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ३

9856052204

6

श्री चन्र बहादुर बस्नेर्

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ४

9846039547

7

श्री र्ाम प्रसाद अलधकारी

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ५

9856030988

8

श्री िक्ष्मण खत्री क्षेत्री

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ६

9846070855

9

श्री शेषकान्र् अर्ायि

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ७

9856022437

10

श्री

र्न बहादुर गुरूङ्ग

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ८

9856065288

11

श्री लभम बहादुर गुरूङ्ग

वडा अध्र्क्ष

भीरकोट न. पा. ९

9801129944

12

श्री धनसुभा राना

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 9

9856065281

13

श्री लसर्ा खत्री क्षेत्री

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 8

9856065282

14

श्री ज्ञान बहादुर कामी

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 6

9856065286

15

श्री दुगाय कोइरािा

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 6

9856065283

16

श्री ववन्दु खडका

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 2

9586065285

17

श्री ववष्णु वोटे

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 1

9856065280

18

श्री ददि बहादुर सुनार

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 4

9856065287

19

श्री ववष्णुमार्ा काफ्िे

कार्यपालिका सदस्र्

भीरकोट न. पा. 3

9856065284

20

श्री मोहम्मद लमर्ा

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.१

9846072346

21

श्री ज्र्ोर्ी खाँण

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.१

9806612431

22

श्री सववर्ा लसं ह वव.क.

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.१

9846386911

23

श्री पूणय बहादुर के.सी.

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.१

9815117599

24

श्री दे ब बहादुर गुरूङ्ग

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.२

9846199637

25

श्री सुलनर्ा दजी

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.२

9817109351

26

श्री गुप्त बहादु के.सी.

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.२

9846142619

27

श्री अम्मर बहादुर राना

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.३

9856047944

28

श्री ववष्णु साकी

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.३

9846082221

29

श्री केशर बहादुर खडका

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.३

9846341276

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.४

मृत्र्ू भएको

30
31

श्री सुकमार्ा वव.क.

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.४

9846298720

32

श्री सेवा थापा

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.४

9846341846

33

श्री ज्ञान प्रसाद ढुं गाना

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.४

9846136073

34

श्री कृष्ण बहादुर थापा

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.५

9846083159

12

35

श्री लमना खाँण

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 रे ग्मी

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.६

9804145887

39

श्री दुगाय बहादुर गोदार

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.६

9816692726

40

श्री लगर्ा वव.क.

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.६

9817138904

41

श्री लनरमार्ा गोदार

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.७

9846277759

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.७

मृत्र्ू भएको

42
43

श्री लडि बहादुर गुरूङ्ग

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.७

9806697843

44

श्री भोट बहादुर खत्री क्षेत्री

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.७

9846106395

45

श्री डम्बर

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.८

9846021234

46

श्री जचत्र बहादुर राना भुजेि

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.८

9804335534

47

श्री हुमकिा नेपािी

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.८

9846327387

48

श्री खैसरा वव.क.

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.९

9816163427

49

श्री कुि बहादुर गुरूङ्ग

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.९

9856029161

50

श्री वपर्ाम्बर लर्वारी

नगर सदस्र्

भीरकोट न.पा.९

9816646195

बहादुर गुरूङ्ग

13

नगरपालिकामा कार्यरर् कमयचारीको वववरण
भीरकोट नगरपालिकामा कार्यरर् कमयचारीको वववरण दे हार् बमोजजम रहेको ि ।
कमयचारीको नाम, थर

पद

सेवा/समुह

स्थार्ी/करार

सम्पकय नं

खुमिाि भुसाि

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर्

प्रशासन

स्थार्ी

9856079111

ववष्णु प्रसाद कोइरािा

(उपसजचब) अलधकृर् नबौ

जशक्षा

स्थार्ी

9856055633

जब्बर अलि लमर्ाँ

अलधकृर् आठौं

प्रशासन

स्थार्ी

9856049786

खेम नारार्ण पौडेि

अलधकृर् आठौं

प्रशासन

स्थार्ी

9856069255

नववन थापा

अलधकृर्स्र्र आठौं

जशक्षा

स्थार्ी

9846071956

र्ाम प्रसाद रे ग्मी

अलधकृर्स्र्र सार्ौ

प्रशासन

स्थार्ी

9856050752

राम प्रसाद खनाि

अलधकृर्स्र्र िै टौ

प्रशासन

स्थार्ी

9846112068

सूर्य ढकाि

इजन्जलनर्र (अलधकृर् िै टौ)

प्राववलधक

स्थार्ी

9846043568

सन्र्ोष ढकाि

अलधकृर्स्र्र िै टौ

प्रशासन

स्थार्ी

९८४६३५३४०२

नारार्ण बन्धु अर्ायि

अलधकृर्स्र्र िै टौ

स्वास््र्

स्थार्ी

9846043668

कुमार राना

ज.स्वा.लनररक्षक िै टौ

स्वास््र्

स्थार्ी

9846237898

ददि बहादुर साकी

लस.अ.हे.ब. िै टौ

स्वास््र्

9856053017

जगददस खनाि

ज.स्वा.लनररक्षक िै टौ

स्वास््र्

9856030895

र्ुि नारार्ण अर्ायि

लस.अ.हे.ब. िै टौ

स्वास््र्

9846031237

खेम राज दे बकोटा

बैध्र् लनररक्षक िै टौ

स्थार्ी

सररर्ा अलधकारी दे बकोटा

कववराज लन. िै टौ

स्थार्ी

शंकर कुवँर मगर

ईजन्जलनर्र

प्राववलधक

करार

9805826163

कमि रे ग्मी

सूचना प्राववलध अलधकृर्

प्राववलधक

करार

9841709754

कमिकान्र् पौडेि

अलधकृर्स्र्र िै टौ

पशु

स्थार्ी

9847625478

ववष्णु प्रसाद रे ग्मी

अलधकृर्स्र्र िै टौ

प्रशासन

स्थार्ी

9866005111

जशवजी शमाय

अलधकृर्स्र्र िै टौ

प्रशासन

स्थार्ी

9846159047

श्रीराम अर्ायि

लस.अ.हे.ब. पाचौं

स्वास््र्

स्थार्ी

9860593666

बसन्र् कुमार बस्नेर्

रोजगार सं र्ोजक

करार

9856009737

पदमा कुमारी श्रे ष्ठ

अलधकृर्स्र्र िै टौ

प्रशासन

स्थार्ी

9810193544

शोभाकान्र् पौडेि

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846116434

भेष बहादुर राना

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846072875

च ुरामणी ढुं गाना

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846461688

लगरीधारी पौडेि

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846227958

पावयर्ी काफ्िे

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846327546

कृष्ण प्रसाद रे ग्मी

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9856055665

सुवणय जज.वट.

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846187811

सजचर्ा दे वकोटा

वडा सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846239557

नन्द िाि खनाि

स्वकीर् सजचब

प्रशासन

स्थार्ी

9846073260

रववन ढकाि

सब इजन्जलनर्र

प्रशासन

करार

9862269766

ददवस रे ग्मी

सब इजन्जलनर्र

प्रशासन

करार

9804131369
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9856057711

ववष्णु प्रसाद गैह्रे

कम्प्र्ूटर अपरे टर

प्रशासन

करार

9860247467

ववजर् गुरूङ्ग

एम आइ एस अपरे टर

प्रशासन

करार

9815157468

जचरजन्जवी अलधकारी

सहार्क पाँचौ

प्रशासन

करार

9846075710

लबष्णु कुमारी शमाय

स.िे.पा. (स. चौथों)

प्रशासन

करार

9846094756

नानुमार्ा काफ्िे

लस.अ.न.मी पाँचौ

ददपेश नेपािी

हे.अ.पाँचौ

स्वा. से.

9846136152

मैना अर्ायि

लस अ न मी पाँचौ

स्वा. से.

9846654673

रालधका खनाि

लस.अ.न.मी पाँचौ

स्वा. से.

9846122025

िक्ष्मी रे ग्मी

लस.अ.न.मी पाँचौ

स्वा. से.

9846407636

स्वरूपा श्रे ष्ठ

लस.अ हे ब पाँचौ

स्वा. से.

9849201694

दुगाय अर्ायि

अ न लम चौथो

स्वा. से.

9846712805

आश बहादुर गुरूङ्ग

अ हे ब चौथो

स्वा. से.

9846073246

ववर बहादुर गुरूङ्ग

अ हे ब चौथो

स्वा. से.

9846078007

करूणा श्रे ष्ड

अ हे ब चौथो

स्वा. से.

9846095555

अप्सरा लमश्र

अ न लम चौथो

स्वा. से.

9846083946

अजस्मर्ा काफ्िे

अ हे ब चौथो

स्वा. से.

9862553600

सुरज बस्नेर्

अ हे ब चौथो

स्वा. से.

9856031880

लमनषा रे ग्मी

अ न लम चौथो

स्वा. से.

9815136246

कमि गुरूङ्ग

अ न लम चौथो

स्वा. से.

9817198174

शोभा कुमारी आिे

अ न लम चौथो

स्वा. से.

9840310523

रे खा श्रे ष्ठ

अ न लम चौथो

स्वा. से.

9827160330

लसर्ा थापा

मवहिा कार्यकर्ाय (स. चौथों)

प्रशासन

करार

9846094814

सुजन अर्ायि

अलमन

प्रशासन

करार

9800719859

ववलनर्ा रोकाहा थापा

सहार्क चौथो

प्रशासन

करार

सुजस्मर्ा खाँण

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

दुगाय थापा अलधकारी

स. क. अ. (चौथो)

प्रशासन

करार

ररम बहादुर गोदार

स. क. अ. (चौथो)

प्रशासन

करार

करूणा खनाि

स. क. अ. (चौथो)

प्रशासन

करार

सागर पौडेि

स. क. अ. (चौथो)

प्रशासन

करार

चजण्ड प्रसाद गैह्रे

ना.प.से.प्रा. चौथो

पशु

करार

थान प्रसाद लर्वारी

ना.प.से.प्रा. चौथो

पशु

करार

पुजा रे ग्मी

कृवष प्राववलधक चौथो

कृवष

करार

कृष्ण प्रसाद अर्ायि

सहार्क चौथो

प्रशासन

करार

9846117677

कृष्ण प्रसाद अर्ायि

खा.पा.स.टे . (स. चौथों)

प्रशासन

करार

9847351486

सुस्मा जज टी

वफल्ड सहार्क

प्रशासन

करार

9846227734

9846343215
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नारार्ण प्रसाद लर्वारी

नगर प्रहरी हवल्दार

प्रशासन

करार

9847831656

कमि बहादुर के.सी

नगर प्रहरी जवान

प्रशासन

करार

9846500799

फत्र् बहादुर गुरूङ

नगर प्रहरी जवान

प्रशासन

करार

9815151020

जखम बहादुर गुरूङ्ग

सवारी चािक

प्रशासन

करार

9846803485

ववजर् अर्ायि

व्र्ाक होइ िोडर अपरे टर

प्रशासन

करार

र्ेज बहादुर गोदार

सवारी चािक

प्रशासन

करार

िक्षुमण श्रे ष्ठ

एक्साभेटर अपरे टर

प्रशासन

करार

सन्र्ोष गुरूङ्ग

सवारी चािक

प्रशासन

करार

इन्रा रे ग्मी

सामाजजक पररचािक

प्रशासन

करार

सररर्ा रे ग्मी

अ.हे.व. चौथो

स्वास््र्

करार

ठि मार्ा गुरूङ्ग

अ.न.मी. चौथो

स्वास््र्

करार

कृष्ण कुमारी लसं जािी

अ.न.मी. चौथो

स्वास््र्

करार

कजस्मरा अर्ायि

ल्र्ा.टे . चौथो

स्वास््र्

करार

ववनु साकी नेपािी

अ.हे.व. चौथो

स्वास््र्

करार

सुष्मा गुरूङ्ग

अ.हे.व. चौथो

स्वास््र्

करार

पुष्पाििी थापा

अ.न.मी. चौथो

स्वास््र्

करार

सुजस्मर्ा के.सी.

अ.न.मी. चौथो

स्वास््र्

करार

लमना गुरूङ्ग

अ.न.मी. चौथो

स्वास््र्

करार

कल्पना अर्ायि

अ.हे.व. चौथो

स्वास््र्

करार

नम्रर्ा हमाि

अ.न.मी. चौथो

स्वास््र्

करार

िै मार्ा गुरूङ्ग

अ.हे.व. चौथो

स्वास््र्

करार

ऋवषराम अर्ायि

का.स पाँचौ

स्वास््र्

स्थार्ी

केश बहादुर गुरूङ्ग

का.स पाँचौ

स्वास््र्

रूक्मागर् पौडेि

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

9860957149

पववत्रा खनाि

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

9846070932

भुवन प्रसाद पौडेि

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

9817161745

मदन पौडेि

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

दि बहादुर माझी

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

9805853365

गुप्त बहादुर गोदार

वटप्पर हे ल्पर

प्रशासन

करार

9825114262

लनसा अलधकारी

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

पुष्पा गार्क

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

चोिामार्ा पौडेि ढुं गाना

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

रीर्ा थापा

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

जर् कुमारी जज.वट.

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

पापयर्ी गुरूङ्ग

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

रूर बहादुर गाहा

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

ववष्णु आिे

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

बसन्र्ी खवास

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

पदम बहादुर खत्री

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार
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9846267244
9824116000

सुरज बहादुर भाट क्षेत्री

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

ववन्दु कामी

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

लमना साकी

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

अजम्बका ढुँ गाना

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

डाँसी नारार्ण ढुँ गाना

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

कृष्ण बहादुर गुरूङ्ग

एक्साभेटर हेल्पर

प्रशासन

करार

गुप्त बहादुर गोदार

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

दि बहादुर माझी

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

शोभा थापा

कार्ायिर् सहार्क चौथो

प्रशासन

करार

लबजर् अर्ायि

िोडर हेल्पर

प्रशासन

करार

दे वी के.सी.

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

अलनर् खाँण

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

रजन्जर्ा थापा

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

भेष बहादुर थापा

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

रीर्ा जज.वट.

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

दे वी ढुं गाना

बगैचे

प्रशासन

करार

भीम कुमारी गौर्म

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

नारार्ण प्रसाद खनाि

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

इन्रमार्ा वव.क.

