
 सूचनाको हक स��ी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक स��ी �नयमावली, 
 २०६५ को �नयम ३ बमो�जम साव�ज�नक ग�रएको 

 २०७९ का�त�क दे�ख पौष म�हनास� स�ा�दत मु� 
 मु� कृयाकलापह�को �ववरण 

 �त: �काशन (Proactive Disclosure) 

 शु�ाफाँटा नगरपा�लका 

 नगर काय�पा�लकाको काया�लय 
 झलारी, कंचनपुर 



 नेपालको  सं�वधान  २०७२  को  धारा  ५७  अनुसार  संघ  �देश  र  �ानीय  ग�र  तीन  तहमा  रा�  श��को 

 बाँडफाँड  ग�रएको  छ।  तीनै  तहका  सरकारह�को  �नवा�चन  स��  भएप�ात  �वगत  लामो  समय  दे�ख  �ानीय 

 तहमा  खि�कएको  जन��त�न�धको  �र�तालाई  पुरा  गरेको  छ  ।  यसले  जन�त�न�धमूलक  �ानीय  तहलाई 

 अ�धकार  स��  �ानीय  सरकारको  मा�ता  समेत  �दएको  छ।  साथै  संघीयता  तथा  �ानीय  �ाय� 

 शासनको  मुल  मम�लाई  आ�साथ  गद�  आ�ो  अ�धकार  �े�  �भ�को  �वषयमा  आव�क  पन�  कानून  �नमा�ण, 

 योजना  तथा  बजेट  तजु�मा  र  काया��यन,  �व��य  �ब�ापन,  �ायीक  अ�धकारको  �योग  तथा  आधारभूत 

 पूवा�धारको  �नमा�ण,  सं�ागत  सुधार  र  सुशासनको  �े�मा  �ानीय  तहको  अव�ा  तथा  आव��ा  अनुकुल 

 प�रमाज�न  तथा  सुधार  गद�  �ानीय  सेवा  �वाहलाई  चु�  तथा  �भावकारी  बनाउने  अवसर  समेत  �ा�  भएको 

 छ । 

 नेपालको  सं�बधानको  धारा  २७  मा  रहकेो  नाग�रकको  सूचनाको  हकको  �ब�ा  बमो�जम 

 सूचनाको  हक  स���  ऐन  २०६४  को  दफा  ५  र  सूचनाको  हक  स���  �नयमावली  २०६५  मा 

 ��ेक  साव�ज�नक  �नकायले  आ�ा  ग�त�ब�धह�को  �बवरण  ३  -३  म�हनामा  �का�शत  गन�ुपन� 

 कानुनी  �ब�ा  छ  ।  यसका  लागी  ऐन  र  �नयमावलीमा  ग�र  १३  वटा  �शष�कह�  उ�ेख  ग�रएका 

 छन  ।  सूचनाको  को  संर�ण,  स���न  र  �चलन  गराउन  यस  नगरपा�लकाले  आ२०७९/८०  का�त�क– 

 पौष  म�हनाको  अब�धमा  स�ा�दत  �मुख  काय�ह�  �का�शत  गरेका  छ�  ।  सूचनाको  हक  स��� 

 कानूनको  �ेय  नै  नाग�रकले  सूचना  माग  नगरेपनी  आ�ो  �नकायको  पारद�श�ता,  जवाफदे�हता  र 

 �व�सनीयताको  ला�ग  �नय�मत  �पमा  �बवरण  �काशन  (  Proactive  Disclosures  )  गन�ु  पन� 

 ��।  सोही  �ममा  यस  शु�ाफाँटा  नगरपा�लका  नगर  काय�पा�लकाको  काया�लय,  झलारी, 

 क�नपुरले  आ�थ�क  बष�  २०७९/८०  को  दो�ो  �ैमा�सक  (२०७९  साल  का�त�क  –पौष)  म�हनामा 

 स�ा�दत कामको मु� मु� �बवरण ��ुत ग�रएको छ । 

 यस  सूचनाको  हक  स���  �:�काशन  द�ावेज  तयार  गन�  सहयोग  गन�  सूचना  अ�धकारी,  सूचना 

 ��व�ध  अ�धकृत,लगायत  अ�  कम�चारीह�  तथा  सदैव  हौसला  �दान  गन�  जन  ��त�न�ध�ूह�लाई 

 हा�द� क  ध�वाद  �दन  चाहा�।ु  नगरपा�लकाबाट  �नय�मत  तथा  भरपद�  �पमा  �वाह  �ने  सूचना  सबै 

 सरोकारवालाह�लाई  �ोतको  �पमा  उपयोगी  �ने  र  यसबाट  शु�ाफाँटा  नगरपा�लकाको  सम� 

 �वकासमा टेवा पु�ेमा आशावादी छौ । 

 �मुख �शासक�य अ�धकृत 

 �टके�राज भ� 
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 १. नगरपा�लकाको ��प र �कृ�तः 

 नगरपा�लका  �ानीय  जन  �नवा��चत  जन��त�न�धह�ले  नेतृ�  गन�  �ानीय  तह  हो  ।  १२  वडा 

 कायम  भई  बनेको  यस  शु�ाफाँटा  नगरपा�लकामा  ६५  सद�ीय  नगर  सभा  र  २२  सद�ीय 

 काय�पा�लका  रहने  �ब�ा  छ  ।  नगर  सभामा  नगर  �मुख  र  उप–�मुख  स�हत  ��ेक  वडा  बाट 

 �नवा��चत  १  जना  वडा  अ��,  १  जना  द�लत  म�हला  सद�,  १  जना  म�हला  सद�,  २  जना  अ� 

 सद� एवंम ३ जना नगर सभाबाट �नवा��चत सद� रहने ��ा रहकेो छ । 

 �ायीक  ,  �बधा�यका  र  काय�कारणी  अ�धकार  स��  नगर  सभाको  बैठक  बष�मा  क�ीमा  दईु  पटक 

 ब�ु  पन�  स�ैधा�नक  �ब�ा  रहकेो  छ  ।  सामा�तया  बष�  सभालाई  बजेट  सभाको  �पमा  र  �हउदे 

 सभालाई  �बधेयक  सभाको  �पमा  काया��यन  ग�रएको  छ  ।  काय�पा�लकाको  बैठक  आब�कता 

 अनुसार  ब�े  �ावधान  ग�रएको  छ  ।  नगर  सभा  एवंम  काय�पा�लकाले  गन�  �नण�यह�को  काया��यन 

 एवंम  दै�नक  �शासन  संचालनको  ला�ग  �मुख  �शासक�य  अ�धकृतको  नेतृ�मा  �ानीय  तहका 

 कम�चारीह�  काय�रत  रहकेा  छन  ।  ��ेक  वडा  काया�लयह�मा  वडा  स�म�त  सकृय  भई  तोक�एको 

 काम,  कत��  र  अ�धकारह�  �योग  ग�ररहकेा  छन  ।  नेपालको  सं�बधानको  धारा  २२३  को  उपधारा  १ 

 मा  नगर  सभा  र  नगरपा�लकाको  �ब�ा  भएको  छ  ।  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को 

 प�र�दे ३ ले नगरपा�लकाको काम कत�� र अ�धकार �न�द� � गरेको छ । 

 २. नगरपा�लकाको काम कत�� र अ�धकारः 

 नेपालको सं�बधान एवंम �ानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमो�जम देहाय अनुसारका काम 

 कत�� र अ�धकार यस नगर पा�लकाको अ�धकार �े� �भ� पद�छन । 

 १)  नेपालको  सं�बधान  बमो�जम  नगर  पा�लकाको  एकल  अ�धकार  सं�बधानमा  अनुसूची  ८  अनुसारका 

 काय�ह�ः 

 २) �ानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार काय�ह� 

 �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  बमो�जम  नगरपा�लकाका  काम  कत��  र  अ�धकार  देहाय 

 अनुसार उ�ेख छन । 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ३  बमो�जम  नगरपा�लका  तो�कएका 

 काम,कत�� र अ�धकारह�। 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ४  बमो�जम  सभाको  बैठक  तथा  काय� 

 �णाली स���त तो�कएका काय�ह� । 



 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ५  बमो�जम  सभाको  �ब�ापन  स��� 

 तो�कएका काय�ह�। 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ६  बमो�जम  योजना  त�जुमा  एवंम 

 काया��यन स��� तो�कएका काय�ह� । 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ७  बमो�जम  भवन  �नमा�ण  तथा  सडक 

 स��� तो�कएका काय�ह� । 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ७  बमो�जम  भवन  �नमा�ण  तथा  सडक 

 स��� तो�कएका काय�ह� । 

 ●  �ानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प�र�दे ८ बमो�जम  �ायीक काय�ह� । 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ९  बमो�जम  �ब��य  अ�धकार  �े��भ�का 

 काय�ह� । 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  १०  बमो�जमको  आ�थ�क  काय�  �णाली 

 स��� तो�कएका काय�ह� । 

 ●  �ानीय  सरकार  संचालन  ऐन  २०७४  को  प�र�दे  ११  बमो�जम  कम�चारी  �ब�ापन 

 स��� काय�ह� । 

 ●  तो�कएका अ� काय�ह� रहकेा छन । 

 ३ . कम�चारीह� सं�ा, काय� �बवरण र नामावली 

 ३.१ हाल नगरपा�लकामा काय�रत कम�चारीको सं�ा�क �ववरण: 

 �ायी कम�चारीह�को �ववरण 

 �स.नं.  पद  तह  सं�ा  कै�फयत 

 १  अ�धकृत  आठ�  १ 

 २  अ�धकृत  सात�  १ 

 ३  अ�धकृत  छैठ�  १४ 

 ४  सहायक  पाच�  २६ 

 ५  सहायक  चौथो  २५ 
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 ६  का.स.  �ेणी �वहन  ७ 

 करार कम�चारीह�को �ववरण 

 १  अ�धकृत/इि�ज�नयर  छैठ�  १ 

 २  सूचना ��व�ध अ�धकृत  छैठ�  १ 

 ३  अ�धकृत (रोजगार संयोजक)  छैठ�  १ 

 ४  पं�जकरण  पाँचौ.  १ 

 ५  स.क.अ.  चौथो  ४ 

 ६  अ�मन  चौथो  १ 

 ७  ह.ेअ.  पाच�  ६ 

 ८  रोजगार सहायक  पाच�  १ 

 ९  रोजगार �ा�व�धक  चौथो  १ 

 १०  अ.न.मी./�ा.टे./खोपकाय�कता  चौथो  ३३ 

 ११  अ.स.इ.  चौथो  २ 

 १२  सा.प.  चौथो  ३ 

 १३  सहजकता�  चौथो  ८ 

 १४  �कहो लोडर  �ेणी �वहन  १ 

 १५  �व���ग इलेि���शयन  �ेणी �वहन  १ 

 १६  ह.स.चा./ह.ेस.चा.  �ेणी �वहन  ७ 

 १७  का.स./�ीपर  �ेणी �वहन  २८ 

 �र� दरव�ीह� 

 १  अ�धकृत  सात�  �ा�/ह.े� 

 २  अ�धकृत  ७/८  कृ�ष/भेटेरीनरी 

 ३  अ�धकृत  ७/८  कृ�ष 

 ४  अ�धकृत  ९/१०  �श�ा/�. 
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 ५  अ�धकृत  ९/१०  ईि�ज/स�भल 

 ६  अ�धकृत  ६  लेखा 
 (आ.ले.प.) 

 ३.२ शु�ाफाँटा नगरपा�लकाको संगठन संरचना: 

 ३.३ पद अनुसार काय� �ववरण: 

 संगठना�क  संरचना  अनुसार  महाशाखा,  शाखा,  उपशाखा  र  इकाइ,  आयुव��दक  औषधालय, 

 �ा�  चौक�,  शहरी  �ा�  के�,  �नजी  स�चवालय  तथा  वडा  काया�लयह�मा  रहकेा  दरव�ी 

 अनु�प ��ेक पदको काय��ववरण �न� बमो�जम रहकेो छ । 

 �मुख �शासक�य अ�धकृत, (राजप�ाि�कत ��तीय �ेणी/�शासन/सा.�.) 

 नगरकाय�पा�लका  काया�लयको  मु�  �शासक�य  अ�धकारीको  �पमा  काय�रत  �मुख  �शासक�य 

 अ�धकृतको काम, कत�� र अ�धकार देहाय वमो�जम रहकेो छ । 

 (क)   �शासन, जनश�� �व�ापन र सेवा �वाह स��ी काय� 

 ●  नगरपा�लका  �मुखको  �नद�शनमा  रही  �च�लत  कानून  अनु�प  नगरपा�लकाको  स�ूण� 

 �शास�नक काम कारवाही गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाको स�ूण� कम�चारीह�को �शास�नक रेखदेख र �नय�ण गन� । 
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 ●  नगरपा�लकाको  �नण�य  अनुसार  पदपू�त�   स�म�तले  �सफा�रश  गरेको  उ�ेदवारलाई  �नयु�� 

 �दने । 

 ●  नगरपा�लकाका  कम�चारीह�को  पद�ापन,  काज,  स�वा,  बढुवा,  �वदा,  पुर�ार, 

 द�सजाय, रा�जनामा, वरबुझारथ  र अवकाश स��ी काय� गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाका  कम�चारीह�को  असाधारण  �वदा  र  अ�यन  �वदा  �ीकृ�तका  ला�ग 

 �सफा�रस गन�। 

 ●  नगरपा�लकाका कम�चारीह�को काय�स�ादन मू�ांकन गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाको जनश�� �वकास योजना तयार गरी लागु गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकामा मानव संशाधन �वकास के�को �ापना र संचालनको �व�ा �मलाउने। 

 ●  नगरपा�लकाको  काय�स�ादनलाई  �भावकारी  बनाउन  समय  समयमा  संगठन  �वकास 

 स��ी  अ�यन  गरी/गराई  संगठन  संरचना  तथा  दरव�ी  ��ा�वत  गरी  �ीकृ�तका  ला�ग 

 पेश गन� । 

 ●  नगरपा�लकाका  स�ूण�  कम�चारीह�को  काय��ववरण  तयार  गरी/प�रमाज�न  गरी  ��ेक 

 आ�थ�क वष�को प�हलो ह�ा�भ� स���त कम�चारीलाई उपल� गराउने । 

 ●  �ीकृत  संगठन  संरचना  र  काय��ववरण  अनुसार  काया�लय  संचालन  गन�  तथा  सो  अनु�प 

 भए/नभएको अनुगमन गन� । 

 ●  ज�,  मृ�ु  तथा  अ�  ���गत  घटना  दता�  गरी  नगरपा�लका  �े��भ�को  जनसं�ाको 

 लगत द�ु� रा� लगाउने । 

 ●  नगरपा�लकामा  दायर  भएका  मु�ाको  �म�सल  �ज�ा  �लने  स��मा  आव�क  �व�ा 

 �मलाउने। 

 ●  वडा काया�लय संचालनको ला�ग आव�क �व�ा �मलाउने । 

 ●  नगरपा�लकाको  काया�लयको  तफ� बाट  गन�ुपन�  �सफा�रस,  �मा�णत,  राय,  ��त��या,  �फराद, 

 ��ु�र आ�द काय� गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाका  सेवा  �नवृ�  कम�चारीह�को  �च�लत  कानून  बमो�जम  �नवृ��भरण,  उपदान, 

 र औषधी उपचार स��ी काय�ह� गन�/गराउने । 

 ●  काया�लयमा  जनस�क� ,  सोधपुछ  क�,  सहायक  क�,  उजुरीपेटीका,  ��त�ालय,  गुनासो 

 सुनुवाइ आ�दको �व�ा �मलाउने । 

 ●  तो�कएवमो�जम  �व�भ�  स�म�त,  उपस�म�त  र  काय�दल  आ�दमा  ��त�न�ध�  गन�/गराउन े र 