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

ठाकुर प्रसाद खनाि

लग्रजी भेलसन अपरे टर

प्रशासन

करार

अनु गुरूङ्ग

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

अववना गुरूङ्ग

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार

चन्र कुमारी के.सी

कार्ायिर् सहर्ोगी

प्रशासन

करार
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शाखा, उपशाखा र्था एकाईहरूको कार्यवववरण
भीरकोट नगरपालिका अन्र्गयर् रहेका शाखा, उपशाखा वा कार्ायिर्हरूको कार्यवववरण दे हार् वमोजजम र्र्
गररएको ि। जसमा उल्िेजखर् ववषर्हरूको आधारमा कमयचारीहरूको व्र्जिगर् कार्यवववरण पलन लनमायण
गररएको ि।

1. सामान्र् प्रशासन शाखा
•
•

स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलर्, मापदण्ड, सेवा शर्य, 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 र्था व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी सङ्गठन सरचना र्था दरवन्दी लनधायरण गने ।
•

नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्र्वस्थापन, लनर्मन र्था नगर प्रहरी सम्बन्धी नीलर्, कानुन र मापदण्डको
लनमायण र्था कार्ायन्वर्न गने ।

•

स्थानीर् चाडपवय, सावयजलनक ववदा, उत्सव जात्रा, उददय, उपालध र्था ववभूषण सम्बन्धी लसफाररस र अलभिेख
व्र्वस्थापन ।

•
•
•
•
•

मार्हर्का उपशाखाहरूको कार्यसम्पादनमा सहजजकरण र समन्वर् गने ।

नगरसभा र्था कार्यपालिका वैठकको व्र्स्थापन, सं चािन, लनणयर् िेखन, अलभिेजखकरण गने।

बैठकका लनणयर्हरू प्रमाजणर् भएपलि सम्बजन्धर् लनकार् र्था पदालधकारीहरूिाई उपिब्ध गराउने ।
बैठक कक्षको व्र्वस्था र बैठक कक्षमा आवश्र्क सामग्री, फलनयचर र उपकरणको व्र्वस्था गने ।

बैठक कक्षमा सम्बि पदालधकारी बाहेक अन्र् अनावश्र्क व्र्जिहरूको प्रवेश नहने व्र्वस्था लमिाउने
।

•

वैठक डावकएका पत्रहरू, पत्र बुझाइएका भरपाइ, ििफिका ववषर्हरू र आवश्र्क ऐन लनर्म पररपत्र,
लनदे शन र बैठकमा पेश पनय आदे श भएका कागजार्हरू र्र्ारी राख्ने ।

•
•

बैठक कक्षमा आवश्र्कर्ा अनुसार लनदे शन लिई वपउनेपानी, जचर्ा, नास्र्ा आदीको प्रवन्ध गने ।

नगरसभा र कार्यपालिकाका ववलभन्न सलमलर्, उपसलमलर् र्था कार्यदिको बैठक व्र्वस्थापन, सञ्चािन र
लनणयर्को अलभिेख राख्ने ।

•
•
•
•

कार्ायिर्को सं गठनात्मक ढांचा पररमाजयन र कमयचारी दरवन्दी लमिान गरी पदपुलर्को व्र्वस्था गने ।
नगरकार्यपालिकाको स्वीकृर् सं गठन र्ालिका अनुसार शाखागर् कार्यवववरण एव कमयचारीहरूको
व्र्जिगर् कार्यवववरणको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्र्ांकन गने पररपारटी बसाल्ने ।

कमयचारीको क्षमर्ा ववकासको िालग र्ालिम, गोवष्ठ, सेलमनार अन्र्रवक्रर्ा, सूचना र्था अनुभव आदान
प्रदानको िालग कार्यक्रम र्जयमा र सं चािन गने ।

•
•

कमयचारी लनर्ुजि, सरूवा, बढ्वा र अवकास, जनशजि व्र्वस्थापन पररचािन गने ।

सावयजलनक ववदा, उत्सव, जात्रा, पवय, उदीं, उपाधी, ववभूषण आददको व्र्वस्थापन गने र कार्य सम्पादन

मूल्र्ांकनका आधारमा प्रदान गररने उपाधी र्था ववभपण सम्बन्धी लसफाररश र लनणयर्को अलभिेख राख्ने
।
•
•

सं घ र्था प्रदे श र्हमा सववधान र्था कानून बमोजजमको सहभालगर्ा र्था प्रलर्लनलधत्व गने ।

कार्ायिर् सञ्चािन र्था प्रशासलनक कार्यको सन्दभयमा जजल्िा समन्वर् सलमलर्, वडा सलमलर्सं ग र अन्र्
सम्बजन्धर् लनकार्सं ग सम्पकय समन्वर् गने ।।
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•

कमयचारी अलभिेख, कार्य ववभाजन, सम्पजि वववरण सं किन, हाजजरी व्र्वस्थापन, लनरीक्षण, अनुगमन र
मूल्र्ांकन गने ।

•

कार्ायिर् व्र्वस्थापन, सेवाग्राही सहजजकरण, गुनासो व्र्वस्थापन, कार्ायिर् हार्ा सरसफाई र्था शाखा
स्थान र मागयको सहजर्ाका िालग व्र्वस्थापन गने ।

•

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

•

कमयचारीहरू र नगरपालिकाका पदालधकारीहरूको आचारसं वहर्ा स्वीकृर् गराई िागू गने र सो को अलभिेख
राख्ने ।

•
•

कमयचारीहरूको कार्यसम्पादन मुल्र्ांकन गराई गोप्र् राख्ने, पदोन्नर्ी, बुजि ववकास, प्रोत्साहन

पुरस्कार, दण्ड सजार् आदीको व्र्वस्था लमिाउने र सो सम्बन्धी लनणयर्का िालग एक र्ह मालथ पेश गने
।

•

स्थानीर्स्र्रमा समाजकल्र्ाण सम्वन्धी सं घसं स्था (गैरसरकारी, सामाजजक र्था सामुदावर्क सं घसं स्था) को
दर्ाय, नवीकरण, पररचािन र्था लनर्मन गने ।

•

परम्परागर् गुठी, कोष र्था अन्र् टष्ट्रको व्र्वस्थापन र लनर्मन गने र लनजी क्षेत्र र्था गैरसरकारी
सं घसं स्थाहरूसं ग ववकास लनमायणका िालग समन्वर् र सहकार्य गने ।

•

सामुदावर्क ववकासका िालग नागररक समाज र्था गैरसरकारी सं स्था एवं सामाजजक सं घसं स्थाहरूको
सहभालगर्ामा सामाजजक पररचािनको व्र्वस्था गने ।

•
•

बैठकमा लनणयर् गनुप
य ने ववषर्का फाईिहरू शाखा शाखाबाट सं किन गरी र्र्ारी हािर्मा राख्ने।

अलधकारप्राप्त अलधकारीबाट प्रमाजणर् नभएसम्म र गोप्र् राख्ने आदे श भएका बैठकका लनणयर्हरू अरूिाई
उपिब्ध नगराउने ।

•

नगरसभा, कार्यपालिका र अन्र् सलमलर्हरू वीच एकै ववषर्मा ििफि र लनणयर् गनुय पने अवस्थामा लनणयर्
नबाजझने गरी समन्वर् गने ।

•

आवश्र्क परे मा नगरसभा वा कार्यपालिकाको लनणयर् वा लनदे शन भए बमोजजम प्रदे श र्ह र सं घीर् र्हमा
समन्वर् गने ।

•

वडा सलमलर्हरूका बैठकका लनणयर् प्रलर्लिवप सं किन गरी अलभिेख राख्ने र उि लनणयर् कार्ायन्वर्नमा
सहर्ोग र समन्वर् गने ।

•
•
•

सहकारी सं स्था सम्बन्धी स्थानीर् नीलर्, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने ।

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुने सहकारी सं स्थाको दर्ाय, अनमलर्, खारे जी र ववघटन र लनर्मन गने।

सहकारी बचर् र्था ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीर् मापदण्ड लनधायरण गरी सो को आधारमा सहकारी
सं स्थाको अनुगमन गने ।

•

सहकारी सं स्थाहरूको दर्ा, नववकरण, िेखापरीक्षण प्रलर्वेदन साधारणसभाको समर्सीमा पािना, सम्बन्धी
कार्ायिर् व्र्वस्थापन, ऋण िगानी र असुिीको अवस्थाको अध्र्र्न अनुसन्धान गरी सुझाव ददने ।

•

स्थानीर् सहकारी सं स्थाको क्षमर्ा अलभवृवि गरी रोजगारमूिक कार्यक्रममा िगानी गने नीलर् अविम्बन
गनय प्रोत्साहन गने ।

2. जजन्सी, खररद र्था सम्पजि व्र्वस्थापन उपशाखा
•

नगरसभाबाट स्वीकृर् र्ोजना कार्ायन्वर्नका िालग प्राववलधक िागर् अनुमान बमोजजमका सामग्री र्था

मेजशन उपकरण र्ोजना कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना अनुसारको समर् र स्थानमा उपिब्ध हुने गरी खररद
गने व्र्वस्था गने ।
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•

नगरपालिकाको िालग आवश्र्क परामशय िगार्र् अन्र् सेवाको सावयजलनक खरीद गने व्र्वस्था लमिाउने
।

•
•

नगरपालिकाको नाउमा रहेको चि अचि सम्पजिको अलभिेजखकरण गरी सं रक्षण गने ।

सावयजलनक, सरकारी सामुदावर्क सम्पजि र्था पूवायधार, ढि, नािा, पि, पोखरी, धालमयक स्थि, पाटी,

पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, खािी चौर वा सरकारी जग्गा, पानीघाट, लनकास, चौक, गल्िी,
सडक, बाटो र सडकका दार्ा(बार्ांका रून को सं रक्षण र व्र्वस्थापन गने ।
•

नगरपालिकाको आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको भवन, पाकय, उद्यान, बगैंचा, बसपाकय, पसि, पूवायधार, उद्योग,
खानी र्था खनीज, जस्र्ा प्राकलर्क स्रोर्को एकीकृर् वववरण अद्यावलधक अलभिेख राख्ने।

•

नगरपालिकाको आफ्नो कोषबाट बनेको सररद भएको वा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा कुनै सं स्था
वा व्र्जििे ददएको सम्पजिको सं रक्षण गने ।

•
•
•
•
•
•
•
•

नेपािको सं ववधान र प्रचलिर् कानुन बमोजजम नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारिे र्ोवकददएको
प्राकृलर्क सम्पदा र्था क्षेत्रको सं रक्षण, सम्भार र व्र्वस्थापन गने ।

नगरपालिकािे सरक्षण गने भलन र्ोवकएको रावष्ट्रर् सम्पिी, सरकारी स्वालमत्वका सम्पिी एवं
सम्पदाको उजचर् सं रक्षणको व्र्वस्था गने ।

नगरपालिकाको ववकास र्ोजना कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क सामग्री खररद र्ोजना र खररद
कार्यर्ोजना र्था खररद ऐनको आधारमा खररद लनर्माविी र्जुम
य ा गरी स्वीकृर्ीको िालग पेश
गने ।

खररद गररएका सामग्री र नगरपालिकाको नाउमा रहेका सम्पिी सं रक्षण नीलर् कार्यववलध वा लनदे जशका
र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग पेश गने व्र्वस्था गने ।

•

कार्ायिर् सं चािनका िालग आवश्र्क कार्ायिर् सामान, उपकरण, मेशीन औजार, स्टे सनरी, फलनयचरको
व्र्वस्था गने र आवश्र्कर्ा अनुसार सबै शाखाहरूबाट माग फाराम लिई खररदको

•
•
•
•

व्र्वस्था गने ।

खररद भएका सामग्रीहरूको अलभिेख राख्ने ।

खप्ने र खचय भएर जाने सामानको िगर् अिग अिग राख्ने।

कार्ायिर् सामान र्था अन्र् उपकरण औजार र सवारी साधनको जजम्मा लिनेसंग भरपाई गराई राख्ने र
आवश्र्कर्ा अनुसार ममयर् सं भारको व्र्वस्था गने ।

•

खररद गररएका सामानहरू माग भएमा माग फाराम भराई स्वीकर् भएअनुसार सम्बजन्धर् कमयचारी वा
पदालधकारीिाई उपिब्ध गराई सो को अलभिेख राख्ने ।

•

कार्ायिर्का सवै शाखा उपशाखामा भएका जजन्सी सामानको अलभिेख र्र्ार गरी शाखा र उपशाखा
प्रमुखको दस्र्खर् गराई अलभिेख राख्ने ।

3.