 वैठक, गो�ी, से�मनार, काय�शाला आ�दमा भाग �लने/�लन लगाउने । 

 ●  काय�वोझको  आधारमा  कम�चारीह�को  काम  र  �ज�ेवारीको  वाँडफाँड  गरी  अ�धकार 

 ��ायोजन गन�/गराउने । 

 ●  नाग�रक वडाप�को तयारी, प�रमाज�न, काया��यन र अनुगमन स��ी काय� गन�/गराउने। 

 ●  नगरपा�लकाको आ�ानी खच�को �ववरण मा�सक �पमा साव�ज�नक गन�/गराउने । 

 ●  �वदेशी �यंसेवकको सुपरीवे�क र Counterpart  को �पमा काम गन�/गराउने । 
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 ●  नगरपा�लकाको कामकारवाही वारे साव�ज�नक सुनुवाइको �व� गन� । 

 (ख) वैठक �व�ापन स��ी काय� 

 ●  सभा तथा नगरपा�लकाको स�चव भई काम गन� । 

 ●  नगर �मुखको �नद�शनमा नगरपा�लकाका वैठकको एजे�ा तयार गन�/गन� लगाउने । 

 ●  नगर �मुखको आदेश वमो�जम नगरपा�लकाको  वैठक बोलाउने । 

 ●  नगरपा�लकाको वैठकमा उप��त भई वैठक �व�ापन स��ी काम गन� लगाउने । 

 ●  बैठकको �नण�य उतार �मा�णत गरी स���त �नकायमा पठाउने �व�ा �मलाउने । 

 ●  सभा  र  नगरपा�लकाको  वैठकमा  उप��त  भई  �नण�यको  माइ�ूट  गन�/गराउने  एव ं �नण�य 

 पु��का �ज�ा �लने र �नण�य �मा�णत गन� । 

 ●  नगर�मुखको  रेखदेख  तथा  �नद�शनमा  रही  सभा  तथा  नगरपा�लकाको  �नण�य  काया��यन 

 गन�/गराउने । 

 (ग) �ोत �व�ापन र आ�थ�क �शासन स��ी काय� 

 ●  नगरपा�लकाको  �े��भ�को  �ाकृ�तक,  मानवीय,  पुराता��क,  धा�म�क,  सां�ृ�तक, 

 �ा�व�धक  तथा  अ�  �ोत–स�दाह�को  प�हचान  गन�,  लगत  रा�े  तथा  रा�  लगाउन े  र 

 उपयु� �व�ापन गन�/गराउने। 

 ●  नगरपा�लकाको राज� योजना तयार गरी काया��यन गन�/गराउने। 

 ●  राज� असूली काय�योजना तयार गन� र काया��यन गन�/गन� लगाउने। 

 ●  �ज�ी माल सामानको खरीद, भ�ारण, �वतरण र मम�त संभारको �व�ा �मलाउने। 

 ●  नगर  �मुखको  सम�यमा  रही  आ�थ�क  वष�  शु�  �नुभ�ा  अगावै  नगरपा�लकाको 

 आय�यको वजेट तयार गरी/गन� लगाई �ीकृ�तका ला�ग सभामा पेश गन�। 

 ●  �ीकृत वजेटको प�र�ध�भ� रही �नण�य काया��यन गन�को ला�ग खच� गन�। 

 ●  नगरपा�लकाको आय�यको �हसाव रा�े/रा� लगाउने। 

 ●  नगरपा�लकाको  आ�ानी  खच�को  लेखापरी�ण  गराउने,  वे�जु  फ��्यौट  गराउन े  र  वे�जु 

 रकम कानून वमो�जम असूल उपर गन�/गराउने। 

 ●  नगरपा�लकाको चल–अचल स���को �ज�ी लगत रा�े र संर�ण गन�/गन� लगाउने। 

 ●  आ�थ�क  �शासन  स��ी  कानूनले  तोके  वमो�जम  लागत  अनुमान  र  दरभाउप�  �ीकृत 

 गन�। 

 ●  बष�मा दइुपटक नगरपा�लकाका �ज�ी सामानह�को �नरी�ण गन�/गराउने। 

 ●  आ�थ�क  �शासन  स��ी  �नयमावली  अनुसार  �ज�ी  सामानको  �ललाम  �व��  र  �म�ा 

 स��ी काय� गन�/गराउने। 

 ●  माग  फाराम,  ख�रद  आदेश,  दा�खला  �रपोट�,  �ज�ी  �व�ापन  र  �ज�ी  �नरी�ण  ज�ा 

 भ�ारण �व�ापन स��ी काय�ह� गन�/गराउने। 

 ●  नगरपा�लका�ारा संचा�लत आयोजनाह�को सामा�जक परी�णको �व�ा गन�/गराउने । 
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 ●  सामा�जक  सुर�ा  स��ी  लगत  तयार  गन�,  प�रचय–प�  �वतरण,  भ�ा  �नकासा  माग  र 

 �वतरण गन�/गराउने । 

 (घ) योजना �व�ापन स��ी काय� 

 ●  नगरपा�लकाको  नी�त  �नमा�ण  तथा  दीघ�कालीन,  आव�धक  र  वा�ष�क  योजना  तज�ुमा  गन� 

 काय�मा सहयोग गन� । 

 ●  �ानीय  सरकार  स�ालन  ऐन,  २०७४  ले  तोकेवमो�जम  सहभा�गतामूलक  �कृया�ारा  नगर 

 �वकास योजना तजु�मा गन�/गराउने । 

 ●  सभाबाट  �ीकृत  आयोजनाको  संचालन  गन�  आयोजना  संचालन  ता�लका  तयार  गरी 

 काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  �व�भ� दातृ सं�ा र नगरपा�लका बीचको स�झौता काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  वडा�रीय योजनाको काया��यन गदा� वडा स�म�तलाई ��यालशील गराउने । 

 ●  योजना  तथा  काय��मह�को  �ा�व�धक  मू�ांकनको  आधारमा  भु�ानी,  जाँचपास  र 

 फरफारक स��ी काय� गन�/गराउने । 

 ●  स�ा�लत  योजनाह�को  आव�धक  �पमा  �ग�त  �ववरण  तयार  गरी  समी�ा  गन�/गराउन े र 

 स���त �नकायमा �नय�मत �पमा पठाउने �व�ा गन� । 

 ●  स�ा�लत  योजनाह�को  �नय�मत  सुपरीवे�ण,  अनुगमन  तथा  मू�ांकनको  �व�ा 

 �मलाउने । 

 (ङ) सूचना �व�ापन, सम�य र सहजीकरण स��ी काय� 

 ●  नगर सूचना के�को �ापना गरी संचालन गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाको  व�ुगत  �ववरण  (�ोफाइल)  तयार  गरी  �काशन  र  अ�ाव�धक 

 गन�/गराउने। 

 ●  नगरपा�लकाको  �ोत  न�ा,  भौगो�लक  सूचना  �णाली  (GIS),  ग�रवी  न�ा�कन,  सेवा 

 �े� �वभाजन स��ी �ववरण अ�ाव�धक गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाको  योजना  तजु�मा  र  काया��यनमा  �ानीय  तह,  �वषयगत  काया�लयह�, 

 गैरसरकारी सघ–सं�ाह�, �नजी �े� र नाग�रक समाजबीच सम�य गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाको  योजना  तजु�मा  र  काया��यनमा  �ानीय  तह,  �वषयगत  काया�लयह�, 

 गैर–सरकारी संघ सं�ाह�, �नजी �े� र नाग�रक समाजबीच सम�य गन�/गराउने । 

 ●  साव�ज�नक  �नजी  साझेदारीको  अवधारणा  अनुसार  �वकास  �नमा�ण  तथा  सेवा  �वाह  स��ी 

 काय�स�ादन गन�/गराउने �व�ा �मलाउने । 

 ●  नगर�े��भ�का  गैर–सरकारी  सं�ाह�को  लगत  रा�  लगाउने  र  सामुदा�यक  सं�ाह�लाई 

 सूचीकृत गन�/गराउने । 

 (च) �व�वध काय� 
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 ●  समाज प�रचालन स��ी काम गन�/गराउने । 

 ●  नेपाल  सरकारबाट  अ�रा���य  स��–अ�भस��मा  ह�ा�र  भई  नगरपा�लकालाई 

 �ज�ेवार बनाइएका �वषयह�लाई काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  तो�कएको  काय�स�ादन  गदा�  नी�तगत  र  कानूनी  सम�ा  आएमा  संघीय  मा�मला  तथा 

 सामा� �शासन म�ालयबाट �नकासा �लई �नद�शन भए बमो�जम गन�/गराउने । 

 ●  �वकास  �नमा�णका  काय�  गदा�  �सज�ना  �ने  ��/�ववादको  समाधान  स��ी  काय� 

 गन�/गराउने । 

 ●  नेपालको  �च�लत  सं�वधान,  �ानीय  सरकार  स�ालन  ऐन,  २०७४,  �नजामती  सेवा  ऐन, 

 २०४९,  �नजामती  सेवा  �नयमावली,  २०५०,  आ�थ�क  काय��व�ध  ऐन,  २०५५,  आ�थ�क 

 काय��व�ध  �नयामाली,  २०७४,  सुशासन  (�व�ापन  तथा  स�ालन)  ऐन,  २०६३  सुशासन 

 (�व�ापन  तथा  स�ालन)  �नयमाली,  २०६४  आ�थ�क  �शासन  स��ी  �नयमावली, 

 २०५६,  सरकारी  काय�  फ�ौट  �नयमावली,  सरकारी  काया�लय  �नरी�ण  �नयमावली,  २०२६, 

 साव�ज�नक  ख�रद  ऐन,  २०६३,  साव�ज�नक  ख�रद  �नयमावली,  २०६४,  सूचनको  हक  स��ी 

 ऐन,  २०६४,  सूचनाको  हक  स��ी  �नयमावली,  २०६५  एव ं अ�  �च�लत  कानून  वमो�जम 

 काया�लय �मुखले गनु�पन� भनी तो�कएका कामह� गन�/गराउने । 

 �स.डी.ई.  (पूवा�धार  �वकास  शाखा  �मुख),  (तह–९/१०,  इि�ज./�स�भल)  (पूवा�धार  �वकास  शाखा 
 �मुख) 

 यस  शाखाका  �मुखले  �मुख  �शासक�य  अ�धकृतको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त 

 उ�रदायी भई देहाय वमो�जमका काय�ह� (काम कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ। 

 ●  पूवा�धार  �वकासका  ला�ग  �व�भ�  से�रबाट  ग�रनुपन�  काय�ह�को  �े�स�फकेशन  तयार  गन�, 

 न�ा एवं �डजाइन गन�। 

 ●  पूवा�धार  �वकासका  ला�ग  �व�भ�  से�रबाट  ग�रनुपन�  काय�ह�को  योजना  तज�ुमा  गरी  �मुख 

 �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गन�। 

 ●  आ�ो  शाखासंग  स���त  �ीकृत  योजना  /  काय��मको  काया��यन,  �नरी�ण  एव ं

 अनुगमन गन�/गराउने । 

 ●  आ�ो  शाखासंग  स���त  काय�को  �ग�त  �ववरण  तयार  गन�  /  गन�  लगाउन े  र  समी�ा 

 बैठकमा पेश गन�। 

 ●  शाखासंग स���त आव�धक ��तवेदन तयार गरी �काशन गन� /  गराउने। 

 ●  शाखासंग  स���त  कामकारवाही  स��मा  साव�ज�नक  सुनुवाई  /  सामा�जक  परी�ण  गन� 

 / गराउने। 

 ●  शाखाको  काय�संग  स��  काय�नी�त  तथा  काय�योजना  तजु�मा  गरी  पेश  गन�  र  सो  वमो�जम 

 काया��यन गन�। 
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 ●  शाखालाई  तो�कए  काकाय�ह�को  �ग�त  स��मा  �नय�मत  अनुगमन,  �नरी�ण  तथा 

 �नद�शन �दने। 

 ●  आफू  काय�रत  शाखासँग  स���त  �बषयमा  भएका  नगरसभाका  �नण�यह�  काया��यन  गन� 

 / गराउने। 

 ●  आफू मातहकका सवै कम�चारीह�को काय��ववरण अ�ाव�धक गरी लागू गन�। 

 ●  आफू मातहतका कम�चारीह�को काय�स�ादन मू�ा�कन गन�। 

 ●  आफू  मातहत  काय�रत  कम�चारीह�लाई  पु�ाइ ँ  स�हत  द�  /  सजाय  तथा  पुर�ारको 

 �सफा�रस गन�। 

 ●  शाखा  मा  रशेका  �ज�ी  सामान,  सवारी  साधन  लगायतका  साम�ीह�को  अ�भलेख  राखी  / 

 रा� लगाईआव�क ��तवेदन समेत तया र  गन�। 

 ●  शाखाको  काय��े�  �भ�का  �वषयह�मा  छलफल,  अ�र��या,  गो�ी  आ�दको  आयोजना 

 गन�। 

 ●  आफु काय�रत शाखासगं स�� सबै �क�समका �शास�नक काय�गन� / गराउने। 

 ●  नगर  �े�  �भ�  भौ�तक  पूवा�धार  स��ी  योजनाह�लाई  वा�ष�क  योजनामा  समावेश  गन� 

 आव�क सहयोग गन�। 

 ●  नगर  �े�  �भ�  स�ालन  गन�  आव�क  दे�खएका  योजनाह�को  न�ा,  �डजाइन  र  लगत 

 इ��मेट तयार गन� लगाउने। 

 ●  पूवा�धार  �वकाससंग  स���त  �ीकृत  योजनाह�  काय��यनगन�  काय�ता�लका  तयार  गरी 

 पेश गन� र सो अनुसार काया��यन गन� / गराउने। 

 ●  पूवा�धार स��ी �नमा�णाधीन योजनाह�को �नय�मत �नरी�ण गरी ��तवेदन गन�। 

 ●  मा�सक,  चौमा�सक  र  वा�ष�क  ��तवेदन  तयार  गन�  /  गराउन े र  स���त  अ�धकारी  सम� 

 पेश गन�। 

 ●  आव�धक तथा वा�ष�क योजना तजु�मा काय�मा �ा�व�धक सहयोग उपल� गराउने। 

 ●  ठूला भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण र संचालनमा नी�ज �े�लाई सहभागी गराउने। 

 ●  स�ा�दत कामको मू�ा�कन गरी उपभो�ा स�म�त वा ठेकेदारलाई भु�ानी गन� पेश गन�। 

 ●  संघीय  मा�मला  तथा  सामा�  �शासन  म�ालय,  �देशको  भौ�तक  पूवा�धार  �वकास 

 म�ालय  एवं  भू�म  �व�ा,  कृ�ष  तथा  सहकारी  म�ालय  समेतको  नी�तगत  �नण�यह�लाई 

 समेत ���गत गरी सम�या�क �पमा काया��यनगन� / गराउने। 

 ●  �वकास  �नमा�ण  स��ी  काय�स�ादनका  ला�ग  उपयु�  र  सरल  ��व�ध  खोज  र  �वकास 

 गन� पहल गन�। 

 ●  यसपदलाई  �न�द� �  ग�रएका  र  सुपरीवे�कबाट  �नद�शन  भए  बमो�जमका  अ�  काय�ह� 

 गन�। 

 सव इि�जनीयर, (तह–५/६, इि�ज./�स�वल) (पूवा�धार �वकास �व�ापन उपशाखा) 
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 यस  पदले  पूवा�धार  �वकास  �व�ापन  उपशाखाका  �मुखको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही 

 देहाय वमो�जमका काय�ह� (काम कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  व�र�  इि�ज�नयर  (इि�ज./�स�भल)को  काममा  आव�क  पन�  सूचना  संकलन  गन�  र 

 �व�ापन गन� सहयोग गन� । 

 ●  नगरपा�लका�भ�  अव��त  काया�लयह�का  ला�ग  �व�ुत  आपू�त� ,  ढल  �नकास,  कूलो, 

 बाटोको  �नमा�ण,  मम�त  स�ार  स��मा  �नधा��रत  काय�योजना  अनु�प  सभ��ण  गरी  लगत 

 इ��मेट तयार गन� काय�मा सहयोग गन� । 

 ●  नगरपा�लकाबाट  स�ा�लत  खानेपानी  तथा  ढल�नकास  आयोजनाह�को  साइट  सुपर�भजन 

 गन� । 

 ●  साव�ज�नक  �नमा�णको  ला�ग  आव�क  दररेट  तयार  गन�  काय�को  ला�ग  सूचना  तथा  त�ांक 

 संकलन गन� । 

 ●  संक�लत �बवरण एवं त�ांकह�को तुलना�क अ�यन गरी ��तवेदन तयार गन� । 

 ●  स�ा�दत �नमा�ण/मम�त तथा संभार काय�को नाप–जाँच तथा मू�ा�कन गन� । 

 ●  नगरपा�लका  �े��भ�  नगरपा�लका�ारा  �व�ुतीय  सव–�ेशनमा  ज�डत  ईलेि��कल 

 इ�ुपमे�ह�को रेखदेख र मम�त स�ार गराउने । 

 ●  �ब�ुतीय  उपकरणह�को  स�ालन,  �ी�च�ग  �ेशन  तथा  टावर  लाइनको  समय–समयमा 

 �नरी�ण/अनुगमन गरी मम�त–स�ार गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाका अ� �ब�ुतीय काय�ह� गन�/गराउने । 

 ●  �ीकृत  �डजाइन  र  लागत–इ��मेट  अनु�प  �ने  गरी  भवन  संरचना  बाहके  तो�कएका 

 पूवा�धारह� �नमा�ण गन�/गराउने । 

 ●  �ीकृत  �डजाइन  र  लागत–इ��मेट  अनु�प  �न े गरी  तो�कएका  पूवा�धारह�को  �नमा�ण  काय� 

 गदा�/गराउँदा  कुनै  �कारको  कठीनाइ  पन�  आएमा  आफँैले  समाधान  गन�  नस�े  अव�ा 

 रहमेा यथाशी� सुपरीवे�क सम� यथाथ� व�ु���त स�हत राय पेश गन� । 

 ●  नगरपा�लका  �े�मा  �न�मा�ण  ग�रनु  पन�  �ानीय  पूवा�धारह�को  �नमा�णको  त�ा�क  संकलन 

 गरी अ�ाव�धक रा�े । 

 ●  आफूलाई  तो�कएका  नगरपा�लका  �े�ह�मा  �नमा�ण  ग�रनु  पन�  �ानीय  पूवा�धारह�को 

 �नमा�णको आव�क ���याको ला�ग पहल गन� । 

 ●  आ�ो  �ज�ा  रहकेा  उपकरण  लगायतका  �ज�ी  सामान,  अ�भलेख  तथा  कागजातह�को 

 सुर�ाको �व�ा �मलाउने । 

 ●  यस पदलाई �न�द� � ग�रएका र सुपरीवे�कबाट �नद�शन भए अनुसारका अ� काय�ह� गन�। 

 अ�मन (तह–४/५, इ�जी./सव�) (पूवा�धार �वकास �व�ापन उपशाखा) 
 यस  पदले  सभ��कको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  शाखा  �मुख  उ�रदायी  भई  देहाय 

 वमो�जमका काय�ह� (काम कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 
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 ●  शाखाको  काय�संग  स��  काय�नी�त  तथा  काय�योजना  तजु�मा  गन�  काय�मा  शाखा  �मुखलाई 

 सहयोग गन� । 

 ●  नगर  �े��भ�  �नमा�ण  ग�रने  सडक,  सडक–पे�ट,  पूल,  सडक–रे�ल�ग  आ�दको  ला�ग 

 आव�क  ज�ाको  सीमाना,  �े�फल  आ�द  सभ��ण  गरी  यथाथ�परक  �बवरण  स�� 

 �नकायसंग  सम�य  गरी  सभ��कसंग  सहकाय�  गरी  �े�ा,  �फ�बुकलाई  आव�ाव�धक 

 रा�े। 

 ●  शाखाको आ��रक दता�/चलानीलाई �व��त गन� । 

 ●  शाखामा  �ा�  �ने  ज�ा  �शासनसंग  स���त  फाइल/अ�भलेखह�  अ�ाव�धक  गरी 

 सुर��त रा�े। 

 ●  यस  पदलाई  �न�द� �  ग�रएका  र  शाखा  �मुखबाट  �नदेशन  भए  अनुसारका  अ�  काय�ह� 

 गन� । 

   

 सव–इि�ज�नयर, (तह–५/६, इि�ज./�स�वल) (भवन तथा व�ी �वकास उपशाखा) 

 यस  पदले  यस  उपशाखा  �मुखको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त  उ�रदायी  भई  देहाय 

 बमो�जमका काय�ह� (काम, कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  नगरपा�लका  �े��भ�  एक�कृत  व�ी  �वकासका  ला�ग  आव�क  पन�  �ानको  प�हचान  गरी 

 लगत तयार गन� काय�मा सुपरीवे�कको �नद�शन अनुसार काम गन� । 

 ●  नगरपा�लका  �े��भ�  साव�ज�नक/पत�  ज�ा  भए  सोको  यथाथ�परक  �ववरण/कागजातह� 

 संकलन  गरी  सुपरीवे�क  सम�  पेश  गन�  र  कुनै  ���/संघ/सं�ाको  �ा�म�  भएको  ज�ा 

 पन�  भएमा  सो  स��ी  आव�क  �ववरण  तयार  गरी  सुपरीवे�कसम�  पेश  गन�  र  यस 

 स��मा सरोकारवालासँग सम�य गन� । 

 ●  स���त  शाखा/अ�धकारीको  �नद�शन  अनुसार  �लगत  �पमा  नाप–न�ा  गन�,  �े�फल 

 �नधा�रण  गरी  सीमाना  छु�ाउने  स��ी  काय�मा  नापी  काया�लय  र  मालपोत  काया�लयसँग 

 समेत सम�य गन�। 

 ●  नगर  काय�पा�लकामा  आलीधुर,  बाँध,  पैनी,  कूलो  वा  पानीघाट,  पाटी,  पौवा,  नहर,  पोखरी, 

 अ�े�ी  �ल,  धा�म�क  �ल  वा  अ�  साव�ज�नक  �ल  आ�दको  स��मा  पन�  आएका 

 उजुरीह�  उपर  �ानीय  सरकार  स�ालन  ऐन,  २०७४  बमो�जम  �ा�यक  �न�पणमा 

 �ा�यक स�म�तलाई सहयोग पुया�ई काया��यन गन� । 

 ●  खानेपानी  तथा  ढल  �नकास  स��ी  योजनाह�को  ल.इ.  तयार  गन�  र  �ीकृत  भए  वमो�जम 

 स�ालन गन�/गराउने । 
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 ●  आफू�ज�ा  रहकेा  उपकरण  लगायतका  �ज�ी  सामान,  अ�भलेख  तथा  कागजातह�को 

 सुर�ाको �व�ा �मलाउने । 

 ●  यस पदलाई �न�द� � ग�रएका र सुपरीवे�कबाट �नद�शन भए बमो�जम अ� काय�ह� गन�। 

 दमकल चालक, (तह–३/४, इि�ज./मे.का.) (भवन तथा व�ी �वकास उपशाखा) 

 यस  पदले  पूवा�धार  �वकास  शाखा  �मुखको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  र  �नज��त  उ�रदायी 

 भई देहाय वमो�जमका काय�ह� (काम कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  आगलागी एवं अ� �वप�कालीन अव�ाको ला�ग सदा त�र रहने । 

 ●  �वप�कालीन  अव�ामा  आफू�ज�ाको  वा�ण  य�  चलाई  त�ालै/यथाशी�  तयारीका 

 साथ घटना�लमा पु�े । 

 ●  आधु�नक ��व�धयु� वा�ण य� स�ालनको �ान/जानकारी/कौशल हा�सल गन� । 

 ●  वा�ण य� घटना�लस� प�चँको सु�न��ता गन� । 

 ●  घटना�लमा  भया��  लगाउने,  घटना�लसंग  जो�डएका  र  वरपरका  घरह�लाई  �कोपबाट 

 बचाउ गन� अ�� �नय�कह�लाई स�ो म�त  गन� । 

 ●  वा�ण य� चलाउँदा पालना गन�ुपन� सुर�ा प��तको जानकारी �लने । 

 ●  घटना घ�टत आप�ालीन अव�ाको ग�त�वधमा अपनाउनु पन� संयम �वीणता रा�े । 

 ●  दमकललाई तु�� स�ालन गन� �म�ने गरी द�ु� अव�ामा रा�े/रा� लगाउने । 

 ●  मम�त काय� गराउनु पदा� आफै उप��त भई मम�त काय�मा सहयोग पु�ाउने । 

 ●  मम�त  स��  भएप�छ  आ�ो  साधन  जाँच  गरी  कुनै  समा�ा  देखा  परेमा  तो�कएको 

 पदा�धकारी सम� तु�� ��तवेदन गन� । 

 ●  आव�क �ेयर टायर, टु�, पाइप, �ाक (जग) आ�द अ�नवाय� �पमा रा�े । 

 ●  दमकलमा  �योग  �ने  इ�नको  अ�भलेख  रा�े,  आ�धका�रक  अ�धकारीको  सही  गराई 

 लगबुक सुर��तसाथ रा�े र खोजेको बखत काया�लयमा बुझाउने । 

 ●  काया�लयको  तफ� बाट  �दईएको  �नद�शनह�  अ�नवाय�  �पमा  पालन  गन�,  �ा��को  अव�ा, 

 ब��ह�को  अव�ा,  टायरह�मा  पया��  हावा  भए  नभएको  अव�ा  वा  कुनै  �लकेज  रह े

 नरहकेो  अव�ालाई  �बशेष  �ान  पु¥याउन े एवं  �न��त  समयमा  अ�नवाय�  �पमा  स�भ� �स�ग 

 गराउने । 

 ●  अ�� �नय�ण य�को �भ� बा�हर दबुै �ानको सरसफाइमा �ान �दई द�ु� रा�े । 

 ●  “सुर�ा  �थम  �स�ा�”  लाई  मनन  गरी  सवारी  साधन  चलाउने।  आफु  संग  �ाई�भ�ग 

 लाईसे�, सवारी साधनको �ुबुक, प�रचय–प� आ�द अ�नवाय� �पमा साथमा  रा�े । 

 ●  यस पदलाई �न�द� � ग�रएका र सुपरीवे�कबाट �नद�शन भए अनुसार अ� काय�ह� गन� । 

 योजना अ�धकृत, (तह–६/७, �शासन/सा.�.) (योजना तथा अनुगमन उपशाखा �मुख) 
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 यस  पदले  पूवा�धार  �वकास  शाखा  �मुखको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त  उ�रदायी 

 भई देहाय वमो�जमका काय�ह� (काम कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  नगरपा�लकाको  वा�ष�क  �वकास  योजना  तजु�माको  ला�ग  त�ा�क/�ववरण/सूचना  आ�द 

 स�कलन  गन�/गराउने  एवं  नगर  सभाबाट  पा�रत  गन�ु  पन�  नी�तको  म�ौदा  तयार  गरी  �मुख 

 �शासक�य अ�धकृत सम� पेश गन� । 

 ●  नगरपा�लका,  �देश  सरकार  तथा  नेपाल  सरकारवाट  शु�ाफाँटा  नगर  �े��भ�को  ला�ग 

 �ीकृत योजना तथा काय��मह�को �ववरण रा�े । 

 ●  नगरपा�लकाका �ीकृत बा�ष�क योजना तथा काय��म काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  बा�ष�क एवं �बषयगत योजनाह�को सम�य, अनुगमन तथा समी�ा गन� । 

 ●  बा�ष�क योजना तथा काय��मको �ग�त �ववरण तयारी गरी स���त �नकायमा पठाउने। 

 ●  नगरपा�लकाको  �वकास  योजनाह�को  जाँचपास  गन�/गराउने  काय�मा  स���त 

 शाखा/अ�धकारीसंग सम�य गन� । 

 ●  �ीकृत योजना तथा काय��मह�को काय�–�कृया �नधा�रण गन� । 

 ●  साव�ज�नक–�नजी साझेदारी �व�धन स��ी काय� गन� । 

 ●  नगर  काय�पा�लका  माफ� त  �व�भ�  प�रयोजनाह�वाट  स�ा�लत  काय��मको  �नरी�ण  एव ं

 अनुगमन गन� । 

 ●  नगरपा�लकाका  आयोजना  तथा  काय��मह�को  ��तवेदन  तयार  गन�  तथा  समी�ा  गन� 

 �व�ा �मलाउने । 

 ●  �सफा�रश तथा इजाजत �दान स��ी काय� गन� । 

 ●  �व�भ�  स�म�त–उपस�म�तह�ले  गरेका  �नण�यह�  स���त  �नकायलाई  जानकारी  गराउने 

 तथा  काया��यन  गन�/गराउने  काय�मा  �मुख  �शासक�य  अ�धकृत  वा  स��  अ�धकारीलाई 

 सघाउने । 

 ●  काया�लयको �ान �व�ापन तथा ले–आउट �मलाउने काय� गन� । 

 ●  नगर काय�पा�लकावाट भएका �नण�यह�को स�कलन र अ�यन गरी �नद�शन �दने । 

 ●  अ� स�� �नकायह� वीच सम�य गन�/गराउने । 

 ●  वडा काया�लयह�संग सम�य गरी आव�धक योजना तजु�मा गराउने । 

 ●  नगरपा�लकाको  �मता  अ�भबृ��  तथा  काय�–�णालीमा  सुधारको  ला�ग  काय�योजना  बनाई 

 पेश गन� र �ीकृत भए अनु�प काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  अ� �नकायह�लाई अनुदान �नकाशा स��ी काय� गन�/गराउने । 

 ●  अ�  संघ–सं�ावाट  �ा�  �न  आएका  योजना  स��ी  कागजातह�  �नण�यको  ला�ग  पेश 

 गन� तथा �व��त �पमा रा�े । 

 ●  अ�  �नकायह�वाट  स�ा�लत  योजना  तथा  काय��मह�को  �ग�त  �ववरण  स�कलन 

 गरी/गराई अ�भलेख रा�े । 
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 ●  आयोजना सुपरीवे�ण तथा अनुगमन स�म�त तथा उपस�म�तह�को �शास�नक काय� गन� । 

 ●  नगरपा�लकाका योजना स��ी उपस�म�तह�को बैठक �व�ापन काय� गन� । 

 ●  परफम�� बो�को �ाद थप एवं धरौटीको अ�भलेख र �फता� स��ी �ार��क काय� गन�। 

 ●  योजना स��ी खाता स�ालन �सफा�रश काय� गन�/गराउने । 

 ●  यस  पदलाई  �न�द� �  ग�रएका  र  सुपरीवे�कबाट  �नद�शन  भए  बमो�जमका  अ�  काय�ह� 

 गन�। 

 शाखा �मुख (�मुख �श�ा अ�धकृत), तह–९/१०, �श�ा/�श.�.) (�श�ा, युवा तथा खेलकुद शाखा) 
 यस  पदले  �मुख  �शासक�य  अ�धकृतको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त  उ�रदायी 

 भई देहाय बमो�जमका काय�ह� (काम, कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  आफूमातहतका  शाखाको  काय�संग  स��  काय�नी�त  तथा  काय�योजना  तजु�मा  गरी  पेश  गन� 

 र �ीकृत भए अनु�प काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  शाखालाई  तो�कएका  काय�ह�को  �ग�त  �नय�मत�पमा  तयार  गरी  स���त 