मािपोर् उपशाखा
•
•
•

घरजग्गा धनी दर्ाय प्रमाणपुजाय ववर्रण, िगर् व्र्वस्थापन र भूलमको वगीकरण अनुसारको िगर् राख्ने ।
सरकारी प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआब्जा लनधायरण र्था ववर्रणमा समन्वर् र सहजीकरण गने ।

ववश्व सम्पदा सूचीमा परे का रमारक र पुरार्ाजत्वक महत्व िगार्र् बन, सीमसार क्षेत्र, र्टवर्ी क्षेत्रका
जग्गासम्बन्धी िगर् सुरजक्षर् राख्ने ।

•
•
•

नगरपालिकामा अव्र्वजस्थर् बसोबास व्र्वस्थापन गने ।

स्थानीर् जग्गाको नापनक्सा, वकिाकाट, हािसाववक, रजजष्ट्रेशन नामसारी र्था दाजखिा खारे ज गने ।
नापीनक्सा र्था जग्गाको स्वालमत्व लनधायरण कार्यमा समन्वर् र सहजीकरण गने ।
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•

सं जघर् र्था प्रदे श कानूनको अधीनमा रही नगरपालिकाको भू-उपर्ोग नीलर्, र्ोजना, कार्यक्रम र्जुमा र
कार्ायन्वर्न गने ।

•

सङ्घीर् र्था प्रदे शको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वजस्थर् बस्र्ी ववकासका कार्यक्रमको र्जुम
य ा र

कार्ांन्वर्न, एकीकृर् बस्र्ी ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण र्था जग्गाववकास र व्र्वस्थापन गने।
•

सावयजलनक प्रर्ोजनका िालग जग्गा, प्रालप्त, मुआब्जा लनधायरण र्था ववर्रणमा समन्वर् र सहजीकरण गने
।

•

घरजग्गा कर र्था मािपोर् सं किन, असिी, िगर् अद्यावलधक सम्बन्धी कार्य गने ।

4. कानून उपशाखा
•
•

न्र्ावर्क सलमलर्को सजचवािर् सम्बन्धी कार्य गने ।

न्र्ार्, कानून, मानव अलधकारको प्रवियन गदै न्र्ार्ीक सलमलर्बाट भएका मेिलमिाप र मध्र्स्थर्ा सम्बन्धी
लनणयर् र्था वववाद लनरूपणका फैसिा कार्ायन्वर्न गने ।

•

मध्र्स्थकर्ायहरूको सूजच र्र्ार गने सम्बन्धी कार्यववलध, आवश्र्क र्ोग्र्र्ा र अनुभव स्पष्ट हुने गरी
सूजचकृर् गने व्र्वस्था लमिाउने ।

•

नगरस्र्रमा कानूनको शासन र्था मानव अलधकारको सं रक्षण र्था प्रवियन हुने खािका कार्यक्रम सं चािन
गने व्र्वस्था लमिाउने।

•
•

व्र्जि र समुदार्बीच मेिलमिाप र मध्र्स्थर्ाको व्र्वस्थापन गने ।

स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा ९१० र ९२० अनुसारका ववषर्मा
वववाद लनरूपणका िालग न्र्ावर्क सलमलर्िाई सहर्ोग गने ।

•

न्र्ावर्क सलमलर्बाट भएका लनरूपणका लनणयर् र मेिलमिापका लनणयर् र्था प्रमाणहरूको अलभिेजखकरण
गने ।

•

वववाददर् पक्ष वा सरोकारवािाहरूिे आफूसम्बि भएको न्र्ावर्क सलमलर्को लनणयर्को जानकारी वा प्रलर्लिवप
माग गरे मा लनर्मानुसार उपिब्ध गराउने व्र्वस्था गने ।

•
•

न्र्ावर्क लनणयर् र्था फैसिा कार्ायन्वर्नका िालग कार्यपालिकामा पेश गने ।

नगरसभाको लनणयर् अनुसारका कार्यक्रम सं चािन गने बावषयक कार्यर्ोजना बनाई शाखा प्रमुख समक्ष पेश
गने।

•

न्र्ावर्क सलमलर्िाई आवश्र्क परे का बखर् आवश्र्क कानूनी सल्िाह, वववाद लनरूपणका िालग कानूनी
प्रावधान, अदािर्का नजजर आदी उपिब्ध गराउने ।

•
•

नगरसभा, कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् वा शाखा प्रमुखबाट प्रत्र्ार्ोजजर् अलधकार
सम्बन्धी कार्यहरू र्ोवकएबमोजजम सम्पादन गने ।

5. दर्ाय चिानी र्था नागररक सहार्र्ा एकाई
•
•

अन्र् कार्ािर्, सं घसं स्था वा लनकार् र व्र्जिहरूबाट प्राप्त पत्रहरू दर्ाय गने ।

कार्ायिर् प्रमख वा अलधकार प्राप्त अलधकारीको र्ोक आदे श अनुसारका शाखाहरूमा पत्रहरू बुझाउने र
सोको अलभिेख राख्ने।

•
•
•

अलर् जरूरी, जरूरी र गोप्र् पत्रहरू प्राप्त भएकै अवस्थामा नखोिी कार्ायिर् प्रमुख समक्ष पेश गने ।
कार्ायिर्बाट बावहर जाने पत्रहरू चिानी वकर्ावमा चिानी गने।

चिानी गररएका पत्र लिटो साधन र माध्र्मिारा सम्बजन्धर् लनकार्मा पत्र बुझाउने व्र्वस्था गने।
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•

चिानी गरी अन्र् कार्ायिर् वा लनकार् वा व्र्जििाई बुझाईएका पत्रहरूको भरपाई लिई अलभिेख राख्ने
।

•

दर्ाय वकर्ाव र चिानी वकर्ाब कार्ायिर्का महत्वपूणय दस्र्ावेज हुनािे र्ीनीहरूको सं रक्षण र सुरजक्षर्
राख्ने।

•
•

कार्ायिर्मा आएका सेवाग्रीिे सोधेका ववषर्मा जानकारी ददई सहर्ोग गने ।

नर्ा व्र्जि कार्ायिर्मा आई अिमि भएको पाईएमा नीजिाई कार्ािर्मा आउनाको कारण र कामको
बारे मा सोधपुि गरी आवश्र्क सहर्ोग गने ।

•

कार्ायिर्को कुन शाखाबाट के काम हुन्ि भन्ने ववषर्मा जानकारी लिने र सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुसार
सहर्ोग गने।

•

अन्र् कार्ायिर्, लनकार् वा व्र्जििे कार्ायिर् सम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त गनय वा जानकारी लिन चाहेमा
सूचना अलधकृर्सं ग सम्पकय गराउने।

•

अशि, अपाङ्ग, असहार्, अबोिा मवहिा र्था बािबालिका कार्ायिर्मा आएमा नीजहरूिाई झको नमानी
उलनहरूिे व्र्ि गरे का ईसारा वा भाषाको आधारमा आवश्र्क सहर्ोग गनय ।

6. नगर प्रहरी एकाई
•
•

नगरपालिकाको नीलर्, कानून, मापदण्ड र्था लनणयर् कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने ।

नगरपालिकाको सम्पजिको सुरक्षा र सं रक्षण, स्थानीर्स्र्रमा हुने सभा समारोह, परम्परा र्था जात्रा
चाडपवयको सुरक्षा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने ।

•

बजार क्षेत्रलभत्र नगरपालिकािारा लनधाररर् कर, शुल्क, दस्र् दण्ड जररवाना उठाउन नगर प्रहरी पररचािन
गने, सो को अलभिेख राख्ने र उि रकम थर्ाशक्र् लिटो राजश्व शाखामा दाजखिा गने गनय िगाउने ।

•

नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका बाटो, ढि, पाटीपौवा, मठ मजन्दर, पेटी, चौर आदी सावयजलनक सम्पजिको हानी
नोक्सानी र अलर्कमण हुन नददन लनर्लमर् रूपमा रे खदे ख गने ।

•
•
•

गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने ।

न्र्ावर्क सलमलर्िे गरे का लमिापत्र र्था लनणयर्को कार्ायन्वर्नमा र्ोवकए बमोववजमको कार्य गने ।

सावयजलनक ऐिानी र पर्ी जग्गा, सावयजलनक भवन, सम्पदा र्था भौलर्क पूवायधारको सं रक्षण र सुरक्षाका
िालग कार्ायिर्िे र्ोकेबमोजजम कार्य गने ।

•
•
•

ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी खोजी, उिार, राहर् र्था पुनस्र्थापनामा सवक्रर् रहने ।

अनलधकृर् ववज्ञापन र्था होलडङ बोडय लनर्न्त्रण गने, िाडा पशु चौपार्ाको लनर्न्त्रण गने।

प्रचलिर् ऐन कानूनको आधारमा नगरपालिकाबाट लनधायररर् ववववध ववषर्का मापदण्डको प्रभावकारी
कार्ायन्वर्नका िालग लनरीक्षण गने गराउने र सो को प्रलर्वेदन प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् समक्ष पेश गने
।

7. वडा कार्ायिर्हरू
र्ोजना र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न र्था अनुगमनाः
•

र्ोजना र्जुम
य ा ददग्दशयन बममोजजम सहभालगर्ामूिक र्ोजना र्जुम
य ा प्रवक्रर्ा अविम्बन गरी बस्र्ी र्था
टोिस्र्रीर् र्ोजनाको माग सं किन, प्राथमीवककरण र्था िनौट गरी नगरपालिकामा पेश गने।

•

नगरसभाबाट स्वीकृर् वडास्र्रीर् र्ोजनाको कार्ायन्वर्न, अनुगमन, मूल्र्ांकन गरी गराई भुिानीका िालग
लसफाररस गने ।
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•

टोि ववकास सस्थाको गठन र पररचािन र्था वडालभत्र सं चािन हुने र्ोजनाहरूका िालग उपभोिा
सलमलर्को गठन, पररचािन र अनुगमन गने ।

•

वडालभत्रका र्ोजना र्था भौलर्क पूवायधारको सं रक्षण, ममयर् सं भार, रे खदे ख र्था व्र्वस्थापन गने।

र््र्ाङ्क सं रक्षण र अद्यावलधकाः
•
•

लनजी घर र्था घर पररवारको िगर् राख्ने ।

ऐलर्हालसक, पुरार्ाजत्वक, सांस्कृलर्क र्था धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावयजलनक र्था
सामुदावर्क भवन, सावयजलनक, ऐिानी, पर्ी जग्गाको िगर् राख्ने र्था सं रक्षण गने ।

•

बडा लभत्रको खुिा शेष, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, धमयशािा, मठ, मजन्दर, गुम्वा, मजस्जद, दे वस्थि,
मदरसा, पलर्य जग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूि, पोखरी, र्िाउ, इनार, कुवा, धारा, ढुं गेधारा,

गठीघर, सडक, पुि पुिेसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको र््र्ाङ्क र सूचना सवहर्को बडाको पाजचत्र
र्र्ार गरी अद्यावलधक गने ।
•

वडालभत्र बसोबास गने ववलभन्न जार्जार्ी र भाषाभाषीहरूको धमय सं स्कृलर्को सं रक्षणका िालग अलभिेख
राख्ने,

•

बडालभत्र अन्र्त्रबाट बसाई सरी आउने र बडाबाट बसाई सरी अन्र्त्र जानेको िगर् अध्र्ावलधक गरी
राख्ने ।

•

बडाका मवहिा, बािबालिका, असहार् अशि, अपाङ्गर्ा भएका व्र्जिहरू, जेष्ठ नागररक, बािमजदुर,
साक्षर सं ख्र्ा, ववद्यािर् र ववद्याथी एवं जशक्षक सं ख्र्ाको र्वकन अलभिेख राख्ने।

ववकास कार्याः
•

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

•

पुस्र्कािर्, वाचनािर्, सामुदावर्क लसकाई केन्र, बािक्िव र्था बािसिािको सञ्चािन र व्र्वस्थापन
गने ।

•

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

•
•
•

वडा र्हमा स्वास््र् सम्बन्धी जनचेर्ना ववकास र्था स्वास््र् सूचना कार्यक्रमको सञ्चािन गने ।
सावयजलनक शौचािर् र्था स्नान गृहको लनमाण र व्र्वस्थापन गने, गराउने ।

वडास्र्रीर् सामुदावर्क धाराको प्रबन्ध, कवा, इनार र्था पोखरीको लनमायण, सं रक्षण र गुणस्र्र लनर्मन
गने।

•

घरबाट लनकास हुने फोहरमैिाको सङ्किन र व्र्वस्थापन, चोक र्था गल्िीहरूको सरसफाई, ढि लनकास,
मरे का जनावरको व्र्वस्थापन र्था खानेपानीको स्रोर् सं रक्षण गने, गराउने।

•

कृवष र्था फिफूि नसयरीको स्थापना, समन्वर् र प्रवधयन र्था बडास्र्रीर् अगुवा कृषक र्ालिमको
अलभमुखीकरण गने ।

•
•

पशुपंजक्ष ववकास र्था िाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन र बडालभत्र चरनक्षेत्र सं रक्षण र व्र्वस्थापन गने।

स्थानीर् समुदार्का चाडपवय, भाषा सं स्कृलर्को ववकासका िालग किा, नाटक, जनचेर्नामूिक र्था
सांस्कृलर्क कार्यक्रम गने गराउने ।

•

वडालभत्र खेिकुद पूवायधारको ववकास गने र अन्र्रववद्यािर् र्था वािक्िब माफयर् खेिकूद कार्यक्रमको
सञ्चािन गने गराउने ।
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•

बडा क्षेत्रलभत्रको बाटोघाटो चाि अवस्थामा राख्ने र्था राख्न सहर्ोग गने र वडालभत्रका सडक
अलधकारक्षेत्रमा अवरोध र अलर्क्रमण गनय नददने ।

•
•
•
•
•
•
•

बाटोघाटोमा बाढी, पवहरो, हुरी बर्ास र्था प्राकृलर्क प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पन्िाउने ।
घरे ि उद्योगको िगर् सङ्किन र्था सम्भाव्र्र्ा पवहचान गने, घरे ि ु उद्योगको प्रवियन गने।

प्रचलिर् कानून बमोजजम व्र्जिगर् घटना दर्ा, अद्यावलधक र सो को अलभिेख सं रक्षण गने।
व्र्जिगर् घटना दर्ाय सम्बन्धी जनचेर्ना कार्यक्रम सञ्चािन गने ।
सामाजजक सुरक्षा भिा ववर्रण र्था अलभिेख अद्यावलधक गने ।

बडािाई बािमैत्री बनाउन आधारभूर् सूचकहरू पूरा गनय कार्यक्रम र्जुम
य ा गने ।

वडालभत्र आलथयक र्था सामाजजक रूपमा पलि परे का मवहिा, बािबालिका, दलिर्, अपाङ्गर्ा भएका व्र्जि,
जेष्ठ नागररक, अल्पसं ख्र्क, सीमान्र्कृर् समुदार्को सामाजजक र आलथयक उत्थान सम्बन्धी काम गने ।

•

बािवववाह, बहुवववाह, िैवङ्गक वहं सा, िु वािु र्, दहेज र्था दाइजो, बािश्रम, मानव बेचववखन, लनरक्षरर्ा
जस्र्ा सामाजजक कुररर्ी र अन्धववश्वासको अन्त्र् गने, गराउने ।

•

प्रचलिर् कानूनको अधीनमा रही मािपोर् र्था भूलम कर, व्र्वसार् कर, बहाि कर, ववज्ञापन कर,

साःशुल्क पावकंग, नर्ाँ व्र्वसार् दर्ाय लसफाररस दस्र्ुर, सवारी साधन कर, मनोरिन करको िेखाजोखा र
सङ्किन गरी नगरपालिकामा प्रलर्वेदन सवहर् रकम बुझाउने।
•