 �नकाय/अ�धकारी  सम�  पेश  गन�  र  समी�ा  वैठकह�मा  �ग�त  �ववरण  ��ुत  गन�  र  समी�ा 

 बैठकबाट �ा� पृ�पोषण/सुझावलाई काया��यन गन� �व�ा �मलाउने । 

 ●  शाखासँग स���त �बषयका नगरसभाका �नण�यह� काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  नगरपा�लका  �े��भ�का  शै��क  सं�ाह�संग  सम�य  गरी  �ानीय  सरकार  स�ालन  ऐन, 

 २०७४  ले  �न�द� �  गरेअनु�प  अ�धकार/काय��े��भ�  रही  शै��क  समु��तको  ला�ग  पहल 

 गन�। 

 ●  नगर�रीय  खेलकुद  आयोजना  स��ी  नी�त  तय  गरी  खेलकुद  �वकासको  ला�ग  आव�क 

 काय� गन� नी�तको खाका तयार गरी पेश गन� र �ीकृत भए वमो�जम काया��यन गन� । 

 ●  ब�उ�े�ीय मास�ल आट�स के�को स�ालनको �व�ा गन� । 

 ●  �ौढ तथा अनौपचा�रक �श�ा स��ी काय��म तयार गरी काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  नगर�े�मा  �श�ासँग  स���त  मनोर�न  �ल,  ��डा�ल,  सं�हालय,  �च�डयाखाना  र 

 पाक�  आ�दको �व�ा गन� स�� प� एवं दातृ �नकायह�सँग सम�य गन� । 

 ●  रंगशाला र �ायामशालासंग स���त �नकायसँग सम�य गरी सोको उपयोग ग�न� । 

 ●  युवामै�ी  नी�त  र  काय��मह�  तजु�मा  गरी  पेश  गन�  र  �ीकृत  भए  अनुसार  काय�योजना  बनाई 

 काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  नगर �े��भ� आव�कता अनुसार पु�कालय/वाचनालयको �व�ापन गन� । 

 ●  शाखामा  रहकेा  �ज�ी  सामान/य�–उपकरण/साम�ीह�को  अ�भलेख  राखी/रा�  लगाई 

 आव�क ��तवेदन समेत तयार गन� । 

 ●  शाखाको  काय��े��भ�का  �वषयह�मा  छलफल,  अ�र��या,  गो�ी  आ�दको  आयोजना  गन� 

 र  अ��  �नकायबाट  आयोजना  �ने  य�ा  काय��मह�  नरपा�लकाको  तफ� बाट  सहभा�ग 

 �ने। 

 17 



 ●  शाखा अ�ग�तका कम�चारीह�को दै�नक �शास�नक काय� गन� । 

 ●  शाखा अ�ग�तका कम�चारीह�को ७ �दन स�को �वदा �ीकृत गन� । 

 ●  आफू मातहतका कम�चारीह�को काय��ववरण अ�ाव�धक गरी लागू गन� । 

 ●  शाखामा काय�रत कम�चारीह�को काय�स�ादन मू�ा�कन गन�/गराउने । 

 ●  शाखाका  कम�चारीह�लाई  द�/सजाय  तथा  पुर�ारको  ला�ग  पु�ाइ ँ  स�हत  �सफा�रस 

 गन�। 

 ●  मातहतका  कम�चारीह�लाई  काया�लय  समयभ�ा  वढी  समय  काम  गराउन  परेमा 

 �सफा�रससाथ �नण�य गराई काममा लगाउने । 

 ●  यस  पदलाई  �न�द� �  ग�रएका  र  �मुख  �शासक�य  अ�धकृतबाट  �नद�शन  भए  बमो�जमका 

 अ� काय�ह� गन� । 

 �ा�व�धक सहायक (�ा.),(तह–५/�श�ा/�श.�.) (शै��क �व�ापन तथा अनुगमन उपशाखा  ) 

 यस  पदले  शाखा  �मुखको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त  उ�रदायी  भई  देहाय 

 बमो�जमका काय�ह� (काम, कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  उपशाखालाई  तो�कएका  काय�ह�को  �ग�त  �ववरण  �नय�मत�पमा  तयार  गरी  उपशाखा 

 �मुख सम� पेश गन� । 

 ●  उपशाखासंग  स��  �वषयमा  आव�क  �ट�णी  उठान्  गरी  पेश  गन�  र  �ट�णीमा  आदेश 

 भए अनु�प काया��यन गन� काय�मा सुपरीवे�कलाई सघाउने । 

 ●  उपशाखाबाट ग�रने प�ाचारको म�ौदा तयार गरी पेश गन� । 

 ●  उपशाखासँग स���त �बषयका नगरसभाका �नण�यह� काया��यन गन� सहयोग गन� । 

 ●  �व�ालय  खो�ने  अनुम�तको  ला�ग  �नवेदन  दता�  �न  आएमा  �श�ा,  युवा  तथा  खेलकूद 

 शाखाको  �नद�शन  बमो�जम  �नवेदनसाथ  �ा�  कागजात  र  �लगत  जाँचबुझ  गरी  ��ा�वत 

 �व�ालयको  ला�ग  पया��  पूवा�धार  पुगे/नपुगेको  तथा  �व�ालयको  �ापना  सामुदा�यक  वा 

 सं�ागत  कुन  �क�समको  गन�  लागेको  हो  ?  �व�ालयको  तह/�र  लगायतका  यथाथ� 

 ���तको �ववरण पेश गन� । 

 ●  नगर  �े��भ�  स�ालनमा  रहकेा  �व�ालयह�को  अनुगमन  गरी  कसैले  ऐन  र  नगर 

 काय�पा�लकाबाट  �नधा��रत  काय��व�ध  �वप�रत  अनुम�त  �दएको  वा  �ा�  गरेको  पाइएमा 

 छान�वन गरी ��ा �व�ालयको �ववरण पेश गन� । 

 ●  �व�ालय  अनुगनको  �ीकृत  मापद�  बमो�जम  तो�कएको  �ज�ेवारी  काया��न 

 गन�/गराउने। 

 ●  �ीकृत  मापद�  बमो�जमको  काय��म  र  शै��क  ��याकलाप  काया��यन  नगन� 

 �व�ालयह�को ��तवेदन तयार गरी आव�क कारवाहीको ला�ग पेश गन� । 
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 ●  क�नी  ऐन  अ�ग�त  स�ालन  भएको  कुनै  �व�ालय  शै��क  गुठी  अ�ग�त  स�ालन 

 �नको  ला�ग  आवेदन  �ा�  �न  आएमा  आव�क  कागजात  �माणह�  बुझी  �ववरण  तयार 

 गरी पेश गन� । 

 ●  नगर  �े��भ�  स�ा�लत  �व�ालयह�को  बालमै�ी  शै��क  वातावरण,  �वकला�ग  छा�छा�ा 

 स��ी सु�वधा, छा�बृ��को �व�ा आ�द स��मा �ववरण तयार गरी पेश गन� । 

 ●  �ौढ तथा अनौपचा�रक �श�ा स��ी काय��म तयार गरी काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  उपशाखाको फाइ�ल�ग र सूचना �णालीलाई सु�व��त गन� । 

 ●  उपशाखामा  रहकेा  �ज�ी  सामान/य�–उपकरण/साम�ीह�को  अ�भलेख  रा�े/रा� 

 लगाउने । 

 ●  यस उपशाखालाई �न�द� � ग�रएका अ� काय�ह� गन� । 

 ह�े अ�स�े�, (तह–५/६, �ा�/�ा.�न.) (�ा� उपशाखा) 
 यस  उपशाखाका  �मुखले  शाखा  �मुखको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त  उ�रदायी 

 भई देहाय वमो�जमका काय�ह� (काम कत�� र �ज�ेवारी) गनु� गराउनु पद�छ । 

 ●  नगरपा�लका  �े��भ�को  ला�ग  प�रवार  �नयोजन  काय��म,  खोप  सेवा  काय��म,  �ा� 

 �ा�,  सुर��त  मातृ�  सचेतना  काय��म  आ�द  ज�ा  काय��मह�  स�ालन  स��ी 

 काय��मह� स�ालन गन�/गराउने । 

 ●  मातहतका �ा� चौक�ह�को �नरी�ण/अनुगमन गन� काय�मा शाखा �मुखलाई सघाउने। 

 ●  स�वा  रोग  �नय�ण  गन�  अ��म  �व�ध  र  ���या  �नधा�रण  गरी  त�ालै  काया��यन 

 गन�/गराउने। 

 ●  HIV/AIDS  एवं  �यरोग  �व��को  सचेतनामूलक  रोकथाम  र  उपचार  स��ी  �नधा��रत 

 काय��म बमो�जम काय� स�ालन गन� । 

 ●  नगरपा�लका  �े��भ�  स�ा�लत  �व�भ�  मानव  रोग  �व��को  �नरोधा�म  र  �व�धना�क 

 �ा� स��ी ��याकलापको स��मा खटाई जन�ा� सेवामा स��य रहने । 

 ●  नगरपा�लका �े��भ�का व�ीह�मा गाउँघर Clinic/�ा� �श�वर स�ालन गन�/गराउने। 

 ●  नगरपा�लका �े��भ� पोषण काय��म स�ालन गन�/गराउने । 

 प��क ह�े नस�, (तह–५/६/�ा�/न�स��) (�ा� उपशाखा) 
 यस  पदका  कम�चारीले  जन�ा�  अ�धकृतको  रेखदेख  र  �नय�णमा  रही  �नज��त 

 उ�रदायी भई देहाय वमो�जमका काय�ह� (काम, कत�� र �ज�ेवारी) गन�ु गराउनु पद�छ । 

 ●  �वरामीह�  र  उनीह�को  प�रवारको  सहयोगमा  �ा�  सम�ाको  सूचना  �ा�  गन�  �व�ा 

 �मलाउने । 

 ●  �बरामीह�लाई समुदायमा �ने �ोत र साधनह�को �योगमा सहयोग गन� । 

 ●  पूण��पमा उपचारमा आधा�रत �ा�कम�को समूह �नमा�ण गन� । 
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 ●  �न�  आय  भएकाह�को  ला�ग  �ाथ�मक  �ा�  के�बाट  �दान  गरीने  �मुख  नसन� 

 रोगह�को  उपचारको  एक�कृत  �व�ापन  गरी  लागत  �भावकारीमा(Cost  Effective) 

 बढाउन  �ानीय  �रमा  उपल�  �ोत  र  साधनको  �भावकारी  �पमा  उ�  �योग  गन� 

 नी�त/काय�योजना बनाउन सुझाव पेश गन� । 

 ●  ए�ककृत  �ाथ�मक  �ा�  सेवामा  नसन�  रोगको  आव�क  रोकथामका  उपायह�को 

 प�हचान गरी लागु गन� स�� �नकायह�संग सम�य र सहकाय� गन�/गराउने । 

 ●  ग�रब  तथा  उ�  जो�खममा  रहकेा  मा�नसह�लाई  मुटु  रोग,  प�घात,  उ�  र�चाप 

 �ा�र  मधुमेह,  दम  आ�द  रोगह�बाट  बचाउन  सो  रोगह�  ला�ै  न�दन  सचेतना 

 काय��मह� स�ालन गन�/गराउने । 

 ●  �श� �नदान, सामुदा�यक सहभा�गता तथा �हरेचाहमा सहयोग गन�/गराउने । 

 ●  मादक  पदाथ�  एवं  सूत�ज�  पदाथ�बाट  जन-�ा�मा  पु�े  हानी  वारे  �चार�सार 

 गन�/गराउने । 

 ●  प�रवार  �नयोजन  स��ी  काय��मह�  तजु�मा  गरी  पेश  गन�  र  �ीकृत  भए  अनु�प 

 काया��यन गन�/गराउने । 

 ●  सुर��त मातृ� सेवा स��ी काय� गन�/गराउने । 

 ●  यस  पदलाई  �न�द� �  ग�रएका  र  शाखा  �मुखबाट  �नद�शन  भए  बमो�जमका  अ�  काय�ह� 

 गन� । 

 ३.४ नगरपा�लका अ�रगत काय�रत कम�चारीह�को नामावली: 

 नगरपा�लकामा काय�रत कम�चारीह� 

 �ायी कम�चारीह�: 

 �.सं 

 . 
 कम�चारीकोनाम  पद  काय�रत शाखा  तह, �ेणी  �ायीठेगाना  कै�फयत 

 १  �ी �टके� राज भ�  �.�.अ.  शु�ाफाँटा न.पा.  आठ�  �भ.न.पा.-१० 

 २ 
 �ी �व�ु �साद 

 खरेल 
 योजना अ�धकृत  योजनाशाखा  सात�  �भ.न.पा.-१५ 

 ३  �ीमहशेराज पा�ेय  अ�धकृत  �शासनशाखा  छैठ�  वे.न.पा-६ 

 ४  �ील�ी द� पा�ेय  अ�धकृत  �ज�ीशाखा  छैठ�  वे.न.पा-३ 

 ५  �ी�� व. ओली  अ�धकृत  सहकारी शाखा  छैठ�  शु.न.पा-५ 

 ६  �ीमोहनराज फुलारा  अ�धकृत  भू�म�व�ापन  छैठ� 
 ग�ापधुरा-५, 

 डडे�धुरा 

 ७  �ीराम�साद भ�  अ�धकृत  भेटनरी  छैठ�  �भ.न.पा.-६, 
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 ८  �ी नारायण द� भ�  अ�धकृत  भेटनरी  छैठ�  शु.न.पा. ५ 

 ९  �ी�दपकधामी  इि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  छैठ�  �भ.न.पा-११ 

 १०  �ीसुरेश �साद भ�  �श�ाअ�धकृत  �श�ाशाखा  छैठ� 

 ११ 
 �ीगंगा कुमारी दहाल 

 अया�ल 
 सहायक  दता�चलानीशाखा  पाँच�  �भ.न.पा-१८ 

 १२ 
 �ीकृ�वहादरु 

 काक� 
 सहायकपाँचौ  �ज�ीशाखा  पाँच�  शु.न.पा.-९ 

 १३  �ीमाधवराज जोशी  लेखापाल  आ.�. शाखा  पाँच� 
 द�ुगा.पा-५, 

 दाचु�ला 

 १४  �ीकमला कु. जोशी  म.�ब.�न.  म�हला�वकास  पाँच�  �भ.न.पा-१८ 

 १५ 
 �ी�दपे� कुमार 

 जोशी 

 �ा�व�धक 

 सहायक 
 �श�ाशाखा  पाँच� 

 अमरग�ढ-२, 

 डडे�धुरा 

 १६ 
 �ीस�ोष कुमार 

 भ�ारी 
 सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  पाँच�  �भ.न.पा.-१८ 

 १७  �ीखडक भाट  सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  पाँच� 
 �शखरन.पा.-२, 

 डोटी 

 १८  �ीअजय माझी  सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  पाँच� 
 �दपायल-�सलगढी 

 न.पा डोटी 

 १९  �ीकरन �स�ह वुढाऐर  सहायकपाँचौ  कृ�षशखा  पाँच�  वेदकोटन.पा. 

 २०  �ीगीता भ�  सहायक चौथो  राज�शाखा  चौथो  �भ.न.पा.-८ 

 २१  �ीच� चौधरी  सहायक चौथो  राज�शाखा  चौथो  कैलारी-५ 

 २२  �ीरमेश कुवर  सहलेखापाल  आ.�. शाखा  चौथो  �भ.न.पा.-१० 

 २३  �ी�वरे� व. थापा  अ.सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  चौथो  वे.न.पा. 

 २४  �ीच� �सँह धामी  अ.सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  चौथो 
 ७ नं. वडामा 

 काय�रत 

 २५  �ीसंजय डग�रा  अ.सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  चौथो  वे.न.पा-९ 

 २६  �ीगंगा महरा  अ.सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  चौथो 
 ११ नं. वडामा 

 काय�रत 

 २७  �ी रतीलालचौधरी  अ.सवइि�ज�नयर  �ा�व�धकशाखा  चौथो 

 २८  �ीस�रता प�  सहायक चौथो  योजनाशाखा  चौथो  �भ.न.पा.-१८ 

 २९  �ील�ण �स�ह सेठी  का.स.  आ.�. शाखा  �ेणी�वही  शु.न.पा.-६ 
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 न 

 ३०  �ी सुरेश प�  अ�मन  �ा�व�धकशाखा  चौथो  मामा� –३ दाचु�ला 

 ३१  �ीमान व. डग�रा  का.स.  राज�शाखा 
 �ेणी�वही 

 न 
 शु.न.पा.-२ 

 ३२  �ी भ�गरथ जोशी  का.स. 
 पशु सेवा के� 

 �पपलाडी 

 �ेणी�वही 

 न 
 शु.न.पा.-५ 

 ३३  �ी पदमराजअव�ी  का.स.  कृ�ष�वकास शाखा 
 �ेणी�वही 

 न 
 शु.न.पा.-१० 

 करार कम�चारीह�: 

 �स.नं.  पद  तह÷�ेणी  नाम, थर  काय�रत �नकाय  �ायी ठेगाना  कै�फयत 

 १  ईि�ज�नयर  अ�धकृत छैठ�  �ी लोके� राज भ�  शु.न.पा.  �भ.न.पा. १८ 

 २  स.क.अ.  पाँच�  �ी जनकराजजोशी  शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ३  अ.स.ई.  सहायक चौथो  �ी टेके� राज भ�  शु.न.पा.  शु.न.पा. ५ 

 ४  स.क.अ.  सहायक चौथो  �ी राजे� वहादरु 

 �स�ह 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. ७ 

 ५  स.क.अ.  सहायक चौथो  �ी राजेशकुमार ऐर  शु.न.पा.  शु.न.पा. २  �ब�ापन 

 �ारा 

 ६  अ�मन  सहायक चौथो  �ी हमे राजअव�ी  शु.न.पा.  शु.न.पा. ११  ,, 

 ७  स.क.अ.  सहायक चौथो  �ी सुरे� देव भ�  शु.न.पा.  �भ.न.पा. १५  ,, 

 ८  स.क.अ.  सहायक चौथो  �ी गो�व�वहादरु 

 �व� 

 शु.न.पा. 

 ९  ह.स.चा.  �ेणी�वहीन  चरण राम डग�रा  शु.न.पा.  शु.न.पा. १  �ब�ापन 

 �ारा 

 १०  ह.े स.चा.  �ेणी�वहीन  �म�त नर�स�ह राना  शु.न.पा.  काठमा��  ,, 

 ११  ह.ेस.चा.  �ेणी�वहीन  �दपक राजवोहरा  शु.न.पा.  शु.न.पा. ११  ,, 

 १२  ह.े स.चा.  �ेणी�वहीन  गो�व�वहादरु साउद  शु.न.पा.  शु.न.पा. ५  ,, 
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 १३  ह.स.चा.  �ेणी�वहीन  �दपकवहादरु ऐर  शु.न.पा.  शु.न.पा. ११  ,, 

 १४  ह.स.चा.  �ेणी�वहीन  �दनेशवहादरु ऐर  शु.न.पा.  शु.न.पा. १०  ,, 

 १५  �ाकहो 

 लोडर स.चा. 

 �ेणी�वहीन  राजनचौधरी  शु.न.पा.  शु.न.पा. १०  ,, 

 १६  �व�ी�ग 

 ईलेि���शयन 

 �ेणी�वहीन  गोकुल देव जोशी  शु.न.पा.  शु.न.पा. १०  ,, 

 १७  का.स.  �ेणी�वहीन  ड�री कुमारी ऐर  शु.न.पा.  शु.न.पा. ९  ,, 

 १८  का.स.  �ेणी�वहीन  करन �स�ह ठगु�ा  शु.न.पा.  शु.न.पा. ८  ,, 

 १९  का.स.  �ेणी�वहीन  ह�रमानचौधरी  शु.न.पा.  शु.न.पा. ८  ,, 

 २०  का.स.  �ेणी�वहीन  गीतावम  शु.न.पा.  समायोजन 

 म.�व.अ. 

 २१  कु�चकार  �ेणी�वहीन  स�ु डग�रा  शु.न.पा.  शु.न.पा. २  �ालादारी 

 २२  कु�चकार  �ेणी�वहीन  गो�व�वा�ी�क  शु.न.पा.  �ालादारी 

 २३  का.स.  �ेणी�वहीन  पदमवहादरु ऐर  शु.न.पा.  शु.न.पा. ९  �ब�ापन 

 �ारा 

 २४  कु�चकार  �ेणी�वहीन  अमै कामी  शु.न.पा.  शु.न.पा. ११  �ब�ापन 

 �ारा 

 २५  का.स.  �ेणी�वहीन  कलावतीकुमारी 

 �व.क. 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. ११  ,, 

 २६  का.स.  �ेणी�वहीन  परमान� भ�  शु.न.पा.  शु.न.पा. १  ,, 

 २७  का.स.  �ेणी�वहीन  सुरे� वहादरु ऐर  शु.न.पा.  शु.न.पा. ९  �ब�ापन 

 �ारा 

 २८  कु�चकार  �ेणी�वहीन  मानवहादरु डग�रा  शु.न.पा.  वडा नं. २  �ालादारी 

 �व�भ� काय��म, सं�ा, अनुदान तथा अ� �नकायवाट  ख�टएकाकम�चारीह�: 

 �स. 

 नं  पद  तह  नाम  काय�रत  ठेगाना  कै�फयत 

 १  सू.�.अ.  अ�धकृत छैठ�  लोग राज भ�  शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ६ 

 �पएल�जएस�प 

 २  रोजगार  अ�धकृत छैठ�  �ी कृ� �साद  शु.न.पा.  दाचु�ला  �मरोका 
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 संयोजक  भ� 

 ३  कृ�ष अ�धकृत  छैठ�  �वनय राज 

 जोशी 

 शुनपा  शुनपा- 

 ६ 

 ४  रोजगार 

 सहायक 

 सहायकपाँच�  �ी �टकाराम 

 �तवारी 

 ,, 

 ५  �ा�व�धक 

 सहायक 

 सहायकपाँच�  �ी �धरज ऐर  ,, 

 ६  अ.स.�  चौथो  �ी क�नाशाही  शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ११ 

 उजा� काय��म 

 ७  सामा�जक 

 प�रचालक 

 सहायक चौथो  �ी तप�ा भ�  ५ नं. वडा 

 काया�लय 

 शु.न.पा. 

 ५ 

 ग�रव संग �वशे�र 

 काय��म 

 ८  ह.स.चा.  �व�हन  �ी तेज �स�ह 

 कोर 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 १ 

 आरयु�ड�प 

 ९  का.स.  �व�हन  �ी �नम�लाशाही  ,, ,,  शहरी �वकास 

 १०  सहजकता�  सहायक चौथो  �ी क�वताजोशी  शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ५ 

 समावे�श �वकास 

 काय��म 

 ११  सहजकता�  सहायक चौथो  �ी माया कुमारी 

 जोरा 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ७ 

 १२  सहजकता�  सहायक चौथो  �ी सु�ा 

 कुमारी शाह 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 १० 

 १३  MIS अपरेटर  पाच�  �ी उ�मवहादरु 

 ऐडी 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ७ 

 पं�जकरण �वभाग 

 १४  �फ� सहायक  चौथो  �ी जुनाकुमारी 

 �ांडा 

 शु.न.पा.  शु.न.पा. 

 ८ 

 १५  ना.�ा.स.  सहायक चौथो  �ी मीना कु. 

 भ�ारी 

 कृ�षशाखा  शु.न.पा. 

 ७ 

 एक गाउ एक 

 �ा�व�धक 

 १६  ना.�ा.स.  सहायक चौथो  �ी पदम व. ऐर  पशु सेवा के� 

 झलारी 

 शु.न.पा. 

 १० 

 का.पा. �नण�य 

 १७  ना.प.�ा.�ा.  सहायक चौथो  �ी तेज 

 राजजोशी 

 प.से. के. वनशाहा  वेदकोट 

 ८ 

 एक गाउ एक 

 �ा�व�धक 

 १८  ना.प.�ा.�ा.  सहायक चौथो  �ी दयु�धनकंुवर  पशु सेवा के� 

 �पपलाडी 

 करार �कृया 
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 १९  का.स.  �ेणी�व�हन  �ी ब�वे �स�ह 

 धामी 

 पशु सेवा के� 

 झलारी 

 �ज.प.से माफ� त 

 २०  सहजकता�  सहायक चौथो  �ी धनवहादरु 

 कु�ी 

 शु�ाफाँटा न.पा.  शुनपा- 

 ७ 

 मे�पा 

 २१  ,,  �ीशा�ा साउँद  शु�ाफाँटा न.पा.  शुनपा-१ 

 १ 

 वडा काया�लयमा काय�रत कम�चारीह� 

 वडा नं. १ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी÷तह  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी�नरज जोशी  सहायक  वडा स�चव  पांच�  �ायी  ९८४०७७७५६५ 

 २  �ी �टका �सादअव�ी  का.स.  �ेणी�व�हन  करार  ९८०९४१०७९० 

 ३  �ी �वनोदराजअव�ी  का.स.  करार  ९८०९४९७९४५ 

 वडा नं. २ माकाय�रत कम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी �ेम�काश जोशी  सहायक  वडा स�चव  चौथो  �ायी  ९८४८७८२५१८ 

 २  �ी स�वता चौधरी  का.स.  करार, �कृया  ९८१०६७६९८७ 

 वडा नं. ३ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी �ाम लाल चौधरी  सहायक  वडा स�चव  पांच�  �ायी  ९८४८७५३९५९ 

 २  �ी रनु चौधरी  का.स.  �ेणी�वहन  करार, �कृया  ९८१०७११०७१ 

 ३  �ी �करण देवीधामी  का.स.  �ेणी�वहन  करार  ९८४८८४४३७७ 

 वडा नं. ४ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 १  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 २  �ीधनाकुमारी जोशी  सहायक  वडा स�चव  चौथो  �ायी  ९८१४३०००३३ 

 ३  �ी सोमनाथ राना  का.स.  �ेणी�वहन  करार, �कृया  ९८०९४०१९४४ 

 वडा नं. ५ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी टेक राजपा�ेय  सहायक  वडा स�चव  पांच�  �ायी  ९८४८७३६०३१ 

 २  �ी �वर वहादरु धामी  सहायक  चौथो  �ायी  ९८१२७१८७७४ 
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 ३  �ी �बमलाचौधरी  का.स.  �ेणी�वहन  न.पा. �नण�य  ९८४८७२६२४२ 

 ४  �ी अ�रा कु. जोशी  स.म.�व.�न.  चौथो  �ायी 

 वडा नं. ६ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी ह�रलाल चौधरी  सहायक  वडा स�चव  पांच�  �ायी  ९७४९५०९७०४ 

 २  �ी सु�री राना  का.स.  �ेणी�वहन  करार, �कृया  ९८१५६६७९०८ 

 वडा नं. ७ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ीमहशे भ�  सहायक  वडा स�चव  चौथो  �ायी  ९८६५९५८१९० 

 २  �ी �नम�लाकुमारी प�  का.स.  �ेणी�व�हन  करार, �कृया 

 ३  �ी �व�ादेवी भ�  का.स.  �ेणी�व�हन  करार, �कृया 

 वडा नं. ८ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी नारायणद� जोशी  खा.पा.स.टे 

 . 

 वडा स�चव  चौथो  करार, 

 समायोजन 

 ९८६८८२५९१० 

 २  �ी गोकण� �. जोशी  स.क.अ.  करार  ९८४८८१९८४५ 

 ३  �ी �शववहादरु धामी  का.स.  करार, �कृया  ९८०६४९०५१७ 

 वडा नं. ९ मा काय�रतकम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी ड�रराजजोशी  सहायक  वडा स�चव  चौथो  �ायी  ९८४९६४३४२४ 

 २  �ी �दपकचुनारा  का.स.  करार, �कृया  ९८४८७६७७५७ 

 ३  �ी सवारीलाल डंगौरा  का.स.  �ायी  ९८४८७२७४२० 

 वडा नं. १० माकाय�रत कम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी देवराजप�  सहायक  वडा स�चव  चौथो  �ायी  ९८०९४३७२०३ 

 २  �ी केशवद� जोशी  सा.प.  सा.प.  चौथो  करार, �कृया  ९८४९५१४१५२ 

 ३  �ी सु�नताद�हत  का.स.  �ेणी�व�हन  करार, �कृया  ९८०९४३७२०३ 

 वडा नं. ११ माकाय�रत कम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी कुमारी 

 गोमतीवोगटी 

 सहायक  वडास�चव  पांच�  �ायी 
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 २  �ी ल�ी भ�  सा.प.  सा.प.  चौथो  करार, �कृया  ९६६८२५६६७१ 

 ३  �ी जय�ीदेवीनाथ  का.स.  करार 

 ४  �ी गो�व� राना  का.स.  करार, �कृया 

 वडा नं. १२ माकाय�रत कम�चारी ह� 

 �स.नं.  नाम थर  पद  �ज�ेवारी  �ेणी  �ायी, करार  मोबाईल न�र 

 १  �ी �टकाराम चौधरी  सहायक  वडा स�चव  चौथो  �ायी  ९८४८७३८८५८ 

 २  �ी जानक� राना  का.स.  करार �कृया  ९८१२६५९४१६ 

 �ा� सं�ाह�मा काय�रत कम�चारीह� 

 �ा� शाखा 

 �.सं.  कम�चारीको नाम  पद 

 �ाइ/ अ�ाइ/ 

 करार�ालादारी  कै�फयत 

 १  परमान�भ�  �स.अ.ह.ेब.अ  �ायी 

 २  �नलावतीभ�  �स.अ.न.मी.�न.  �ायी 

 ३  हरी नाथ  �स.अ.ह.ेब.अ  �ाई 

 ४  करन �सहठगु�ा  का.स.  करार 

 झलारी �ा� चौक� 

 १  �हरा �सह ढंुगाल  �स.अ.ह.ेब.अ  �ायी 

 २  सर�ती�ब�  ज.�ा.नी.  �ायी 

 ३  हमेा जोशी  �स.अ.न.�म.�न.  �ायी 

 ४  लोके�बहादरु ऐर  ज.�ा.नी.  �ायी 

 ५  गोदावरीकुमारी ऐैडी महता  �स.अ.ह.ेब.  �ायी 

 ६  शारदाकुमारी भारती  अ.न.�म.  �ायी 

 ७  पाव��तजोशी  अ.न.�म.  �ायी 

 ८  पाव��तकंुवर  अ.न.�म.  करार  न.पा. 

 ९  क�वता ऐर  अ.न.�म.  करार  न.पा. 

 १०  बषा� चटौत  �ा.अ.  करार  �.स. 
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 ११  कमलाकुमारी थापा साउंद  खोपकाय�कता�  करार  न.पा. 

 १२  महशे भ�  का.स.  करार  न.पा. 

 १३  ल��डंगौरा  म�हला�ीपर  करार  �.स. 

 १४  ल��चौधरी  म�हला�ीपर  करार  �.स. 

 १५  क�बता�ब�  अ.ह.ेव.  करार�देश 

 �पपलाडी �ा� चौक� 

 १  दगुा� द� भ�  ज.�ा.�न.  �ायी 

 २  तुलसीसाउ‘द  �स.अ.न.�म.  �ायी 

 ३  गो�ब�जोशी  ज.�ा.�न.  �ायी 

 ४  रमेशराजभ�ारी  �स.अ.ह.ेव.अ.  �ायी 

 ५  चेतना थापा  अ.न.�म.  �ायी 

 ६  तुलसीपा�ेय  �स.अ.ह.ेव.  �ायी  बझाङ स�वा 

 ७  माध�वसाउंद  अ.ह.ेव.  करार  �.स. 