असि ववरामी भएको बेवाररस वा असहार् व्र्जििाई नजजकको अस्पर्ाि वा स्वास््र् केन्रमा पुर्ाई
औषधोपचार गराउने ।

•
•
•

सडक वािवालिकाको उिार र पुनस्थापनाको िालग िगर् सं किन गने ।

बडालभत्रको सामुदावर्क वन, वनजन्र् सम्पदा र जैववक ववववधर्ाको सं रक्षण र प्रवधयन गने ।

वडा, टोि, वस्र्ीस्र्रमा हररर्ािी क्षेत्र ववस्र्ार गने गराउने, बडािाई वार्ावरणमैत्री बनाउने।

लनर्मन कार्याः
•

वडालभत्र सञ्चालिर् ववकास र्ोजना, आर्ोजना र्था सं िग्न उपभोिा सलमलर्हरूका कार्यको अनुगमन र्था
लनर्मन गने ।

•
•

लसकमी, डकमीिाई भूकम्प प्रलर्रोधी भवन लनमायण सम्बन्धी र्ालिम ददने ।

खाद्यान्न, मािा, मासु, र्रकारी, फिफूि, पेर् पदाथय र्था उपभोग्र् सामग्रीको गुणस्र्र र मूल्र्सूची
अनुगमन गरी उपभोिा वहर् सं रक्षण गने ।

•

बडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्र्वसार्को प्रबियन गरी िगर् राख्ने र हाट बजारको व्र्वस्थापन गने, गराउने
।

•
•

ववद्युर् च ुहावट र्था चोरी लनर्न्त्रण गनय सहर्ोग गने ।

स्थानीर् रोजगारी आंभवृविमा सहर्ोग पुग्ने कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने ।

लसफाररस र्था प्रमाजणर् गनेाः
•
•
•
•

नार्ा प्रमाजणर् गने, जन्म लमलर् प्रमाजणर् गने, वववाह प्रमाजणर् र्था अवववावहर् प्रमाजणर् गने।

वडाबाट जारी हने लसफाररस र्था अन्र् कागजिाई अंग्रज
े ी भाषामा समेर् लसफाररस र्था प्रमाजणर् गने।
घर पार्ाि प्रमाजणर् गने, सं रक्षक प्रमाजणर् गने, हकबािा वा हकदार प्रमाजणर् गने ।

व्र्जिगर् वववरण प्रमाजणर् गने, जीवीर्सं गको नार्ा प्रमाजणर् गने, मृर्कसं गको नार्ा प्रमाजणर् गने ।
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•

नागररकर्ा लिनका िालग लसफाररस, बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस, मोवह िगर् कट्टा, घरजग्गा

करको िेखाजोखा लसफाररस, व्र्ापार बन्द भएको, व्र्ापार व्र्वसार् हुदै नभएको, लनाःशुल्क स्वास््र्
उपचारको लसफाररस गने ।
•

जग्गा धनी प्रमाण पुजामा घर कार्म गनय लसफाररस, नाम, थर, जन्म लमलर् र्था वर्न फरक फरक
भएको व्र्जि एकै हो भलन लसफाररस, नाम थर जन्म लमलर् सं शेधनको लसफाररस, जग्गा धनी प्रमाणपुजाय
हराएको लसफाररस, वकिा काट गनय लसफाररस गने ।

•

सं स्थागर् र व्र्जिगर् सं रक्षक लसफाररस, जीवीर् रहेको लसफाररस, लबलभन्न प्रकारका सजयमीन लसफाररस
गने ।

•

नामसारी लसफाररस, जग्गाको हक सम्बन्धी लसफाररस र उद्योग ठाउँ सारीको लसफाररस आधारभूर् ववद्यािर्
खोल्न, ववद्यािर्को कक्षा थप गनय, ववद्यािर् ठाउसारी गनय लसफाररस गने।

•
•

जग्गा मूल्र्ांकन लसफाररस, धारा र्था ववद्युर् जडान गनय लसफाररस गने ।

अशि, असहार् र्था अनाथको पािन पोषणका िालग लसफाररस, बैबावहक अंगीकृर् नागररकर्ा लसफाररस
गने ।

•

प्रचलिर् कानून बमोजजम र्ोवकएका अन्र् लसफाररस र्था प्रमाजणर् गने।

अन्र् कार्य गनेाः
•

आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलमलर्, सहकारी सं स्था, लनजी क्षेत्र िगार्र्का सबै ववकास साझेदारहरूसं ग
ववकास लनमायण र्था सावयजलनक सेवा प्रवाहमा समन्वर् गने ।

•
•

बन्दकोठा खोल्न रोहवरमा वस्ने ।

समर् समर्मा नेपाि कानूनिे र्ोकेबमोजजम अन्र् काम गने ।

8. आलथयक प्रशसन शाखा
•

अन्र्र सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ र्था स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोजजम कर
सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, बाँडफाँड, सं किन र लनर्मन, अन्र् आर् व्र्वस्थापन गने
।

•

सं घीर् कानूनको अलधनमा रही स्थानीर् र्हमा राजश्व च ुहावट लनर्न्त्रण सम्बन्धी नीलर्, कानून र्जुम
य ा,
मापदण्ड र लनर्मन गने ।

•
•

स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलर्, राजश्व सं किन र शाखाहरूको काममा सहजजकरण र समन्वर् गने ।

सावयजलनक खचय र्था प्राकृलर्क स्रोर्बाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड र्था लनर्मन
सम्बन्धी कार्य गने ।

•
•
•
•
•
•

राजश्व सम्बन्धी नीलर्, कानून र्जुम
य ा कार्ायन्वर्न र लनर्मन (राजश्व च ुहावट र लनर्न्त्रण समेर्) गने ।
मार्हर् उपशाखाहरूको दै लनक कार्य एवं वावषयक कार्यक्रम सं चािनमा सहर्ोग र समन्वर् गने।
आलथयक (कार्यववधी) नीलर्, कानुन, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने ।

सजञ्चर् कोष, आकजस्मक कोष र्था अन्र् र्ोवकएका कोषको व्र्वस्थापन गने ।

बजेट सीमा लनधायरण, बजेट र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न र लनर्मनमा कार्यपालिकािाई सहर्ोग गने।

िेखा व्र्वस्थापन, खचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष र्था अन्र् सरकारी कोष र्था सं पजिको
एकीकर् वववरण र्र्ार गने ।
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•

नगरसभाबाट स्वीकृर् बजेटको पररलधलभत्र रही कार्ायिर् सं चािन, उपभोग र कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा
ववलनर्ोजजर् बजेट खचय गने व्र्वस्था लमिाउने ।

•
•
•
•

समवष्टगर् आलथयक अवस्थाको ववश्लेषण गरी कार्यपालिकामा पेश गने ।

कार्ायिर्मा आलथयक अनुशासन कार्म राख्ने, र्ोवकए बमोजजम समर्मै िेखापरीक्षण गराउने।
बावषयक िेखापरीक्षणबाट औंल्र्ाईएका बेरूजु फिर्ौट गने गराउने ।

िेखा व्र्वस्थापन, खचय, राजस्व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष र्था अन्र् सरकारी कोष र्था सं पजिको
एकीकृर् वववरण र्र्ार गने ।

•
•
•
•

कमयचारीहरूको र्िब भिा र र्ोवकएका आलथयक सुववधा समर् मै ववर्रण गने व्र्वस्था लमिाउने।
आलथयक प्रशासन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ोवकएका अन्र् कार्य गने ।
दररे ट लनधायरण सम्बन्धीाः

नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको लनमायण कार्य र्था अन्र् सेवाको प्रर्ोजनको िालग प्रचलिर् कानुन बमोजजम लनमायण
सामग्री, ज्र्ािा, भाडा र्था महसुिको स्थानीर् दररे ट र्ोक्न कार्यपालिकािाई सहर्ोग गने।

•

ज्र्ािादर लनधायरण गदाय नेपाि सरकारिे लनधायरण गरे को रावष्ट्रर् न्र्ूनर्म पाररश्रलमक भन्दा कम नहुने गरी
र्ोक्न सुझाव पेश गने ।

•

ु न्दा पन्र ददन अगावै र्ोकी सक्ने व्र्ववस्था गने ।
दररे ट प्रत्र्ेक आलथयक वषय शुरू हुनभ

9. राजस्व प्रशासन उपशाखााः
•

आफ्नो क्षेत्रलभत्र राजस्वका दर अन्र् शुल्क लनधायरण, सं घीर् र प्रदे श कानून बमोजजम प्राकृलर्क श्रोर्

साधन र सेवा शुल्क जस्र्ा रोर्ल्टी सङ्किन, समन्वर्, नीलर् लनमायण र लनर्मन सम्बन्धी प्रारजम्भक कार्य
गने।
•

प्रत्र्ेक वषय नगरसभावाट पाररर् गनुप
य ने राजस्वका दरहरू र्था राजस्व सं किनको अनुमान र्र्ार गनय
कार्यपालिकािाई सहर्ोग गने ।

•

स्थानीर् पूवायधार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शुल्क र्था दस्र्ुर लनधायरण सं किन र्था व्र्वस्थापन सम्बन्धी
नीलर्, कानुन र्था मापदण्ड र्र्ार गने ।

•

सम्पजि कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रजजष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्र्ुर, पर्यटन
शुल्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भूलमकर मािपोर्ा, दण्ड जररबाना, मनोरिन कर, बहाि ववटौरी,

घरजग्गा कर, मृर् वा माररएको जीवजन्र्ुको हाड, लसं ग, प्वांख, िािामा कर, प्राकृलर्क स्रोर् साधन,
व्र्वसावर्क कर सं किन गने ।
•

कानुन बमोजजम डुंगा, लगट्टी, बािुवा, माटो, नुन, काठ दाउरा, जराजुरी, खरीढुं गा स्िेट जस्र्ा प्राकृलर्क
एवं खानीजन्र् बस्र्ुको अन्वेषण, उत्खनन ववक्री र्था लनकासी शुल्क दस्र्ुर सं किन गने।

•

बडालभत्र हुने िे वकन, कार्ोवक क्र्ानोलनङ्ग, बिीजजम्पङ्ग, जजपफनार्र, न्र्ाजफ्टज, मोटरबोट, केवुिकार
िगार्र्का साहलसक पर्यटकीर् खेिको शुल्क लनधायरण र सं किन गने ।

•

सामुदावर्क वन व्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सडिन गने । जलडबुटी, कवाडी, र जीवजन्र्ु कर सं किन
गने।

•

प्राकृलर्क स्रोर्को उपर्ोग सम्बन्धी नीलर् लनधायरण र कार्ायन्वर्न र्था प्रदे श र सं घीर् मापदण्ड पािना
गने ।

•
•
•

सम्भाव्र् प्राकृलर्क श्रोर् र्था साधनको पवहचान र्था अलभिेख व्र्वस्थापन गने ।

स्थानीर् राजस्वको आधार ववस्र्ार र्था प्रवधयन र राजस्व प्रवधयनका िालग प्रोत्साहन गने ।

नगरपालिकाको राजस्व सं भाव्र्र्ा अध्र्र्न गनय राजख परामशय सलमलर्िाई आवश्र्क सहर्ोग गने।
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•
•

प्रचलिर् कानुन बमोजजम दण्ड जररवाना, बाँकी बक्र्ौर्ा रकमको िगर् र असुि उपर गने।

करदार्ामैत्री कर प्रणािीको ववकासका िालग करदार्ा जशक्षा कार्यक्रम सं चािन र्था करदार्ा वववरण
अद्यावलधक गने ।

•

समर् समर्मा आवश्र्कर्ा र जनगुनासोिाई समेर् ध्र्ानमा राखी राजस्व र्था करका दरहरू पुनराविोकन
गरी पररमाजयनका िालग अन्र्रवक्रर्ा, ििफि र अध्र्र्न गने ।
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10.
•

र्ोजना, अनुगमन र्था कार्यक्रम शाखा
ववकास आर्ोजना सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न, अनुगमन, मूल्र्ांकन र लनर्मन
गने ।

•

स्थानीर् ववकास नीलर्, अल्पकािीन, मध्र्कािीन र्था दीघयकािीन ववकास र्ोजना एवं आवलधक र्ोजना
र्था गुरूर्ोजना र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न, अनुगमन र्था मूल्र्ांकनमा अन्र् शाखासं ग समन्वर् गने।

•

ठू िा आर्ोजना सं चािनका िालग सावयजलनक नीजज-साझेदारी नीलर्, मापदण्ड, र्ोजना,
कार्ायन्वर्न र लनर्मनमा अन्र् शाखासं ग समन्वर् गने ।

•

कार्यक्रम र्जुम
य ा

प्रदे श सरकारसं ग समन्वर् गरी अव्र्वजस्थर् बसोबास व्र्वजस्थर् गनय र व्र्वजस्थर् वस्र्ी ववकासका
कार्यक्रम र्र्ार गरी कार्यपालिकामा पेश गने ।

•

श्रोर् अनुमान र्था बजेट सीमा लनधायरण सलमलर् र बजेट र्था कार्यक्रम र्जुम
य ा सलमलर्को लनदे शनमा र्ोजना
र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्नमा प्राववलधक सहर्ोग गने ।

•

ववगर् वषयहरूमा सं चालिर् र्ोजनाको प्रभाव मूल्र्ाकन प्रलर्वेदनको आधारमा आगामी वषयका र्ोजना र्जुम
य ा
र कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था गने ।

•

नगरस्र्रीर् र्ोजना र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कापालिका माफयर् नगरसभामा पेश गने र स्वीकन
र्ोजना प्राववलधक शाखाको सहर्ोगमा कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने ।

•

आलथयक, सामाजजक, सांस्कृलर्क, वार्ावरण र पूवायधार ववकासका िालग आवश्र्क र्ोजना र्जुम
य ा,
कार्ायन्वर्न, अनुगमन र्था मूल्र्ाजन गने ।

•

वावषयक ववकास कार्यक्रम, आर्ोजना र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्नमा बजेट र्था कार्यक्रम र्जुम
य ा सलमलर्, श्रोर्
अनुमान र्था बजेट सीमा लनधायरण सलमलर्िाई सहर्ोग गने ।

•
•
•
•

ववकासमा स्थानीर् जनसहभालगर्ा अलभवृवि हुने खािका कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने।
सं घीर् र प्रादे जशक आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहजीकरण र सहर्ोग गने ।

ववकास र्ोजनाहरूको वार्ावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन, पूवस
य भाव्र्र्ा अध्र्र्न गराउने ।

नगरपालिकाको गौरवका आर्ोजना पवहचान, र्जमा र कार्ायन्वर्न गने, नगर क्षेत्रमा सं चािन हुने गवष्ट्रर्
प्राथलमकर्ा प्राप्त आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने ।

•

लनमायण समन्न आर्ोजनाको अजन्र्म प्राववलधक मूल्र्ांकन र्र्ार गराई र्ोजना जांचपास र फरफारकका
िालग आवश्र्क प्रक्र्ा परा गने ।

•

सावयजलनक लनमायण कार्यका िालग प्रचलिर् कानून बमोजजमको “घ” वगयको ईजाजर्पत्रको जारी, नववकरण
र्था खारे जीको व्र्वस्था गने ।

•

स्थानीर् र्हमा र्ोजना र्जुम
य ाका आधारहरूको अविम्बन गरी स्वीकृर् भएका आर्ोजना र्था
कार्यक्रमहरूको िागर् अनुमान र्र्ार गरी र्ोजना शाखामा उपिब्ध गराउने ।

•

नगर क्षेत्रको ववकासका िालग आधुलनक प्रववलध र्था सं रचना लनमायण सम्बन्धमा आवश्र्क अनुसन्धान गने
गराउने ।

•

नारपालिका क्षेत्रिाई स्माटय लसटीको रूपमा ववकास गनय ववषर् ववज्ञहरूको सहर्ोगमा गुरूर्ोजना र्र्ार
गने।

•
•
•

नगरक्षेत्र ववकासका सं भाव्र्र्ाहरूको अध्र्र्न गरी गराई कार्यपालिकामा प्रलर्वेदन पेश गने।
सं चालिर् आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनुसन्धान र्था प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गने गराउने ।

स्थानीर् जनर्ाबाट माग भई आएका र्ोजनाहरूको नगरपालिकाको ववकास नीलर् अनुसार पूव य सं भाव्र्र्ा
अध्र्र्न गराउने ।
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•
•

नगरपालिकाबाट सं चालिर् वावषयक र्था आवलधक र्ोजनाहरूको िगर् अद्यावलधक गने व्र्वस्था लमिाउने,

प्रत्र्ेक वषय सं चालिर् आर्ोजनाहरूको िागर् अनुमान, ववलनर्ोजजर् बजेट, खचय भएको रकम, उपभोिा
सलमलर् र ठे क्कापट्टाको वववरण सं किन गरी अद्यावलधक गने व्र्वस्था गने ।

•
•
•

सं चालिर् र्ोजनाहरूको अवस्था, उपर्ोलगर्ा र ममयर् सं भार गनुय पने भए सो को िगर् अद्यावलधक गने।
नगरपालिकाबाट लनमायण सम्पन्न गरी उपभोिािाई हस्र्ान्र्रण गररएका र्ोजनाको अलभिेख राख्ने ।

ग्रामीण र्था कृवष सडक र लसं चाइ सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड र्था सो सम्बन्धी र्ोजनार्जुम
य ा,
कार्ायन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन गने ।

•

11.
•
•
•
•
•
•

मार्हन उपशाखाको दै लनक कार्य एवं वावषयक कार्यक्रम सं चािनमा सहर्ोग र समन्वर् गने।
वार्ावरण, फोहोरमैिा र्था ववपद् व्र्वस्थापन उपशाखााः
स्थानीर् र्हमा वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्ोजना र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने।
उजाय सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्र्ान्र्रण, क्षमर्ा अलभवृवि र प्रविय गने ।

स्थानीर् ववद्युर् ववर्रण प्रणािी र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन अनुगमन र लनर्मन गने।

एक मेगाबाट सम्मका जिववद्युर् आर्ोजना सम्बन्धी स्थानीर्स्र्रको नीलर्, कानून, मापदण्ड,
र्ोजना र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न अनुगमन र लनर्मन गने।

साना जिववद्युर् आर्ोजना लनमायणको सभावना पवहचान गरी नगरपालिका र स्थानीर् जनर्ाको सहभालगर्ा
र साझेदारीमा सं चािन गनयका िालग कार्यववलध मस्र्ौदा र्र्ार गरी प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् समक्ष पेश
गने ।

•

नगर क्षेत्रमा ववद्युर् उपिब्धर्ा र लनरन्र्रर्ाको सुलनजिर्र्ाका िालग आवश्र्क कार्यक्रम र बजेट ववलनर्ोजन
गनय प्रस्र्ाव र्र्ार गरी प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् समक्ष पेश गने ।

•

नगर क्षेत्रमा सं चालिर् उद्योगहरूको ववद्युर् खपर् क्षमर्ा, नीजज लनवास र्था सावयजलनक भवन, व्र्ापाररक
सं स्था आदीका िालग आवश्र्क ववद्युर् उपभोगको िगर् र्र्ार गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा ववपद् पूव य र्र्ारी र्था प्रलर्कार्य र्ोजना, पूव य सूचना प्रणािी खोज र्था उद्दार,राहर् सामग्रीको
भण्डारण, ववर्रण र समन्वर्को व्र्वस्था गने ।

•
•
•

वन, जङ्गि, वन्र्जन्र्ु, चराच ुरूङ्गी जि उपर्ोग, वार्ावरण, पर्ायवरण र्था जैववक ववववधर्ा
सम्बन्धी स्थानीर् नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन गने ।

रावष्ट्रर् लनकुि, वन्र्जन्र्ु आरक्ष, लसमसार क्षेत्र र्था रावष्ट्रर् वन बाहेक आफ्नो क्षेत्रलभत्रको वन सं रक्षण र
व्र्वस्थापन गने ।

•

वन्र्जन्र्ु र चराच ुरूङ्गीको सं रक्षण, व्र्ावसावर्क पािन, उपर्ोग र मानव र्था वन्र्जन्र्ु बीचको िन्ि
व्र्वस्थापन, स्थानीर् प्राणी उद्यान जचलडर्ाखाना को स्थापना गने कार्यक्रम सञ्चािन गने ।

•

लमचाहा प्रजालर्को लनर्न्त्रण, जैववक ववववधर्ाको अलभिेखाङ्कन, स्थानीर्स्र्रमा हररर् क्षेत्रको सं रक्षण र
प्रवयिन, रै थाने प्रजालर्को सं रक्षण र प्रवियन, स्थानीर्स्र्रमा वार्ावरणीर् जोजखम न्र्ूनीकरण सम्बन्धी
कार्यक्रम र्जुम
य ा गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा प्रदूषण लनर्न्त्रण र हालनकारक पदाथयहरूको लनर्मन र्था व्र्वस्थापन, न्र्ून कावयनमुखी
र्था वार्ावरणमैत्री ववकासका िालग सहजजकरण गने .

•

वार्ावरण सं रक्षण र जैववक ववववधर्ा सम्बन्धी स्थानीर् नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्ोजना र्जुम
य ा र्था
त्र्सको कार्ायन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन गने ।

•

ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्दार र राहर् र्था पुनाःस्थायपना सम्बन्धी कार्य गने ।
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•

सं भाववर् ववपद्, आस्मीक सेवा, सं भाववर् दुयघटनािाई मध्र्नजर गरी बारूणर्न्त्र, एम्बुिेन्स र्था शवबाहन
दठक दुरूस्र् र र्र्ारी हािर्मा राख्ने ।

•

नगरपालिकामा ववपद् व्र्वस्थापन कोष स्थापना र सं चािन र्था श्रोर् साधनको पररचािनका िालग
कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी महाशाखा माफयर् स्वीकृर् गराउने ।

•

नगर क्षेत्रमा ववपद् जोजखम न्र्ूलनकरणका िालग समुदार्मा सचेर्ना कार्यक्रम सं चािन गनय र्ोजना र्जुम
य ा
गने ।

•

बारूणर्न्त्र, एम्बुिेन्स र्था शववाहनको व्र्वस्थापन र उद्दार कार्यमा प्रभावकारी पररचािनको कार्यववलध
र्र्ार गरी पेश गने र स्वीकृर् कार्यववलध कार्ायन्वर्न गने ।

•

समुदार्मा आधाररर् ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम र्जुम
य ा र सं चािन एवं सो सम्बन्धी समुदार्मा
सचेर्ना अलभवृविका कार्यक्रम सं चािन गने ।

•

ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड र्था स्थानीर्स्र्रका आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न र
लनर्मन गने ।

•

ववपद् पूव य र्र्ारी र्था प्रलर्कार्य र्ोजना, जोजखम न्र्ूनीकरण कार्य र्ोजना र्र्ार गने, खोज र्था उिार,
राहर् सामग्रीको व्र्वस्था, भण्डारण, ववर्रणमा सम्बजन्धर् लनकार्सं ग समन्वर् गने।

•

ववपद् व्र्वस्थापनमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीर् समुदार्, सं घ सं स्था, लनजीक्षेत्रसँग सहर्ोग, समन्वर् र
सहकार्यका िालग ववपद् कोषको स्थापना र्था सञ्चािन र स्रोर् साधनको पररचािन गने ।

12.
•
•

पूवायधार ववकास शाखा
शहरीकरण, बस्र्ी ववकास सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड र्था सो सम्बन्धी कार्य ।

स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, पुि पुिेसा, र्टबन्ध सम्बन्धी गुरूर्ोजनाको र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न
र स्र्रोन्नर्ीका आर्ोजनाको पवहचान, अध्र्र्न कार्ायन्वर्न गने।

•

पूवायधार ववकास, भवन लनमायण, नक्सापास, लनमायण अनुगमन, प्राववलधक लनरीक्षण र प्रलर्वेदनका िालग
आवश्र्क नीलर्, मापदण्ड, कार्यववलध र्था लनदे जशका र्र्ार गरी कार्ायन्वर्न गने

•

शहरी ववकास र्ोजनािाई सहर्ोग पुग्ने गरी नगर र्ार्ार्ार् गुरूर्ोजना र्र्ार गने सडकको अलधकार क्षेत्र
(Right of Way) कार्म र पािना गराउने । सडक सं रक्षण र ददगो र्ार्ार्ार् ववकासका िालग सडकिे
ओगटे को क्षेत्र सडकको नाउमा कार्म गराउने ।

•

कार्ायन्वर्नमा रहेको सडक र्ोजनाको प्राववलधक दृवष्टिे स्थिगर् अनुगमन गरी कार्ायन्वर्न गने पक्ष
उपभोिा सलमलर् वा लनमायण व्र्वसार्ी िाई आवश्र्क सल्िाह, सुझाव र लनदे शन ददने ।

•

उपभोिा सलमलर्बाट सं चालिर् सहक आर्ोजनाको ददगोपनाका िालग समेर् कोष खडा गनय र सलमलर्बाटै
ममयर् सं भार गने व्र्वस्था लमिाउन मापदण्ड बनाई िागु गनय प्रोत्साहन गने ।

•

प्राकृलर्क प्रकोपका कारण वा अन्र् कुनै कारणिे सावयजलनक भौलर्क सं रचनामा अवरोध खडा हुन गएमा
वा र्ार्ार्ार् अवरूि भएमा र्त्काि ममयर्को व्र्वस्था लमिाउने ।

•

नगर क्षेत्रमा लनमायण भएका सडक, पुि, कल्भटय आदी पूवायधारको ममयर् सं भार सम्बन्धी अन्र् कार्य गने
।

•

नगरपालिका लभत्रका वा नगरपालिका क्षेत्र भएर बहने नदी खोिा आदीबाट र्टीर् क्षेत्रमा लसचाई सुववधा
उपिब्ध गराउने खािका कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने ।

•

स्थानीर् साना सर्ह र्था भूलमगर् लसं चाई प्रणािीको सञ्चािन र्था ममयर् सम्भार, सेवा शुल्क लनधायरण र
सङ्किन सम्बन्धी व्र्वस्थापन गने ।
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•

स्थानीर् स्र्रका लसं चाई प्रणािीको लनमायण, सञ्चािन, रे खदे ख, ममयर् सम्भार, स्र्ोरन्नलर्, अनुगमन र लनर्मन
गने ।

•

नगर क्षेत्रका कृवषर्ोग्र् जमीनमा नगदे वािी प्रवियनका िालग लसं चाई सुववधा उपिब्ध गराउन कृवष ववकास
शाखाको समन्वर्मा लसं चाई कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी कार्ायन्वर्न गने ।

•

स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, पुि पुिेसा, र्टबन्धहरूको आवश्र्कर्ा हेरी ममयर् सं भारको
व्र्वस्था गने ।

13.
•

भवन, घर नक्सा उपशाखााः
लनजी र्था सावयजलनक एवं सरकारी घर, भवन, टहरा, कम्पाउण्डवाि लनमायणका िालग र्ोवकएको मापदण्ड
र भवन सं वहर्ा बमोजजम नक्सा पास गने ।

•

सङ्घीर् र्था प्रदे श कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, बस्र्ी ववकास र भवन सम्बन्धी नीलर्, कानून,
भवन सं वहर्ा र मापदण्ड र्र्ार गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने ।

•

भू-जोजखम सं वेदनशीिर्ाका आधारमा जग्गाको उपर्ोग सम्बन्धी मापदण्ड र्ोकी र्ोवकएको क्षेत्रमा मात्र
भवन लनमायण गनय स्वीकृलर् ददने ।

•

आधारभूर् आवासका र्ोजना र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग महाशाखा माफयर् कार्यपालिकामा पेश गने र
स्वीकृर् भएअनुसार कार्ायन्वर्न गने ।

•
•

एकीकृर् बस्र्ी ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण र्था जग्गा ववकास र व्र्वस्थापन गने।

आफ्नो क्षेत्रको भूउपर्ोग नीलर्, र्ोजना, कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न र्था व्र्वजस्थर् बस्र्ी ववकासका
कार्यक्रमको र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने ।