 ८  बस� धा�म  �ा.अ.  करार  �.स. 

 ९  बस���व�  अ.न.�म.  करार  न.पा. 

 १०  कुसुम राना  अ.न.�म.  करार  न.पा. 

 ११  ड�रीअव�ी  खोपकाय�कता�  करार  न.पा. 

 १२  पु�ाकु.साउंद  खोपकाय�कता�  करार  न.पा. 

 १३  मदनब.�व�  का.स.  �ायी 

 १४  गौरेलुहार  ह.स.चा.  करार  �.स. 

 १५  शंकर �व�  चौक�दार  करार  �.स. 

 १६  गोम�त राना  ��पर  करार  �.स. 

 १७  शा��अव�ी  ��पर  करार  �.स. 

 १८  गो�ब��ब�  अ.ह.ेब.  करार  �देश 

 १९  भोजराजबा. �ब�  का.स.  करार  �.स. 

 २०  �फ�रयाराना  ��पर  करार  �.स. 

 �पता�र �ा� चौक� 

 १  भुवनराज पा�ेय  ज.�ा.�न.  �ायी 
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 २  पदमराजभ�  ज.�ा.�न.  �ायी  अ�यन�बदा 

 ३  ह�र भ�  �स.अ.ह.ेब.  �ायी 

 ४  गंगाव�ेत  �स.अ.न.�म.  �ायी 

 ५  स�बता�ब�  �स.अ.न.�म.  �ायी 

 ६  हमेा च�  अ.न.�म.  �ायी 

 ७  पारवतीसाउद  �स.अ.न.�म.  �ायी 

 ८  �ववेक धा�म  �ा.अ.  करार  �.स. 

 ९  सर�ती�व�  अ.न.�म.  करार  न.पा. 

 १०  शु�सलाचौधरी  अ.न.�म.  करार  न.पा. 

 ११  सुजाता बम  खोपकाय�कता�  करार  �.स. 

 १२  च�बहादरु कंुवर  का.स.  करार  न.पा. 

 १३  रमा चौधरी  �ीपर  करार  �.स. 

 १४  यसोदाबोहरा  �ीपर  करार  �.स. 

 १५  �नम�लाकु. प�  का.स.  करार  न.पा. 

 वंशाह शहरी �ा� के� 

 १  �टके���� महरा  ह.ेअ.  करार  �.स 

 २  खेम राजअव�ी  ह।ेअ।  करार  न.पा. 

 ३  यसोदा महराऐर  अ.न.मी.  �ायी 

 ४  ल�ीकु. जोशी  अ.न.मी.  करार  �.स 

 ५  �बना कुअव�ी  अ.न.मी.  करार  �.स 

 ६  रमा बोहरा  अ.न.मी.  करार  �.स 

 ७  �बरे��ब�  �ा.अ.  करार  �.स 

 ८  सु�नतानेपाली  खोपकाय�कता�  करार  न.पा. 

 ९  �नम�लाकुवँर  अ.न.मी.  करार  न.पा. 

 १०  हक�  ब.लुहार  का.स.  करार  �.स 

 ११  �सता चौधरी  ��पर  करार  �.स 

 १२  सुरेशसाउँद  का।स।  करार 

 आधारभूत �ा� सेवा के� २ ल�ीपूर 

 १  मदन साउद  सी.अ.ह.ेब.  �ायी 

 29 



 २  पु�राजप�  ह ेअ.  करार 

 ३  जानक�कुमारी साँउद  अ.न.मी  करार 

 ४  नरे��सह धामी  का.स  करार 

 आधारभूत �ा� सेवा के� ३ जोनापूर 

 १  म�ु काक� साउद  �स.अ.न.मी  �ायी 

 २  �दल बहादरुधामी  ह ेअ.  करार 

 ३  ल�ीजोशी  अ.न.मी  करार 

 ४  �दपे�बहादरु चौधरी  का.स  करार 

 आधारभूत �ा� सेवा के� ५ बनस�मती 

 १  पदम महरा  ज.�ा.�न.  �ायी  �पपलाडी 

 २  मनु लेखक  अ.न.मी  �ायी 

 ३  जय ल�ीप��त  �स.अ.न.मी.  �ायी  �पपलाडी 

 ४  �वरे�राज �गरी  अ.ह.ेव.  करार 

 ५  गाय�ीप�  अ.न.मी  करार 

 ६  अशोकसाउद  का.स.  करार 

 आधारभूत �ा� सेवा के� ६ कसरौल 

 १  पुजा भ�  अ.न.मी.  �ायी 

 २  बेद �काशभ�  �स.अ.ह.ेब.  �ायी 

 ३  �न�जुोशी  अन.मी  करार 

 ४  राम कुमारीराना  का.स.  करार 

 शहरी �ा� के� बे�ाँडी 

 १  ड�र द� जोशी  अ.ह.ेव.  करार  �.स. 

 २  जमुनाकुमारी चौधरी  का.स.  करार  �.स. 

 आधारभूत �ा� सेवा के�८, पारीफाँटा 

 १  राघवे� �स�ह  अ।ह।ेव।  करार  न.पा. 

 २  यमुनाचौधरी  अ।न।�म।  करार  न.पा. 

 ३  अ�जुचौधरी  का.स.  करार  न.पा. 
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 आधारभूत �ा� सेवा के� ९ �ससैया 

 १  �ब�ा अव�ी  ज.�ा.नी.  �ायी 

 २  �दपकअव�ी  अ.ह.ेव.  करार 

 ३  �नम�लासुनार  अ.न.मी  करार 

 ४  गंगारामचुनार  का.स.  करार 

 आधारभूत �ा� सेवा के� 11 �दपनगर 

 १  कृ�राज जोशी  सी.अ.ह.ेब.अ.  �ायी 

 २  गो�व�उखेडा  ह.ेअ.  करार  करार 

 ३  �करणकुमारी रौले  अ.न.मी.  करार  करार 

 ४  ��तमा�ौपाने च�  �स.अ.न.मी.  �ायी 

 ५  र�ाख�का  अ.ह.ेव.  करार  �.स. 

 ६  ल�ीकाक�  का.स.  करार  करार 

 आधारभूत �ा� सेवा के� 12 कालागौडी 

 १  गणेश राना  ह.ेअ  करार 

 २  �नम�लाकुमारी जोशी  अ.न.मी  करार 

 ३  �वर बहादरु�व.क  का.स.  करार 

 आयु�वेद औषधालय झलारी 

 १  जयराम शाह  क�वराज  �ायी 

 २  कालु �स�ह�ब�  ब.बैध  �ायी 

 ३  व�वता राना  का.स.  �ालादारी  न.पा. 

 को�भड अ�ताल 

 १  हलेन थापा  �ाफ नस�  करार 

 २  पुनमठकु�ा  �ाफ नस�  करार 

 ३  बषा��स�ह  का.स.  करार 

 ४. �दान ग�रने सेवा, �ज�ेवार शाखा, अ�धकारी, द�ुर र अब�ध 
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 �.सं.  सेवा सु�वधाको �ववरण  सेवा सु�वधा �ा� गन� आव�क पन� 
 ���या तथा कागजातह� 

 सेवा �दान 
 गन� 
 पदा�धकारी/ 
 कम�चारी 

 ला�े द�ुर  ला�े समय 

 1  नाग�रकता र ��त�लपी 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन प� र आमा बुबाको 

 नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन 

 २.ज� दता� �माण प�को ��त�लपी 

 ३.�ववा�हतम�हलाको हकमा प�त संग ै

 आमा र बुबाको नाग�रकता �माण 

 प�को ��त�लपी 

 ४.चा�र��क �माणप�को ��त�लपी 

 (�व�ाथ�को हकमा) 

 ५.�ववाह दता� �माणप�को ��त�लपी 

 (�ववा�हताको हकमा) 

 ६.बसाई सरी आएको हकमा बसाई 

 सराईको �माण प�को ��त�लपी 

 ७.दवुै कान दे�खने पासपोट� साइजको 

 फोटो ३ ��त 

 ८.��त�लपी नाग�रकताको हकमा 

 पुरानो नाग�रकताको 

 ��त�लपी/स�ल नाग�रकता �माण 

 प� 

 2  नाबालक प�रचयप� 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन प� र आमा बुबाको 

 नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 
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 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.ज� दता� �माण प�को ��त�लपी 

 ३.नाबालक खु�न थप कुनै �माण 

 कागजात भए सो समेत पेश गन� 

 ४.नाबालक अ�नवाय� उप��त �नु पन� 

 ५.दवुै कान दे�खने पासपोट� साईजको 

 फोटो २ ��त 

 3  अं�गकृत/वैवा�हक 

 अं�गकृत नाग�रकता 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन स�हत वैवा�हक अं�गकृत 

 नाग�रकताका ला�ग �ववाह दता� 

 �माणप�को ��त�लपी र स���त 

 देशको आ�धका�रक �माणप� 

 �ागेको �माण 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.पासपोट� साईजको फोटो ३ ��त 

 ३.सज��मन मुचु�ा 

 ४.�ीमानको नाग�रकता �माण प� 

 स�ल/��त�लपी 

 4  दवुै नाम गरेको ��� 

 एउटै हो भ�े 

 �सफा�रस/फरक ज� 

 �म�त संशोधन 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन प� र नाग�रकता 

 �पाणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाम फरक परेको पु�ी गन� 

 �मा�णत कागजात 

 ३.स���त ��� वा हकवाला 

 उप��त भई सनाखत गनु� पन� 
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 5  अपा�गता �सफा�रस  १.�नवेदन प� र नाग�रकता 

 �माणप�/ज�दता�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �नशु�  सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.कुन �कारको अपा�गता हो सो 

 स��� मे�डकल सुपरीटे�े�को 

 �सफा�रस 

 ३.दईु ��त फोटो 

 ४.��� �यं उप��त �नुपन� 

 6  छा�बृ�� �सफा�रस  १. �नवेदन प� र नाग�रकता �माण 

 प�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �नशु�  सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.शै��क यो�ता को �माणप�को 

 ��त�लपी 

 ३.अ�यन गद� गरेको शै��क 

 सं�ाको कागज 

 7  �वप� �व�ाथ� छा�वृती 

 �सफा�रस 

 १. �नवेदन प� र नाग�रकता �माण 

 प�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �नशु�  सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.शै��क यो�ता को �माणप�को 

 ��त�लपी 

 ३.अ�यन गद� गरेको शै��क 

 सं�ाको कागज 

 ४. आ�थ�क अव�ा खु�ने �माण 

 8  ज� दता�  १.बुवा वा आमाको नाग�रकताको 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 ३५ �दन 

 �भ� 

 सोही �दन, 

 सज��मन 
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 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �नशु� 

 �स प�छ 

 �.२०० 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.�ा� सं�ा/अ�तालमा ज� 

 भएको भए सं�ाको ��तवेदन 

 ३.घरमा ज� भएको भए खोप �दएको 

 �माण 

 ४.अ�ताल वा खोपको �माण 

 नभएमा ज� दता� गनु� पन� ��� 

 �य�ाई उप��त गराउने वा 

 स���त वडा बाट ज� दता� गनु�पन� 

 ���को ज� �मा�णत गरेको 

 कागजात 

 ५.बाबु बेप�ा वा ठेगाना थाहा नभएको 

 भए �हरीको प� 

 9  मृ�ु दता�  १.मृतकको नाग�रकता �माण प�को 

 ��त�लपी (नाग�रकता बनेको भएमा) 

 वडा स�चव  ३५ �दन 

 �भ� 

 �नशु� 

 �स प�छ 

 �.२०० 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.सुचकको नाग�रकता �माण प�को 

 ��च�लपी 

 10  �ववाह दता�  १.दलुहा दलुहीको नाग�रकता �माण 

 प�को ��त�लपी 

 वडा स�चव  ३५ �दन 

 �भ� 

 �नशु� 

 �स प�छ 

 �.२०० 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.दबैुजनाको हालै �ख�चएको अटो 

 साईजको फोटो २-२ ��त 

 ३.दलुहा वा दलुही नभएमा 

 अदालतबाट भएको नाता कायमको 

 कागजात 
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 11  स�� �ब�दे दता�  १.सुचकको नाग�रकता �माण 

 प�को��त�लपी 

 वडा स�चव  ३५ �दन 

 �भ� 

 �नशु� 

 �स प�छ 

 �.२०० 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.अदालत बाट स�� �ब�दे भएको 

 फैसलाको ��त�लपी 

 ३.प�तको �ायी ठेगाना स���त 

 वडाको �नु पन� 

 12  बसाई सराई दता�  १.सुचकको नाग�रकता �माण प�को 

 ��त�लपी 

 वडा स�चव  ३५ �दन 

 �भ� 

 �नशु� 

 �स प�छ 

 �.२०० 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.बसाई सराईको ह�ा�ण फारमको 

 स�ल �ती 

 13  अ�ायी बसोबास 

 �मा�णत 

 १.�नवेदन प� र नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी र बसोबास गन� 

 घर न�र, टोल, माग� वा बाटोको नाम 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 
 २.वहालमा बसेको भए घरधनीको 

 सनाखत मुचु�ा र �नजको 

 नाग�रकता �माणप�को ��त�तपी 

 ३.कम�चारीको हकमा हाल काय�रत 

 रहकेो काया�लयको प� 

 ४.घरबहाल कर �तरेको र�सद 

 ५.घरबहालको स�झौता प� 

 14  �ायी बसोबास 

 �सफा�रस 

 १. �नवेदन प� र नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 
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 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.बसाई सराईको हकमा बसाई दता� 

 �माण प�को ��त�लपी 

 ३. ज�ाधनी �माणप�को ��त�लपी 

 वा �ायी बसोबास खु�ने �माणप�को 

 ��त�लपी 

 15  आ�थ�क अव�ा 

 कमजोर वा �वप�ता 

 �मा�णत 

 १. �नवेदन प�  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �नशु�  सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २. नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 16  ज�ा नामसारी 

 �सफा�रस 

 १.घर ज�ा नामसारी स��ी �व�ृत 

 �ववरण खुलेको �नवेदन 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २. �नवेदकको नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 ३.मृतक र �नवेदक �बचको नाता 

 �मा�णत �मा�णत �माणप�को 

 ��त�लपी 

 ४.ज�ा धनी �माण पूजा�को ��त�लपी 

 ५.सज��मन मुचु�ा गरी बु�ु पन� भए 

 सज��मनमा सा�ी ब�ेको नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 ६.चालु आ.व. स�को स��ी कर 

 �तरेको र�सद 
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 ७.कानुनी ज�टलता भएको दे�खएमा 

 कानुनी राय �लइनेछ 

 17  अचल स��ी 

 मू�ा�कन 

 �सफा�रस/�मा�णत 

 १.स���त ���को �नवेदन  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 ३.ज�ाधनी �माणप�को ��त�लपी 

 ४.ज�ाको आसपासको चलन 

 च�ीको मु� ��ेपण 

 ५.हालसालै आसपासको ख�रद �ब�� 

 भएको भए सो �माण वा सज��मन 

 मुचु�ा 

 ६.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 18  आय�ोत/वा�ष�क आय 

 �सफा�रस/�मा�णत 

 १.�नवेदन प� र नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.आय�ोत खु�ने �माण 

 ३.चालु आ.व. स�को कर �तरेको 

 र�सद 

 19  घर कायम �सफा�रस  १.घर कायम �सफा�रस पाऊँ भ� े

 स��ी �नवेदन 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 
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 ��त फाँटका 

 कम�चारी  ३.स���त ज�ाको लालपूजा� 

 �माणप�को ��त�लपी 

 ४.चालु आ.व. स�को स��ी कर 

 �तरेको र�सद 

 20  घर ज�ा �मा�णत  १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.घरको न�ा,न�ा पास �माण प� 