•

सं घीर् र प्रदे श कानुन बमोजजम स्थानीर् र्हमा सुकुम्वासी पवहचान र अलभिेख व्र्वस्थापन गरी सुकुम्वासी
व्र्वस्थापन र जीववकोपाजयनको कार्यक्रम सं चािनको व्र्वस्था गने ।

•

ववपद्का दृवष्टिे जोजखमर्ुि भवनहरूिाई पुनाः लनमायण गनय, प्रविीकरण (रे िोवफवटङ्ग) गनय वा भत्काउन
िगाउने।

•

प्रचलिर् कानून र नेपाि सरकारिे र्ोकेको भवन सं वहर्ा र भवन लनमायण मापदण्ड लबपररर् नहुने गरी
ऐलर्हालसक, सांस्कृलर्क, पर्यटकीर् वा पुरार्ाजत्वक दृवष्टिे महत्वपूणय दे जखएका बस्र्ी वा क्षेत्रमा बन्ने

भवनको उचाई, सेटव्र्ाक, िानो, अग्रभाग, लनमायण सामाग्रीको वकलसम रं ग वा किात्मकर्ा झजल्कने गरी
भवन लनमायणको मापदण्ड र्ोक्ने ।
•

नक्सा पासको िालग सेवाग्राहीबाट दरखास्र् पेश भएपलि भवन लनमायण हुने ठाउँ मा सबैिे दे ख्ने गरी ऐनमा
उल्िेख भएबमोजजमको सूचना टांस गने सो सूचनाको म्र्ाद नाघेको ३ ददन लभत्र दरखास्र्मा उल्िेख
भएबमोजजम भवन लनमायण गनय लमल्ने नलमल्ने कुराको जाँच गनय प्राववलधक खटाउने ।

•

सूचना टांस भएपलि सरोकारवािा सं लधर्ारहरूको बाधा ववरोध वा उजुरी पनय नआएमा खवटएको
प्रववलधकबाट १५ ददनलभत्र प्रलर्वेदन लिई नक्सा पास सम्बन्धी कार्य गने।

•

भवन सम्बन्धी कानून, नीलर्, मापदण्ड र्था कार्यववलध र सो सम्बन्धी सचेर्ना कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी
कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने ।

•

रावष्ट्रर् भवन सं वहर्ा र्था मापदण्ड बमोजजम भवन लनमायण अनुमलर् प्रदान गने, लनर्मन र भवन सं वहर्ाको
पािना गराउने ।

•

पुरार्ाजत्वक महत्वका प्राचीन स्मारक र सं ग्रहािर् सं रक्षण, सम्बियन र पुनाःलनमायण सम्बन्धी र्ोजना
कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग िागर् अनुमान सवहर् पेश गने ।
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•

सरकारी भवन, ववद्यािर्, सामुदावर्क भवन, सभागृह र्था अन्र् सावयजलनक भवन र्था सं रचना लनमायण र
ममयर् सं भार गने गराउने ।

•
•

स्थानीर्स्र्रमा अव्र्वजस्थर् बसोबास व्र्वस्थापन गने ।

सङ्घीर् र्था प्रदे शको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वजस्थर् बस्र्ी ववकासका कार्यक्रमको र्जुम
य ा र
कार्ायन्वर्न, एकीकृर् बस्र्ी ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण र्था जग्गा ववकास र व्र्वस्थापन गने
।

14.
•

खानेपानी र्था सरसफाई एकाई
स्थानीर् शहरी क्षेत्रमा खानेपानी सम्बन्धी नीलर्, ववर्रण प्रणािी, सेवा व्र्वस्थापन लनर्म, मापदण्ड लनमायण,
शुल्क लनधारण, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा सं चालिर् स-साना खानेपानी र्ोजना र्था साववकमा सं चालिर् खानेपानीका श्रोर्हरूिाई
एवककृर् गरी नगरस्र्रीर् खानेपानी र्ोजना सं चािन गनय कार्यक्रम र्जुमा गने ।

•

खानेपानी र्ोजना र्जुम
य ा र सं चािनमा स्थानीर् उपभोिाहरूको प्रत्र्क्ष सहभालगर्ा र सं िग्नर्ा रहने
व्र्वस्था लमिाउने ।
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15.
•

सामाजजक ववकास शाखा
िैवङ्गक समानर्ा र्था समर्ा र सामाजजक समावेशीकरण सम्बन्धी स्थानीर् नीलर्, कानून, कार्यक्रम, सचेर्ना
र अलभमुखीकरणका कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा प्रस्र्ुर् गने ।

•

बािबालिकाको हकवहर् सं रक्षण सम्बन्धमा सं घ, प्रदे श र्था अन्र् लनकार्सँग सम्पकय, समन्वर् र सहकार्य
गने ।

•

असहार्, अपाङ्गर्ा भएका व्र्जि, दलिर् र्था आदीवासी जनजार्ीको उत्थान ववकासका िालग स्थानीर्
नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्ोजना र्था कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी कार्ायन्वर्न गने ।

•

सं घ र प्रदे श कानूनको अधीनमा रही सामाजजक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न, सञ्चािन र्था व्र्वस्थापन
गने ।

•

16.
•

िैवङ्गक एवं समावेशी वजेट र्जुम
य ा गनय बजेट र्था कार्यक्रम र्जुम
य ा सलमलर्िाई सहर्ोग गने।
सूचना प्रववलध उपशाखा
आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टे लिसेन्टर, केबुि र्था र्ारववहीन टे लिलभजन प्रसारणको अनुमलर्, नवीकरण
र लनर्मन गने ।

•

नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको विक्वेन्सीको आधारमा एक सर् वाटसम्मको एफ. एम. रे लडर्ो सञ्चािन
अनुमलर्, नवीकरण र लनर्मन गने ।

•

आफ्नो क्षेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनुमलर्, अलभिेख र्था लनर्मन, अलभिेख व्र्वस्थापनमा नवीनर्म
सूचना प्रववलधको प्रर्ोग गने ।

•

सूचना र्था सञ्चार प्रववलधमा सवयसाधारण जनर्ाको सहज र सरि पहुँच र्था सूचना प्रववलधको ववकास र
ववस्र्ार सम्बन्धी कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने।

•
•
•
•
•

बैज्ञालनक अध्र्र्न, अनुसन्धान र प्रववलध ववकासमा िगानीको व्र्वस्था गने, अनुसन्धान र
ववकासको (Research and Development) अवधारणा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन पहि गने ।

सूचनाको हकको प्रचिन र सूचना र्था सञ्चार प्रववलधमा आधाररर् र््र्ाङ्क व्र्वस्थापन गने।
नगरको बस्र्ुगर् वववरण र्र्ार गरी बावषयक रूपमा अद्यावलधक गदै जाने ।

एक सर् वाटसम्मको एफ.एम. रे लडर्ो सञ्चािन अनुमलर्, नवीकरण, लनर्मन र खारे जी सम्बन्धी व्र्वस्थाका
िालग कार्यववलध र्था लनदे जशका र्र्ार गरी स्वीकृलर्का िालग पेश गने र कार्ायन्वर्न गने ।

•

नगरपालिकामा राजखने नागररक वडापत्रिाई लडजजटिमा रूपान्र्रण गरी सबैिे दे ख्न,े बुझ्ने र प्रर्ोग गनय
सक्ने स्थानमा राख्ने व्र्वस्था गने ।

17.
•
•

सामाजजक सुरक्षा र्था पजिकरण उपशाखााः
सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीर् नीलर्, कानून, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनुसन्धान गने ।

सङ्घ र्था प्रदे शिे लनधायरण गरे को मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
गने।

•

सामाजजक सुरक्षाको कार्ायन्वर्नको िालग सङ्घ, प्रदे श र स्थानीर् सं घसं स्थासँग सम्पकय, समन्वर् र सहकार्य
गने ।

•
•
•

स्थानीर् सामाजजक सुरक्षा र्ोजना र व्र्वस्थापन र्था आवश्र्क र््र्ांक सं किन एवं
र्वस्थापन गने।

सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीर् र््र्ांक, सूचना सं किन र व्र्वस्थापन गने ।
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•

जेष्ठ नागररक, अपाङ्गर्ा भएका व्र्जि र्था असहार्को िगर्र् अध्र्ावलधक, पररचर्पत्र ववर्रण, सामाजजक
सुरक्षा र्था सुववधाको व्र्वस्थापन र्था ववर्रण गने ।

•
•
•

जेष्ठ नागररकको िगर्, पररचर्पत्र, सम्मान, स्वास््र् सुववधा, सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गने ।
जेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवाकेन्र, भेटघाटस्थि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन र्था व्र्वस्थापन गने।

सङ्घ र्था प्रदे शसँगको समन्वर्मा अपाङ्गर्ा पुनाःस्थापना केन्र, जेष्ठनागररक केन्र, र्था असि स्र्ाहार
केन्रको सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने।

•

वडा कार्ायिर्बाट सम्पाददर् व्र्जिगर् घटना (जन्म, मृत्र्ु, वववाह बसाई सराई, सम्बन्ध ववच्िे द र
ु , धमयपत्र
ु ी) कार्यको दर्ाय अलभिेख व्र्वजस्थर् रूपमा राख्ने ।
धमयपत्र

•

व्र्जिगर् घटनाको स्थानीर् र््र्ांक सम्बन्धी नीलर्, र्ोवकएको प्रकृर्ा पूरा भए नभएको सम्बन्धमा
अनुगमन गरी प्रलर्वेदन पेश गने।

•

आधुलनक प्रववलधमाफयर् व्र्जिगर् घटना दर्ाय （जन्म, मृत्र्ु, वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध ववच्िे द）गने
ववषर्मा स्थानीर् पंजजकालधकारीहरूको क्षमर्ा बृवि गने खािका कार्यक्रम सं चािन गने ।

•

व्र्जिगर् घटना दर्ाय सम्बन्धमा स्थानीर् पंजजकालधकारीहरूिाई पनय आएको असहजर्ा र्था समस्र्ा
समाधानका िलग आफ्नो क्षमर्ा र अलधकार क्षेत्र लभत्रका ववषर्मा स्पष्ट रूपमा सहर्ोग गने ।

•

र्स्र्ा ववषर् वा समस्र्ा परे को वा कुनै घटना दर्ाय सम्बन्धमा दिववधा परी स्थानीर् पंजजकालधकारीबाट
िेजख आएको ववषर्मा आफू वा नगरपालिकास्र्रबाट समाधान नहने ववषर् भए सम्बजन्धर् ववभाग वा
मन्त्रािर्मा िेजख सो को समाधानको िालग पहि गने ।

•
•

ववभाग र मन्त्रािर्बाट माग भएका व्र्जिगर् घटना दर्ाय सम्बन्धी वववरण समर्मै उपिब्ध गराउने ।

मन्त्रािर् र ववभागबाट भएका पंजजकरण सम्बन्धी पररपत्र र्था लनदे शनहरू सवै वडा कार्ायिर् र स्थानीर्
पंजजकालधकारीकहां उपिब्ध गराउने ।

18.
•

मवहिा, बािवालिका र्था समाज कल्र्ाण एकाईाः
मवहिाको सामाजजक, आलथयक, राजनीलर्क एवं सांस्कृलर्क हक सम्बन्धी नीलर्, र्ोजना र्जुम
य ा गरी
कार्ायन्वर्न गनय स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा प्रस्र्ुर् गने ।

•

मवहिाको आलथयक, सामाजजक, राजनीलर्क सशजिकरण, क्षमर्ा ववकासका कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का
िालग कार्यपालिकामा पेश गने ।

•

िैं लगक उिरदार्ी बजेट र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न, अनुगमन, िैं लगक उिरदार्ी बजेट परीक्षण सवहर्को प्रलर्वेदन
कार्यपालिकामा प्रस्र्ुर् गने

•

मवहिाहरूको आर्-आजयनमा सहर्ोग पुग्ने खािका सीप ववकास सम्बन्धी कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृर्ीका
िालग पेश गने।

•

बािसुधार र्था पुनाःस्थापना केन्र स्थापना, सं चािनको अनुमर्ी, नववकरण र लनर्मन गने र्स्र्ा
सं स्थाहरूको लनर्लमर् अनुगमन गरी कार्यपालिकामा प्रलर्वेदन प्रस्र्ुर् ।

•

स्थानीर्र्हका कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गर्ा भएका व्र्जिहरूको पहुंचका िालग उलनहरूको सहभालगर्ामा
कार्यक्रम र्जुम
य ा गने व्र्वस्था लमिाउने ।

•

शारररीक रूपमा फरक क्षमर्ा (अपाङ्गर्ा) भएका व्र्जिहरूको सरकारी एवं सावयजलनक सं घसं स्थाहरूको

कार्ायिर्मा सहज प्रवेशका िालग सावयजलनक पूवायधार लनमायणका र्ोजना र्जुम
य ा गदाय र्ाम्प सवहर्का पूवायधार
लनमायणको िालग समन्वर् गने ।
•

स्थानीर्स्र्रका ववकास आर्ोजनाहरूको र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न र ववकास व्र्वस्थापनमा मवहिा सहभालगर्ा
सुलनजिर् गनय नीलर्गर् व्र्वस्थाका िालग पैरवी गने ।
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•

बािक्िबहरूको गठन, बािसं रक्षण सलमलर् र्था नगर बािसिाि गठन सञ्चािन र प्रवियनका कार्यक्रम
र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा पेश गने ।

•
•

िजक्षर् समूह सम्बन्धी स्थानीर् र्ोजना, कार्यक्रम, श्रोर् पररचािन र व्र्वस्थापन गने ।

बािवालिकाको हकवहर् सं रक्षण, जन्म दर्ाय र पवहचानको सुलनजिर्र्ाका िालग बािमैत्री स्थानीर् शासन
कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने ।

•

बािन्र्ार् र बाि इजािासको व्र्वस्थापन र प्रभावकाररर्ा हेरी बािवहं सा लनर्न्त्रणका कार्यक्रम र्जुम
य ा
गरी कार्ायन्वर्न गने ।

•

नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गने आदीवासी जनजार्ीहरूको उत्थान, ववकास र्था भाषा, सं स्कृलर् सं रक्षण
र ववकासमा सघाउ पुग्ने खािका नीलर् र्ोजना, कार्यक्रम र बजेट र्जुम
य ा गरी कार्ायन्वर्न गनय स्वीकृलर्का
िालग कार्यपालिकामा प्रस्र्ुर् गने ।

•

आदीबासी जनजार्ी समुदार्को भाषा, सं स्कृलर्, सं स्कार सं रक्षण र समुवहकृर् रूपमा प्रवियन गरी पर्यटकीर्
आकषयणको क्षेत्र बनाउन पुस्र्कािर्, वाचनािर् एवं सामुदावर्क सं स्था सं चािनमा सहर्ोग पुग्ने कार्यववलध
र कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा प्रस्र्ुर् गने।

19.
•
•

जशक्षा, र्ुवा र्था खेिकुद शाखा
नगर जशक्षा सलमलर् गठन, ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलर् गठन र ववद्यािर्को नामाकरण गने।

सं घीर् सरकारको जशक्षा नीलर् बमोजजम स्थानीर् र्हमा पुस्र्कािर्, वाचनािर् र्था सामुदावर्क अध्र्र्न
केन्र सं चािन र्था व्र्वस्थापन गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा खेिकूद सं घसं स्थाको लनर्मन, प्रवियन, खेि सं रचना र पूवायधार लनमायण र्था व्र्वस्थापनका

कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा पेश गने सामुदावर्क ववद्यािर्िाई ददने अनुदान,
बजेट व्र्वस्थापन, ववद्यािर्को आर्-व्र्र्को िेखा अनुशासन कार्मम, अनुगमन र लनर्मन गने ।
•

ववद्यािर्को गुणस्र्र अलभवृवि र्था पाठ्यसामग्रीको ववर्रण िगार्र् सामुदावर्क ववद्यािर्को जशक्षक र्था
कमयचारीको दरबन्दी लमिान गने ।

•

ववद्यािर्को नक्साङ्कन, अनुमलर्, स्वीकृलर्, समार्ोजन र्था लनर्मन सम्बन्धी नीलर् लनमायण र स्वीकृर्
गराउने ।

•
•

सामुदावर्क ववद्यािर्को शैजक्षक पूवायधार लनमायण, ममयर् सम्भार, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने।

आधारभूर् र्हको परीक्षा सञ्चािन, अनुगमन, ववद्याथीको लसकाई उपिब्धीको परीक्षण गने । लनाःशुल्क

जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन र्था िात्रवृजिको व्र्वस्थापन, ट्यूसन, कोजचङ्ग जस्र्ा ववद्यािर् बावहर हुने
अध्र्ापन सेवाको अनुमलर् र्था लनर्मन गने ।
•
•

मार्ृभाषामा जशक्षा ददने ववद्यािर्को िालग लनर्मानुसार अनुमलर् ददने, अनुगमन र्था लनर्मन गने।

गालभएका वा बन्द गररएका ववद्यािर्हरूको सम्पजि व्र्वस्थापन, सामुदावर्क ववद्यािर्को जग्गा र
सम्पजिको अलभिेख राख्ने, सं रक्षण र व्र्वस्थापन गने ।

•
•

जशक्षण लसकाइ, जशक्षक र कमयचारीको र्ालिम र्था क्षमर्ा ववकासका कार्यक्रम र्जुम
य ा गने।

प्राववलधक जशक्षा र्था व्र्वसावर्क र्ालिमका र्ोजना र्जुम
य ा, सञ्चािन, अनुगमन, मूल्र्ाङ्कन र लनर्मन गने
।

•

व्र्वसावर्क जशक्षा र्ालिम पररषदको समन्वर्, सहर्ोग र सहकार्यमा स्थानीर्स्र्रमा रोजगारमूिक

व्र्वसावर्क जशक्षा र्था र्ालिम कक्षा सं चािन गनय कार्यववलध र्र्ार गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा
पेश गने ।
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•

औपचाररक जशक्षामा पहुँच नभएका र्था ववद्यािर् बावहर रहेका बािवालिका र वर्स्कहरूका िालग
अनौपचाररक कक्षा, साक्षरर्ा कक्षाको व्र्वस्थापन गने ।

•
•
•
•

नगर क्षेत्रको ववकास लनमायणमा स्थानीर् र्ुवा जनशजिको अत्र्लधक पररचािन गने व्र्वस्था लमिाउने।
खेिकूदको ववकास र प्रवियनका िालग जजल्िा खेिकंद ववकास सलमलर्सं ग समन्वर् गरी।
नगरस्र्रमा खेिकुदका पूवायधार लनमायण, सञ्चािन र्था व्र्वस्थापन गने ।

नगरपालिकामा खेिकुद ववकासका िालग र्ुवा क्िव गठन, पररचािन र नगरस्र्रीर् खेिकुद प्रलर्र्ोलगर्ाको
आर्ोजना गनय बजेट ववलनर्ोजन गने ।

•
•

खेिकुद पूवायधार खेि मैदान, कभडयहि, रं गशािा लनमायण, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने।

रावष्ट्रर्स्र्रका खेिकुद प्रलर्र्ोलगर्ाहरूमा नगरक्षेत्रका खेिाडीहरूिाई सहभागी गराउन आवश्र्क र्ालिम
र खेि सामग्री र्था खेि मैदानको व्र्वस्थाका िालग कार्यक्रम र्जुमा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा
पेश गने ।

•

र्ुवा पररषद जजल्िा ईकाईको समन्वर्मा र्ुवा जागरण र्था उद्यमजशिर्ा र नेर्त्ृ व ववकासका िालग र्ुवा
सशजिकरणका कार्यक्रम र्जुम
य ा र सं चािन गने ।

•
•
•

स्थानीर्स्र्रमा प्रचलिर् सामुदावर्क खेिको जगेनाय र सं रक्षण गने कार्यक्रम र्जुम
य ा गने ।
स्वास््र् शाखा

आधारभूर् स्वास््र् र सरसफाई र्था पोषण सम्बन्धी नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको र्जुम
य ा, कार्ायन्वर्न
र्था लनर्मन गने ।

•

स्वास््र्जन्र् फोहरमैिा सङ्किन, पुनाःउपर्ोग, प्रशोधन, ववसजयन र सोको सेवा शुल्क लनधायरण र लनर्मन
गने ।

•

सरसफाई र्था स्वास््र् क्षेत्रबाट लनष्कालसर् फोहोरमैिा व्र्वस्थापनमा लनजी र्था गैरसरकारी क्षेत्रसँग
समन्वर्, सहकार्य र साझेदारी गने ।

•

सङ्घीर् र्था प्रदे शस्र्रीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोजजम स्थानीर्स्र्रको स्वास््र् सम्बन्धी िक्ष्र् र गुणस्र्र
लनधायरण गने।

•

मार्हर् स्वास््र् चौकी, आधारभूर् स्वास््र् केन्र र्था वलथयङ सेण्टरहरूको काम कारवावहमा समन्वर्,
सहजजकरण, सहर्ोग एवं अनुगमन र लनदे शन गने ।

•
•
•

आधारभूर् स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् र पोषण सेवाको सञ्चािन र प्रवियन गने ।
स्वास््र् सेवा सम्बन्धी भौलर्क पूवायधार ववकास र्था व्र्वस्थापन गने ।

सरसफाई सचेर्नाको अलभवृवि र स्वास््र्जन्र् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन गने, रि सञ्चार सेवा र्था
स्थानीर् र शहरी स्वास््र् सेवा सञ्चािन गने ।

•
•
•

नगरपालिका क्षेत्रभीत्र औषलध पसि सञ्चािन अनुमलर्, अनुगमन र लनर्मन गने ।

मवहिा र्था बािबालिकाको कुपोषण न्र्ूनीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्रण र व्र्वस्थापन गने ।

स्थानीर्स्र्रमा औषलधजन्र् वनस्पलर्, जडीबुटी र अन्र् औषलधजन्र् वस्र्ुको उत्पादन, प्रशोधन र ववर्रण
गने ।

•
•
•

स्वास््र् बीमा िगार्र्का सामाजजक सुरक्षा कार्यक्रमको व्र्वस्थापन गने ।

स्थानीर्स्र्रमा औषलध र्था अन्र् मेलडकि उत्पादनहरूको न्र्ूनर्म मूल्र् लनधायरण र लनर्मन गने।

स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््र् वृिको पािना र्था जनस्वास््र्
सेवाको प्रवियन गने ।

•

जुनोवटक र कीटजन्र् रोगको लनर्न्त्रण र्था व्र्वस्थापन, सुर्ी, मददरा र िागू पदाथयजन्र् वस्र्ुको प्रर्ोग
लनर्न्त्रण र्था सचेर्ना अलभवृवि गने ।
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•

जनस्वास््र्, आपर् कािीन स्वास््र् र्था महामारीको लनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्वर्न, रोगको लनर्न्त्रण
र्था रोकथाम गने ।

•

20.
•

आकजस्मक स्वास््र् सेवा प्रवाह र्था स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन ।
कृवष ववकास शाखा
कृवषबजार सूचना, हाटबजारको पूवायधार लनमायण, साना लसँचाइ लनमायण, र्ालिम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक
टे वा, कृवष सामग्री आपूलर्य र कृषक क्षमर्ा ववकास कार्यक्रमको सञ्चािन गने ।

•

उच्च मूल्र्र्ुि कृवषजन्र् वस्र्ुको प्रवियन, ववकास र्था बजारीकरणिाई सहर्ोग पुग्ने कार्यक्रम र्जुम
य ा
र कार्ायन्वर्न गने ।

•

कृवष ववउववजन, मिखाद र रसार्न र्था औषलधहरूको माग अनुसार उपर्ुि समर्मा आपूलर्य, उपर्ोग र
लनर्मन गने ।

•
•
•
•
•

कृवष ववकासमा नगदे वािी र खाद्यान्न बािीका पकेट क्षेत्र लनधायरण गने ।

कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीलर्, कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन गने ।
कृवष वार्ावरण सं रक्षण र्था जैववक ववववधर्ाको सं रक्षण र प्रवियन गने ।

कृवष र्था पशुपंजक्षजन्र् प्राकृलर्क प्रकोप र्था महामारी रोगको लनर्न्त्रण गने ।

कृवष प्रसार र्था जनशजिको प्रक्षेपण, वडाको माग र आवश्र्कर्ा अनुसार जनशजि व्र्वस्थापन र
पररचािन गने ।

•

कृषकहरूको क्षमर्ा अलभवृवि, प्राववलधक सेवा, टे वा, सीप ववकास र सशिीकरणका कार्यक्रम सं चािन
गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा कृवष सम्बन्धी प्रववलधको सं रक्षण र हस्र्ान्र्रण, कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार गने
।

•

स्थानीर्स्र्रका स्रोर् केन्रहरूको ववकास र सेवाकेन्रहरूको व्र्वस्थापन, प्राङ्गाररक खेर्ी र्था मिको
उत्पादन र प्रर्ोग र्था प्रवियन गने कार्यक्रम कृषकहरूको सहभालगर्ामा सं चािन गने।

•

स्थानीर्स्र्रमा धानवािी, मकैवािी, गहुंवािी, र्रकारी खेर्ी आदी ववषर्गर् कृषकहरूको समूह गठन
गरी कषक भ्रमण कार्यक्रम माफयर् अन्र्र समूह अनुभव आदान प्रदान र्था कृवष प्रसार

•
•

कार्यक्रम सं चािन गने ।

नगरसभाबाट स्थानीर् कृषकहरूको माग अनुसार स्वीकृर् भएका कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्नका िालग
कार्यर्ोजना बनाई शाखाप्रमुख माफयर् प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् कहां पेश गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा स्रोर् केन्र एवं सेवाकेन्रहरूको स्थापना, कृवष सेवा प्रवाह, व्र्वस्थापन, प्राङ्गाररक मिको
उत्पादन र प्रर्ोग र्था प्रवियन गने कार्यक्रम सं चािन गने ।

•

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र उत्पादन सं भावना भएका फिफूि खेलर् ववकासका िालग स्थानीर् कपहरूिाई
प्रोत्साहन गने ।

•

नर्ांप्रववलधका फिफूि खेर्ी ववस्र्ार, फिफूिका ववरूवा उत्पादनका िालग नसयरी स्थापना र सं चािन
गनय पकेट क्षेत्र िनौट गरी कार्यक्रम सं चािन गने ।

•

फिफूिका ववरूवामा िाग्ने रोग, वकरा आदी लनर्न्त्रणका िालग स्थानीर्स्र्रमा नै र्र्ार गरी प्रर्ोग गनय
सवकने खािको औषलधको खोजी गने ।

•

बागवानी ववकास र्था नसयरी सं चािनमा स्थानीर् कृषहरूिाई र्ालिमको व्र्वस्था र सं चािन गने कार्यक्रम
र्जुम
य ा गरी पेश गने ।

37

•

नगरसभाबाट स्वीकृर् नगर ववकास र्ोजना अनुसार बागवानी र्फयका कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका िालग
र्ोवकएको समर्मा कार्यर्ोजना र्र्ार गरी पेश गने ।

21.
•

पशुपंक्षी सेवा शाखा
पशुपािन, पशुपंजक्ष वजार सूचना, पशुस्वास््र् सम्बन्धी स्थानीर् नीलर् कानून, मापदण्ड, र्ोजना कार्ायन्वर्न
अनुगमन गने ।

•
•

पशुजचवकत्सािर्को स्थापना, सञ्चािन र पशुपंक्षी जचवकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन गने ।

पशुपंजक्ष जन्र् प्राकृलर्क प्रकोप र्था महामारी रोगको लनर्न्त्रणका िालग उपचारात्मक कार्यक्रम र्जुम
य ा र
कार्ायन्वर्न गने ।

•

पशु बधशािा लनमायण र्था शीर् भण्डारणको व्र्वस्थापन र लनर्मनका िालग आवश्र्क कार्यक्रम र्जुम
य ा
गने ।

•

पशुपािनमा उत्सावहर् कृषकहरूका िालग िगानी आवश्र्क परे मा सामुवहक ऋण िगानीका िालग स्थानीर्
ववजिर् कम्पनी, बैंक र्था सहकारी सं स्थाहरूसं गको समन्वर्मा कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी नगरपालिकामा
प्रस्र्ुर् गने ।