 ३.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ४.आव�कता अनुसार सज��मन 

 मुचु�ा 

 21  नेपाल सरकारको 

 नाममा बाटो कायम 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.ज�ाधनी �माणप�को ��त�लपी 

 ३.नापी न�ा 

 ४.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ५.ज�ाधनी को ��कृती को सनाखत 

 गनु� पन� 

 ६.ज�ा धनीले सनाखत गरेको 

 कागजात 

 39 



 22  घर बाटो �मा�णत  १.�नवेदन (बाटोको नाम,टोल 

 समेतको खु�ने)स�हत नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 
 २.ज�ाघनी �माण पूजा�को ��त�लपी 

 ३.ज�ारहकेो �े�को �मा�णत 

 स�ल नापी न�ा 

 ४.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 23  चार �क�ा �मा�णत  १.�नवेदन र ना�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.ज�ा धनी �माण पूजा�को ��त�लपी 

 ३.जगा रहकेो �े�को ��त�लपी नापी 

 न�ा 

 ४.चालु आ.व. स�को स�को स��� 

 कर �तरेको र�सद 

 24  ज�ा धनी पुजा� 

 हराएको �सफा�रस 

 १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरे र�सद 

 ३.�नवेदनको �ायी वतन ज�ा रहकेो 

 वडाको नभएमा �ानीय सज��मन 

 मुचु�ा 
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 ४.�नवेदकको २ थान पासपोट� 

 साइजको फोटो 

 25  पूजा�मा घर कायम गन� 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.भवन न�ा पास �माण प�को 

 ��त�ल�प 

 ३.�नमा�ण स�� �माण प�को 

 ��त�ल�प 

 ४.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ५.ज�ा धनी �माण पूजा�को ��त�लपी 

 26  मोही नामसारी/मोही 

 बाडफाड/मोही लगत 

 क�ा �सफ�रस 

 १. मोही स��� पूण� �ववरण 

 स�हतको �नवेदन 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाग�रकता �माण पूजा�को ��त�लपी 

 ३.ज�ाधनी �माण पूजा�को ��त�लपी 

 ४.ज�ाको �मा�णत नापी न�ा 

 ५.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ६.ज�ाको �े�ा र �फ�बुकको 

 �मा�णत ��त�लपी 

 41 



 27  �वससाय दता� 

 �सफा�रस 

 १.�नवेदन प� र स���त 

 �वसायीको नाग�रकता ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.आ�ै घर भए ज�ा धनी पुजा�को 

 ��त�लपी, चालु आ.व.स�को स��� 

 कर �तरेको र�सद 

 ३.बहालमा भए स�झौता प�को 

 ��त�लपी, घर ध�नको नाग�रकताको 

 ��त�ल�प साथै बहाल कर �तरेको 

 र�सद 

 ४.सज��मन मुचु�ा 

 28  �वसाय ब� 

 �सफा�रस 

 १.आ�ो �वसायको �व�ृत �होरा 

 स�हतको �नवेदन प� 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 ३.चालु आ.व. स�को �वसाय 

 न�वकरण गरेको �माणप�को स�ल 

 ४.आ�ै घर भएमा चालु आ.व. स�को 

 स��ी कर �तरेको र�सद 

 ५.बहालमा भए स�झौता प�को 

 ��त�लपी साथै बहाल कर �तरेको 

 र�सद 

 29  �ापार �वसाय 

 नभएको �सफा�रस 

 १.कारण स�हतको �नवेदन प�  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 
 २.नाग�रकता �माणप� को ��त�लपी 
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 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �दन 

 �भ�मा  ३.�ा�नय तहको नाममा �वसाय 

 दता� गरेको �माणप� 

 ४.आ�ै घर भएमा चालु आ.व. स�को 

 स��ी कर �तरेको र�सद 

 ५.बहालमा स�ालन भएको भए 

 बहाल स�झौताको ��त�लपी र चालु 

 आ.व. स� बहाल कर �तरेको र�सद 

 30  �ज�वत संगको नाता 

 �मा�णत 

 १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाता खु�ने �माणप�को ��त�लपी 

 ३.सज��मन मुचु�ा 

 ४.नाता �मा�णत गन� ���ह�को ३ 

 ��त पासपोट� साइजको फोटो 

 ५.आव�कता अनुसार �ानीय �हरी 

 सज��मन मुचु�ा 

 31  मृतक संगको नाता 

 �मा�णत 

 १.�नवेदन र नाता खु�ने �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.हकदार ह�को नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 ३.मृ�ु दता� �माणप�को ��त�लपी 

 ४.मृतकको नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 
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 ५.हकवाला नावालक भए ज� दता� 

 �माण प�को ��त�लपी 

 ६.बसाईसरी आएको हकमा 

 बसाईसराईको ��त�लपी 

 ७.हकदारह�को पासपोट� साईजको 

 फोटो ३ ��त 

 ८.आव�कता अनुसार �ा�नय �हरी 

 सज��मन मुचु�ा 

 32  �व�ुत जडान �सफा�रस  १.�नवेदन प� र नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.ज�ाधनी �माणप�को ��त�लपी वा 

 हक भोगको �ोत खु�ने कागजात 

 ३.चालु आ.व. स���/भू�म कर 

 �तरेको र�सद वा भूमी�हनको हकमा 

 �ानीय स�ज� �मन 

 33  धारा जडान �सफा�रस  १.�नवेदन प� र नाग�रकता 

 �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.ज�ाधनी �माणप�को ��त�लपी वा 

 हक भोगको �ोत खु�ने कागजात 

 ३.चालु आ.व. स���/भू�म कर 

 �तरेको र�सद वा भूमी�हनको हकमा 

 �ानीय स�ज� �मन 
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 34  उ�ोग ठाउँ सारी 

 �सफा�रस 

 १.उ�ोग ठाउँसा�रका ला�ग �नवेदन  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.उ�ोग दता� �माण प�को ��त�लपी 

 ३.�ा�नय तहको नामको न�वकरण 

 स�हतको �वसाय दता� �माण प� 

 ४.आ�ै घर भए चालु आ.व. स�को 

 स��� कर �तरेको र�सद 

 ५.बहालमा भए बहाल स�ौताको 

 ��त�लपी र बहाल कर �तरेको र�सद 

 ६.(�ा�नय तहको नाम) �े� �भ� 

 सरी जाने भए स���त त वडा 

 काया�लयको अनुमतीको �सफा�रस प� 

 35  �वसाय ठाउँ 

 सारी,नामसारी,नाम 

 प�रवत�न �सफा�रस 

 १.�नवेदन  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाग�रकत �माणप�को ��त�लपी 

 ३.�वसाय दता�को �माणप� 

 36  संर�क �सफा�रस 

 (���गत) 

 १.�नवेदन प�  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.संर�ण �दने र �लने ���को 

 नाग�रकता र ज�दता� �माणप�को 

 ��त�लपी 

 ३.आव�कता आनुसार �लगत 

 सज��मन मुचु�ा 
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 37  �नःशु� �ा� 

 उपचार �सफा�रस 

 १.�नवेदन तथा नाग�रकता �माण 

 प�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 �नशु�  सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.�वप� भए टोल �वकास सं�ाको 

 �सफा�रस 

 38  ���गत/चा�र��क/जा 

 तजाती �सफा�रस 

 १.�नवेदन प�  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 ३.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ४.�वषयसँग स���त अ� �माण 

 कागजातह� 

 39  ज� �म�त �मा�णत  १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाबालकको हकमा ज� दता� 

 �माणप�को ��त�लपी 

 ३.बसाई सरी आएको भए सो को 

 �माण प� 

 ४.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 40  �ववाह �मा�णत  १.�नवेदन र दलुहा दलुहीको 

 नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 
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 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.बसाई सरी आएकाको कमा बसाई 

 सराई दता� �माण प� 

 ३.दलुाहा दलुही दबैु उप��त भई 

 सनाखत गनु� पन� 

 ४.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ५.�व.सं २०३४ प�छ को हकमा �ववाह 

 दता� �माणप�को ��त�लपी 

 41  कागज /म�ुरीनामा 

 �मा�णत 

 १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 -  सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.चालु आ.व. स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ३.�मा�णत गनु� पन� �वषयसँग 

 स���त �माण कागजह� को 

 ��त�लपी 

 ४.म�ु�रनामा �लने र �दने दवुै ��� 

 42  हकवाला वा हकदार 

 �मा�णत 

 १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.नाता �मा�णत �माण प�को 

 ��त�लपी 

 ३.हकदार �मा�णतका ला�ग �लगत 

 कागज 
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 ५.चालु आ.व.स�को स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 ६.आव�ता अनुसार �लगत 

 सज��मन मुचु�ा 

 43  अ�ववा�हत �मा�णत  १.�नवेदन र नाग�रकता �माणप�को 

 ��त�लपी 

 वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.संर�क वा अ�भभावकले 

 काया�लयमा गरेको सनाखत प� 

 ३.�वदेशमा रहकेाको हकमा 

 �वदेश��त नेपाली �नयोगबाट आएको 

 �सफा�रस 

 44  स��� कर  १.�नवेदन प�  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.ज�ा धनी �माण पूजा�को ��त�लपी 

 ३.भवन न�ा �ीकृ�त �माण प� र 

 न�ाको ��त�लपी 

 ४.भवन/ज�ा ख�रद गरेको भए 

 मालपोतबाट र�ज�ेशन पा�रत 

 �लखतको ��त�लपी 

 ५.(�ानीय तहको नाम)घोषणा �नु 

 पूव� �नमा�ण भएका भवनका हकमा 

 नापी न�ा वा �लगत �ा�व�धक 

 ��तवेदन 

 ६.मालपोत �तरेको र�सद 
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 ७.नाग�रकता र नापी न�ाको 

 �मा�णत ��त�लपी 

 45  बहाल कर  १.�नवेदन प�  वडा 

 अ��/का. 

 वा. वडा 

 अ��/वडा 

 स�चव/स� 

 ��त फाँटका 

 कम�चारी 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन, 

 सज��मन 

 को हकमा 

 बढीमा ७ 

 �दन 

 �भ�मा 

 २.बहाल स�झौताको �मा�णत 

 ��त�लपी 

 ३. बहालमा �दने र �लने ���को 

 नाग�रकताको �मा�णत 

 ��त�लपी/सं�ा भए दता� �माणप� 

 ४.चालु आ.व. स� स��� कर 

 �तरेको र�सद 

 46  अं�ेजीमा ग�रने 

 �मा�णत 

 द�ुर(बसोबास,ज�,मृ 

 �ु,�ववाव,अ�ववा�हत, 

 नाता) 

 १.�नवेदन प�  आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 २. सोही �होराको नेपाली भाषामा 

 �सफा�रसको ला�ग आव�क 

 कागजातह� 

 ४७  अंपा�गता प�रचयप�  १. वडा काया�लयको �सफा�रस  अपा�गता 

 प�रचयप� 

 �वतरण 

 स�म�त, 

 म�हला तथा 

 बालबा�लका 

 शाखा �मुख 

 �नशु�  १५�दन 

 २. मे�डकल �रपोट� 

 ३. नाग�रकता / ज�दता� 

 �माणप�को ��त�लपी 

 ४. तोक�एको ढाँचामा �नवेदन 

 48  घर न�ा पास �फ� 

 चेक जाँच 

 १. न�ा पास �नवेदन, ���गत 

 �ववरण तथा घरको न�ा 

 नगर 

 �मुख/उप 

 �मुख र 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 3 �दन 

 देखी 1 

 ह� ता स� 
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 �मुख 

 �शासक�य 

 अ�धकृत�ू 

 को तोक 

 आदेश 

 अनुसार 

 अ�मन 

 २. �क�ा नापी न�ा/�से न�ा र 

 सो �क�ा संग जो�डएको सडकको 

 �फ� बुक 

 ३. राज� व दा�खला गरेको र�सद 

 49  सरकारी, साव�ज�नक 

 ज�ा, सडक 

 �समा�कन तथा 

 संर�ण 

 १. स���त वडा काया�लयको 

 �सफा�रश 

 नगर 

 �मुख/उप 

 �मुख र 

 �मुख 

 �शासक�य 

 अ�धकृत�ू 

 को तोक 

 आदेश 

 अनुसार 

 अ�मन 

 �.2500/-  3 �दन 

 देखी 1 

 ह� ता स� 

 २. सरोकारवाला सबैको ह�ा�र 

 स�हत संयु� �नवेदन 

 ३. �क�ा नापी न�ा र �फ� बुक 

 ४. राज� व दा�खला गरेको र�सद 

 50  �ा�यक स�म�त मा 

 परेको उजुरी मा ज�ा 

 स��ी �ववादको 

 �नरोपण 

 १. �ा�यक स�म�तको बैठकमा 

 सहभा�गता 

 �ा�यक 

 स�म�त 

 संयोजक�ू 

 को तोक 

 आदेश 

 अनुसार 

 अ�मन 

 �.2500/-  3 �दन 

 देखी 1 

 ह� ता स� 

 २. सरोकारवाला सबैको ह�ा�र 

 स�हत संयु� �नवेदन 

 ३. �क�ा नापी न�ा र �फ� बुक 

 ४. राज� व दा�खला गरेको र�सद 

 51  नगर �मुख, उप�मुख 

 र काया�लय �मुख�ू 

 को आदेशानुसारका 

 काय�ह� 

 १. आव�कता अनुसारका सब ै

 कागजातह� 

 अ�मन  �नयमानुसा 

 र द�ुर 

 कामको 

 �कृ�त 

 अनुसार 
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 52  �वप� नाग�रक औष�ध 

 उपचार �सफा�रस 

 १.नाग�रकताको ��त�लपी  �ा� 

 शाखा �मुख 

 दता� भएको 

 सोही �दन 

 २. �च�क�कको �माणप� 

 ३. स���त वडाको �सफा�रस 

 53  सु�ेरी सेवा  १. गभ�वती दता� काड�   स���त 

 ब�थ�ङ 

 से�रका 

 न�स�ङ �ाफ 

 दता� भएकै 

 समयमा 

 तु�� 

 54  खोप सेवा  १. उमेर स�ह अनुसारको खोप काड�   खोप 

 काय��ममा 

 संल� 

 कम�चारी 

 दता� भएकै 

 समयमा 

 तुु�� 

 55  को�भड-१९ �व��को 

 खोप अ�भयान संचालन 

 १. स���त ल��त उमेर �मा�णत 

 गन� आ�धका�रक कागजप� 

 स���त 

 खोप के�मा 

 ख�टएका 

 खोप �दान 

 गन� 

 �ा�कम� 

 अ�भयान 

 संचालन 

 भएको 

 समयमा  २. काया�लयले जारी गरेको प�रचयप� 

 ३. अ� तोके बमो�जमका कागजात 

 56  राज� व/कर  राज� व �तरेको र�सद अथवा  �मुख 

 �शासक�य 

 अ�धकृत�ू 

 को तोक 

 आदेश 

 अनुसार 

 राज� व फाँट 

 न.पा.को 

 आ�थ�क ऐन 

 बमो�जम 

 सोही �दन 

 ज�ाध�न �माणप�को ��त�लपी 

 अथवा �वसायको हकमा �वसाय 

 दता� �माणप�को स� कल 

 मु�ा�कन भईसकेको ख�मा, 

 �क�ा नं., ज�ाध�नको नाम, ठेगाना 

 तथा �े�फल बमो�जम �स�मको 

 रेकड�  �मलान भएमा सो बमो�जम 
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 ५ . �नवेदन  ,  उजुरी उपर �नण�य गन� �कृया र अ�धकारी 