•
•
•

िाडा पशु चौपार्ाको लनर्न्त्रण र व्र्वस्थापनका िालग कान्जी हाउसको व्र्वस्था गने ।

स्थानीर्स्र्रमा पशुपंक्षी सम्बन्धी र््र्ाङ्क सं किन, व्र्वस्थापन र सूचना प्रणािीको अद्यावलधक गने ।

पशुआहारको गुणस्र्र जांच, अनुगमन र लनर्मन गने, स्थानीर् चरन र्था खकय ववकास, सं रक्षण र
व्र्वस्थापन गने ।

•
•

पशुपंजक्ष ववमा र कजाय सहजजकरण गने कार्यक्रमहरू र्जुम
य ा गने ।

पशुपािन सम्बन्धी सीप ज्ञान प्रवियनका िालग स्थानीर् कृषकहरूिाई समूहमा आवि गरी र्ालिम, गोवष्ठ,
कृवष अविोकन भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृर् गराई कार्ायन्वर्न गने ।

•

पशुपािक कीसानहरूको सं ख्र्ा र र््र्ांकका आधारमा समूवहकृर् गरी व्र्वसावर्क रूपमा पशुपािनको
ववकास गने ।

•

स्थानीर्स्र्रमा पशुपंजक्ष पािक कृषकहरूको सहजर्ाका िालग स्थानीर् हावापानी र वार्ावरण अनुकुिको
डािेघांस र उन्नर् जार्का घासको ववउ रूज वा उपिब्ध गराउने ।

•

पशु नश्लसुधार पिलर्को ववकास र व्र्वस्थापन, स्थानीर् चरन र खकय ववकास र्था पशु आहारको गुणस्र्र
लनर्मन गने ।

•

पशु स्वास््र् सम्बन्धी आधुलनक प्रववलध सम्बन्धी स्थानीर् पशुपािक कृषकिाई र्ालिम प्रजशक्षण र
अविोकन भ्रमणका कार्यक्रम सं चािन गने ।

•

नगपालिकाका वडाहरूिाई पार्क पने गरी पशुसेवाकेन्र स्थापना र सेवा प्रवाहका िालग पाववलधक
जनशजिको आवश्र्कर्ा अध्र्र्न गरी नगरपालिकामा सुझाव सवहर् कार्यक्रम प्रस्र्ुर् गने ।

•

पशुपािनिाई व्र्वसावर्क बनाउन सहर्ोग हुने खािका कार्यक्रम सं चािनमा स्थानीर् उपभोिा र्था
सं घसं स्था पररचािन हुने कार्यक्रम र्जुम
य ा र कार्ायन्वर्न गने ।

22.
•
•

आन्र्ररक िेखापरीक्षण शाखा
िेखापािन सम्वन्धी क्षमर्ा ववकास कार्यक्रम र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा प्रस्र्ुर् गने।

आलथयक अनुशासन कार्म राख्न भएका खचयका प्रवृजिमा आवश्र्क सुधार ल्र्ाउन प्रलर्वेदन सवहर्
कार्यपालिकामा सुझाव प्रस्र्ुर् गने ।
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•

िेखा र्था राजस्वक्षेत्रमा कार्यरर् कमयचारीहरूका िालग आलथयक अनुशासन सम्बन्धी आचारसं वहर्ा र
मापदण्ड र्जुम
य ा गरी स्वीकृलर्का िालग कार्यपालिकामा पेश गने ।

•
•
•

आन्र्ररक र्था पूव य िेखापरीक्षण गरी प्रलर्वेदन पेश गने ।

िेखापरीक्षण वववरण (बेरूजूको िगर् समेर्) को अलभिेख व्र्वस्थापन गने ।

अजन्र्म िेखापरीक्षण कार्यमा सहर्ोग, समन्वर् र सहजजकरणका िालग आवश्र्क कागजार् लनर्लमर्
गरीराख्ने।

•

कार्यपालिकामा िेखापािन सम्वन्धी क्षमर्ा ववकास र आलथयक अनुशासन कार्म राख्न सल्िाह र सुझाव
पेश गने।

•
•

िेखा शाखा र िेखा सलमलर्िाई आवश्र्क सहर्ोग गने ।

अजन्र्म िेखापरीक्षणका िालग आवश्र्क कागजार् र्र्ार गनय िगाई प्रकृर्ा नपुगक
े ोमा प्रकृर्ा पूरा गरी
र्र्ारी राख्ने ।

•

अजन्र्म िेखापरीक्षणबाट दे खा परे का बेरूजु फछ्यौटका िालग नगर कार्यपालिकामा सुझाव सवहर् कार्यक्रम
पेश गने र बेरूजु रकम असुिीमा सहर्ोग गने ।
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नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा, जजम्मेवार अलधकारी र िाग्ने दस्र्ुर
लस.

प्रदान हुने सेवा

न.

िाग्ने सेवा शुल्क र्था
दस्र्ुर

िाग्ने समर्

जजम्मेवार
पदालधकारी

१

नागररकर्ाको प्रमाणपत्रको लसफाररश

रू १५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

२

नागररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप

रू ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

रू १५००/-

प्रमाण पुगेको

वडा अध्र्क्ष

रू १५००/-

प्रमाण पुगेको

वडा अध्र्क्ष

रू ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

रू ७५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

लसफाररश
३

अंलगकृर् नेपािी नागररकर्ाको
प्रमाणपत्रको लसफाररश

ददन

( नेपािी पुरूषसं ग वववाह भएकी ववदे शी
मवहिाको िालग)
४

अंलगकृर् नेपािी नागररकर्ाको
प्रमाणपत्रको लसफाररश (ववदे शी

ददन

नागररकसं ग वववाह गरे की नेपािी

मवहिाबाट जजन्मएका सन्र्ानको हकमा)
५

नार्ा प्रमाजणर्
नेपािी

६

नार्ा प्रमाजणर्
अग्रेजीमा

७

घर/जग्गाको लसफाररश

रू ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

८

घरजग्गा नामसारी/सेस्र्ा कार्म र

रू ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

रू ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

३ रोपनी सम्म रू ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह

वडा अध्र्क्ष

रू ५००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

नेपािीमा रू १५०/- र

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

िािपूजायको प्रलर्लिपी लसफाररश
९
१०

नाम सं शोधनको लसफाररश
चारवकल्िा प्रमाजणर् लसफाररश

र सो भन्दा मालथ प्रलर्रोपनी
थप र रू ७५/११

घर/बाटो लसफाररश

२ रोपनी सम्म रू ३००/र सो भन्दा मालथ प्रलर्रोपनी
थप र रू ७५/-

१२

खानेपानी जडान सम्बन्धी लसफाररश

स्थार्ी रू ३००/- र
अस्थार्ीको हकमा रू
१०००/- सर्

१३

ववद्युर् जडान सम्बन्धी लसफाररश

३ फेजसम्मको स्थार्ी रू

४५०/- र सो भन्दा मालथ
प्रलर्फेज रू ३००/- थप

१४

जग्गाधनी प्रमाणपत्रपूजायमा घर कार्म
लसफाररश

१५

जन्म लमलर् प्रमाजणर् लसफाररश

अग्रेजीमा रू ७५०/40

१६

मृत्र्ु प्रमाजणर्को लसफाररश

नेपािीमा रू १५०/- र

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

अग्रेजीमा रू ८५०/१७

वववाह प्रमाजणर् लसफाररश

नेपािीमा रू १५०/- र
अग्रेजीमा रू ८५०/-

१८

अवववावहर् प्रमाजणर् लसफाररश

रू ८५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

१९

बसोबास प्रमाजणर् लसफाररश

रू १५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

२०

सम्बन्ध ववच्िे द गरर पाँउ

रू ४५०/-

कानून बमोजजम

प्रमुख

लनवेदन

प्रशासकीर्
अलधकृर्

२१

चारलत्रक प्रमाणपत्रको लसफाररश

भारर्को िालग रू ५००/-

सोही ददन

वडा अध्र्क्ष

र नेपािको िालग रू
३००/२२

र्ीनपुस्र्े लसफाररश

रू १५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

२३

सं स्था दर्ाय/नववकरण लसफाररश

रू ५००/-

सोवह ददन

प्रमुख
प्रशासकीर्
अलधकृर्

२४

जन्म दर्ाय

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र

सोवह ददन

३५ ददन पिार् रू ७५/-

वडा
सजचव/स्थानीर्
पंजीकालधकारी

२५

वववाह दर्ाय

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र

सोवह ददन

३५ ददन पिार् रू ७५/-

वडा
सजचव/स्थानीर्
पंजीकालधकारी

२६

सम्बन्ध ववच्िे द दर्ाय

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र

सोवह ददन

३५ ददन पिार् रू ७५/-

वडा
सजचव/स्थानीर्
पंजीकालधकारी

२७

बसाइय सराइय दर्ाय

आन्र्ररक रू ५००/- र

सोवह ददन

बाह्य रू ७५०/-

वडा
सजचव/स्थानीर्
पंजीकालधकारी

२८

मृत्र्ु दर्ाय

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र

सोवह ददन

३५ ददन पिार् रू ७५/-

वडा
सजचव/स्थानीर्
पंजीकालधकारी

२९

घटना दर्ायको प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप

रू १५०/-

सोवह ददन

वडा सजचव

३०

घटना दर्ायको वववरण सच्चाउने

रू ७५०/-

सोवह ददन

वडा सजचव

३१

सामाजजक सुरक्षा भिाका िालग पररचर्

लनशुल्क

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

लनशुल्क

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

माग

पत्र बनाउने
३२

िात्रवृजि लसफाररश

३३

ववद्यािर् दर्ाय लसफाररश (लनजी र्फय)

प्रमुख
प्रशासकीर्
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अलधकृर्/जशक्षा

प्रा वव को रू १५००/लन मा वव को
मा वव को

२२५० /-

शाखा

रू ३०००/-

उच्चमावव को रू
४५००/३४

उद्योग स्थापना/नामासारी र ठाँउसारी

रू ५००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

मादक पदाथयजन्र् रू

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

प्रलर् हजार रू ३

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

हेभी सवारी साधनको

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

वडा अध्र्क्ष

सोवह ददन

प्रमुख

लसफाररश
३५

लडिरलसप लसफाररश

५००/- मल्टीनेशनि
कम्पनीको रू ५००/- र
अन्र्को रू ७५०/३६

घर जग्गा/अचि सम्पजि मुल्र्ाँकन

रू ५ िाखसम्म रू

लसफाररश

२०००/रू ५-१० िाखसम्म रू
२७५०/रू १०-२० िाखसम्म रू
३५००/रू २०-५० िाखसम्म रू
५०००/रू

५० िाख दे जख १

करोड सम्म रू ९५००/१ करोड दे जख १ करोड
५० िाख सम्म रू
१९०००/- र १ करोड
५० िाख भन्दा वढी भएमा
रू २००००/३७

है लसर्र्/आर् प्रमाजणर् लसफाररश

३८

सवारी दर्ायको लसफाररश

हकमा रू १०००/-, साना
सवारीको हकमा रू
७००/- र
मोटरसाइकिको हकमा रू
३००/३९

व्र्वसार् दर्ाय

रू ५ िाखसम्मको रू
५००/- र रू ५
िाखभन्दा बढीको
रू१०००/-

४०

र्ोजना सम्झौर्ा नगरपालिका/र्ोजना

लनाःशुल्क

सम्झौर्ाको लसफाररश

प्रशासकीर्
अलधकृर्
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४१

रलनङ्ग लबि वा अजन्र्म लबि भुिानी

लनाःशुल्क

सोवह ददन

माग

प्रमुख
प्रशासकीर्

अलधकृर्/िेखा
शाखा

४२

घरको नक्शा पास

न्र्ुनर्म रू ५००/- र भुइ

लनर्मानुसारको

प्रमुख

र्िाको रू 4 पवहिो

प्रवक्रर्ा पुरा

प्रशासकीर्

र्िाको रू ५ र सो भन्दा

गरर नक्शा पेश

मालथको हकमा रू ६

भएको ददन

अलधकृर्

रूपैर्ा प्रलर् वगय वफट थप
४३

नक्शा सं शोधन

न्र्ुनर्म रू १०००/- र
प्रलर् वगय फुट रू २ थप

लनर्मानुसारको

प्रमुख

प्रवक्रर्ा पुरा

प्रशासकीर्

गरर पेश भएको

अलधकृर्

ददन
४४

अपाङ्ग पररचर् पत्र ववर्रण

लनाःशुल्क

लनवेदन सं किन

प्रमुख

प्रत्र्ेक

प्रशासकीर्

मवहनाको ५

अलधकृर्

गर्े सलमलर्को
वैठक वसी
ववर्रण गररने
४५

४६

'घ' वगयको ठे क्का ईजाजर् ददने

१०००।-

ववज्ञापन र्था सूचनाको भुिानी

लनाःशुल्क

प्रकृर्ा पुगेमा

प्रमुख

सोहीददन

प्रशासकीर्

सोही ददन

प्रमुख

अलधकृर्

प्रशासकीर्

अलधकृर्/िेखा
शाखा
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लनणयर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकारी
लनणयर् गने प्रवक्रर्ा
सामान्र्र्ाः कानून लनमायण र्था अन्र् नीलर्गर् ववषर्मा नगरसभा र कार्यपालिका वैठकमा आवश्र्क ििफि
पिार् सवयसम्मर् रूपमा लनणयर् हुने गदयि । सवयसम्मर् लनणयर् हुन नसकेमा बहुमर् सदस्र्हरूको भावनािाइ
समेटी नगर प्रमुख िे गरे को लनणयर् बैठकको लनणयर् हुने गरे को ि । र्स बाहे क अन्र् प्रशासलनक ववषर्मा
प्रचलिर् कानूनमा र्ोवकए बमोजजम नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर्बाट लनणयर् हुने गरे को ि ।
लनणयर् गने अलधकारी
नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर्
लनणयर् उपर उजुरी सुन्ने अलधकारी
नगर प्रमुख िार्ाराम खनाि माफयर् नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, नगर कार्यपालिका वा नगर सभा
सूचना अलधकारी र कार्ायिर् प्रमुखको नाम र पद
कार्ायिर् प्रमुखाः प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृर् श्री खुमिाि भुसाि
सूचना अलधकारीाः अलधकृर् िै टौ श्री राम प्रसाद खनाि ।
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