 ●  शाखा संग स���त �नय�मत कामह� शाखा �मुखबाट �नण�य �ने । 

 ●  �वशेष �नण�य नगर �मुखबाट तथा काया�लय �मुखबाटै �नु पन� भनी तो�कएका कामह� 

 कया�लय �मुखबाट । 

 ●  �न�तगत �वषयका �नण�यह� नगर काय�पा�लका  एवं नगरसभा बाट �नण�य�ने । 

 ६. �नण�य उपर उजुरी सु�े अ�धकारी 

 ●  शाखा �मुख मातहतबाट भएको �नण�यको शाखा �मुख वा �मुख �शासक�य अ�धकृत । 

 ●  �मुख �शासक�य अ�धकृतबाट भएको �नण�यको नगर �मुख 

 ●  काया�पा�लका सद�ह�बाट भएको �नण�यको नगर�मुख,,नगर उप �मुख । 

 ●  नगर �मुख, नगर उप �मुखबाट भएको �नण�यको काय�पा�लका एवं नगरसभा । 

 ●  दै�नक सेवा �वाह तथा कम�चारीको गुनासो काय� �वहार वारे गुनासो सु�े योजना तथा 

 �शास�कय अ�धकृत । 

 ७. स�ादन गरेको कामको �बवरण 

 �शासन शाखा 

 दता�: ३४९७ 

 चलानी: ६६६ 

 पशु �वकास शाखा 

 �.सं.  काय��म  ईकाइ  ज�ा 

 १  मे�डकल उपचार  सं�ा  २०७८ 

 २  माईनर स�ज�कल  सं�ा  ३६५ 

 ३  �योगशाला सेवा  सं�ा  ७२७ 

 ४  खोप 
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 रे�वज �व�� खोप  सं�ा  २१० 

 ५  कृ��म गभा�धान 

 गाई  सं�ा  १५६ 

 भैस�  सं�ा  ७९ 

 ६  फम� दता�  सं�ा  १४ 

 ७  फम� न�वकरण  सं�ा  ३ 

 ८  ई�प�ड�मयोलो�जकल �रपो�ट�ङ  पटक  ३ 

 ९  बा� पर�जवी �नय�ण  पटक  १ 

 १०  आ��रक पर�जवी �नय�ण  पटक  १ 

 ११  रे�वज रोग �नय�ण  पटक  १ 

 कृ�ष शाखा 

 �स.न.  कृयाकलाप  इकाइ  �बवरण  कै�फयत 

 १  �ाउ �वउ �बतरण काय��म  पटक  १  काय��म स�� 
 भैसकेको 

 २  बाली संर�ण काय��म  पटक २  १  स�� 

 ३  बाली कटानी काय��म  सं�ा  १३  स�� भैसकेको 

 ४  बगर खेती काय��म  पटक  १  स�� 

 ५  �हउदे तरकारीको र �ाजको  �बउ 
 �बतरण 

 पटक  १  स�� भैसकेको 

 ६  ��र �नधा�रण काय�क�म  ५ ��र 
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 योजना शाखा 

 वडा नं १ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता 

 गन� ��� 

 १  �ा� पुवा�धार तथा साम�ी 

 ख�रद ( आधारभुत �ा� के� 

 चप� �नमा�ण ) 

 २०००००।  २०७९।८।७  २०७९।१२।२ 

 ५ 

 अमर�स�ह ऐडी 

 वडा नं २ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता 

 �म�त 

 स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता 

 गन� ��� 

 १  �व�ु डगौराको घरदेखी सुनबरा पुल 

 स� सडक �रो�ती 

 २०००००।  २०७९।९।१३  २०८०।३।१०  च� ब.डगौरा 

 वडा नं ३ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता 

 �म�त 

 स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता 

 गन� ��� 

 १  सृजन�शल कृषक समुह न�जक पखा�ल 

 �नमा�ण 

 २०००००।  २०७९।९।४  २०८०।३।१०  बालकृ� डगौरा 

 २  वडा नं ३को �व�भ� शाखा सडकह�मा 

 �ाभेल तथा �रो�ती 

 ३०००००।  २०७९।९।४  २०८०।३।१०  मान ब. महरा 

 ३  �शवम��र हल �नमा�ण  १०००००।  २०७९।९।६  २०८०।३।१०  �वर�स�ह भ�ारी 

 ४  ह�घुाट न�जक पानी �नकास  १९५०००।  २०७९।९।१३  २०८०।१।२५  कपे� बम 
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 वडा नं ४ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता 

 गन� ��� 

 १  थुनुवा पुजा �ल �रो�ती योजना  १०००००।  २०७९।९।१३  २०८०।३।१०  बासुदेव चौधरी 

 २  �सकलप�ी टोलमा �व�कमा� म��र �नमा�ण  १०००००।  २०७९।९।१४  २०८०।३।१०  भरत टमटा 

 ३  दधुधारी ज�ारी �नलकट म��र �नमा�ण 

 योजना 

 १०००००।  २०७९।१०।९  २०८०।२।२५  धन ब. पाक� 

 ४  �ी �स�बैजनाथ म��र �रो�ती गन� 

 योजना 

 १५००००।  २०७९।१०।९  २०८०।२।२५  लाल�स�ह ऐर 

 वडा नं ६ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता गन� 

 ��� 

 १  चौधरी टोलमा भुई थुनुवा �नमा�ण  १०००००।  २०७९।९।४  २०८०।३।१०  राम �सह डगौरा 

 वडा नं ७ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता गन� 

 ��� 

 १  कैले धामीको घर जाने बाटोमा ढल �नकास  १५००००।  २०७९।८।२०  २०७९।१२।३०  कैले धामी 

 २  कसरौल बैजनाथ म��र उ�र बाटोमा 

 ढल�नकास 

 १५००००।  २०७९।९।१४  २०८०।३।१०  शा�� भ� 

 ३  �समलफाँटा क�ट� �नमा�ण  ७०००००।  २०७९।९।१४  २०८०।३।१०  खगे�री जोशी 

 वडा नं ८ 
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 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता गन� 

 ��� 

 १  बैजनाथ म��र संर�ण म�णकाधाम  ७५००००।  २०७९।९।६  २०८०।२।२०  �हरा�स�ह ठगु�ा 

 २  सुनदेवी म��र �नमा�ण काय�  ७५००००।  २०७९।९।१८  २०८०।३।१०  गौर�स�ह ठगु�ा 

 वडा नं ९ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता गन� 

 ��� 

 १  आधारभुत �ा� सेवा के�को भवन मम�त  ३०००००।  २०७९।९।१३  २०८०।१।२५  नरे� ्ब. ऐर 

 २  मान�सह �ब�को घरदेखी घरकटुवा नदी 

 स� ढल�नकास तथा नाली �नमा�ण 

 ५०००००।  २०७९।१०।९  २०८०।२।२८  लोके� ब. �ब� 

 वडा नं १० 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता गन� 

 ��� 

 १  �वपद �ब�ापन खच� अ�ग�त सुनवरा 

 न�दमा तटब� माटो भरान र घर मम�त 

 १५००००।  २०७९।८।११  २०७९।१२।१०  गौरी देवी पा�ाली 

 वडा नं ११ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता गन� 

 ��� 

 १  �ज ब.ऐरको घर �दैँ बस� भ�को 

 घरस�को बाटो पानी �पच 

 २०००००।  २०७९।१०।९  २०७९।२।२८  बल ब.ऐर 
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 २  �दपनगर बेलौरी राजमाग� पूव� �दपक जोशीको 

 घर �दैँ �वरे� �ब�को घर जाने बाटोमा 

 �ाभेल र क�ट� मम�त 

 २०००००।  २०७९।१०।९  २०८०।२।२५  भुवन �ब� 

 वडा नं १२ 

 �स.न.  आयोजनाको नाम  �व�नयो�जत 

 रकम 

 स�झौता �म�त  स�� �म�त  उ.स 

 अ��/स�झौता 

 गन� ��� 

 १  बस�पुरको �सँचाई बो�रङको ला�ग 

 �ा��क पाइप स�हतको ढल �नकास 

 १०००००।  २०७९।६।१३  २०७९।८।२५  संजय ढुङगाल 

 लेखा शाखा 

 शु�ाफाँटा नगरपा�लकाको आ.व. २०७९/८० को दो�ो �ैमा�सक (का���क,मं�सर,पौष) म�हनाको खच� 

 �स.नं.  �ववरण 

 बजेट �. 

 (हजारमा) 

 खच� 

 �.(हजार 

 मा) 

 खच� 

 ��तशत 

 १  नगरपा�लका  ९,७३,३८  ५,४९,२०  ५६.४२ 

 २  वडा नं १  ५०,००  ४,७०  ९.४१ 

 ३  वडा नं २  ४०,००  २,९४  ७.३६ 

 ४  वडा नं ३  ४०,००  ६,१२  १५.३ 

 ५  वडा नं ४  ४५,००  ३९  ०.८७ 

 ६  वडा नं ५  ५०,००  ५,८७  ११.७५ 

 57 



 ७  वडा नं ६  ४०,००  ६,९९  १७.४९ 

 ८  वडा नं ७  ५०,००  १,९४  ३.८९ 

 ९  वडा नं ८  ५०,००  ३,००  ६ 

 १०  वडा नं ९  ४०,००  ८७  २.१८ 

 ११  वडा नं १०  ४५,००  ४,४८  ९.९६ 

 १२  वडा नं ११  ५०,००  ३,६३  ७.२६ 

 १३  वडा नं १२  ५०,००  २,५६  ५.१३ 

 �स.नं. 

 शाखागत 
 बजेट �. 

 (हजारमा) 

 खच� 

 �.(हजार 

 मा) 

 खच� 

 ��तशत 

 १  कृ�ष �वकास शाखा  ५०,००  ३,९५  ७.९१ 

 १०  �श�ा शाखा  २,३०,००  ८०  ०.३४ 

 २  �ा� शाखा  १,५५,००  १२,२०  ७.८७ 

 ३  पशु �वकास शाखा  २०,००  ०  ० 

 ४  उजा� शाखा  ११,४७  ०  ० 

 ५  �ा�यक स�म�त  ७,००  १,०८  १५.४२ 

 ६  म�हला �वकास  ५,००  ३०  ६ 
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 ७  एन एल आर  १४,००  ४,१६  २९.७६ 

 ८ 

 भु�म�हन द�लत, भु�म�हन सुकु�ासी र अ�व��त 

 शाखा 

 २०,००  ५७  २.८८ 

 ९  संघीय सरकार बाट ह�ा��रत काय��म  २३,३२,००  ४,४८,५६  १९.२३ 

 �ा�व�धक शाखा 

 १. ठे�ा आ�ान सं�ा १७ ओटा 

 ●  वोलप� सं�ाः ९ ओटा 

 ●  �सलब�ी दरभाउप� सं�ा: ७ ओटा 

 २. संघ तथा �देश अनुदानका काय��म 

 ●  तराई मधेश समृ�� काय��म: काय��म काय��यनको अव�ामा रहकेो । 

 ●  �देश �वशेस अनुदान काय��म: काय��म काय��यनको अव�ामा रहकेो । 

 ●  �देश स�ुरक अनुदान काय��म: काय��म काय��यनको अव�ामा रहकेो । 

 ३. घर न�ा पास दरखा� सं�ा: ९ 

 आ�थ�क �वकास शाखा 

 ●  खानेपानी नबीकरण सं�ा: ४ 

 ●  �वसाय नबीकरण सं�ाः ७५ 

 ●  �वसाय दता� सं�ाः २५ 

 ●  “घ” वग� इजाजत नब�करण सं�ा १ 

 रोजगार सेवा के� 

 ●  सू�चकृत वेरोजगारको उमेर समूह अनुसार �ाथ�मकरण ग�रएको । 

 ●  स�ा�लत �ने योजनाको �ाथ�मक�करण ग�रएको  । 
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 �ा� शाखा 

 �.सं.  स�ा�दत काम  उपल�ी 

 १  PNC Home Visit काय��मह�को बा�ष�क 
 स�म�ा गो�ी 

 १ पटक 

 २  ५ वष� मुनीका बालबा�लकाह�लाई �भटा�मन ए 
 तथा जुकाको औषधी �वतरण काय��म स�� 

 ९२ ��तशत 

 ३  को�भड १९ �व�� खोप अ�भयान स�ालनमा 
 खोप पाएका (१८ वष� मा�थ) 

 ९० ��तशत 

 �श�ा शाखा 

 ●  दो�ो �ैमा�सक तलब भ�ा �नकासा, 

 ●  नगर �रीय �च�कला तथा हा�जर जबाफ ��तयो�गता, 

 ●  �व�ालयमा �दवा खाजा काय��मको �नकासा, 

 ●  नगर �श�ा स�म�तको पूण�ता �ा�, 

 ●  सामुदा�यक �व�ालयका �.अ. बैठक, 

 ८. सूचना अ�धकारीको र �मुखको नाम र पद 

 सुचना अ�धकारी: 

 नाम: मोहनराज फुलारा 

 पद: अ�धकृत 

 स�क�  �ववरण: ९८४९९६३९८५, suchanadhikari@shuklaphantamun.gov.np, 

 phularamohan99@gmail.com 

 ९. ऐन  ,  �नयम  ,  �व�नयम वा �नद� �शकाको सूची 

 �स. 
 नं. 

 ऐन, �नयम,�नद� �शकाको नाम 
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 १  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको आ�थ�क ऐन २०७४ 

 २  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको �व�नयोजन ऐन २०७४ 

 ३  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको आ�थ�क काय��व�ध �नय�मत र �व�ीत गन� बनेको 
 (कानुन) ऐन २०७४ 

 ४  शु�ाफाँटानगरपा�कला �शासक�य काय��व�ध �नय�मत गन� ऐन २०७४ 

 ५  शु�ाफाँटानगरपा�लका स�म�तले उजुरी कावा�ही �कनारा गदा� अपनाउनु पन� 
 काय��व�धकास��मा �व�ा गन� बनेको ऐन,2075 

 ६  शु�ाफाँटानगरपा�लकाकोसहकारी ऐन, २०७५ 

 ७  शु�ाफाँटानगरपा�लका कृ�ष �बसाय �व��न स��मा बनेको ऐन २०७५ 

 ८  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको �व�नयोजनऐन, २०७५ 

 ९  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको आ�थ�कऐन २०७५ 

 १०  फोहोरमैला �ब�ापन ऐन २०७५ 

 ११  �वपदजो�खम �ू�नकरण तथा �ब�ापन ऐन, २०७५ 

 १२  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको आथ�कऐन, २०७६ 

 १३  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको �व�नयोजनऐन, २०७६ 

 १४  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको आथ�कऐन, २०७७ 

 १५  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको �व�नयोजनऐन, २०७७ 

 १६  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको आथ�कऐन, २०७८ 

 १७  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको �व�नयोजनऐन, २०७८ 

 १८  शु�ाफाँटा नगर काय�पा�लका काय� स�ादन �नयमावली २०७४ 

 १९  नगर काय�पा�लका (काय� �वभाजन) �नयमावली, २०७४ 
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 २०  शु�ाफाँटा नगरकाय�पा�लकाको�नण�यवाआदेशरअ�धकारप�को�मा�णकरण 
 (काय��व�ध) �नयमावली, २०७४ 

 २१  शु�ाफाँटा नगरपा�लका ब�ठक स�ालन स��ी काय��व�ध २०७४ 

 २२  शु�ाफाँटा नगरपा�लका नगर सभा स�ालन काय��व�ध २०७४ 

 २३  शु�ाफाँटा नगरपा�लका एफ.एम रे�डयो (�व�ापन तथा स�ालन) काय��व�ध, 
 २०७४ 

 २४  शु�ाफाँटा नगरपा�लका योजना संचालन स��ी काय��व�ध, २०७४ 

 २५  शु�ाफाँटा नगरपा�लका �ानीय राजप� �काशन स��ी काय��व�ध, २०७४ 

 २६  शु�ाफाँटा नगरपा�लकाकापदा�धकारीह�कोआचारसं�हता, २०७४ 

 २७  शु�ाफाँटा नगरपा�लकाबाटग�रनेबजार अनुगमन �नद� �शका, २०७४ 

 २८  शु�ाफाँटा नगरपा�लका “घ” वग�को �नमा�ण �वसायी इजाजत प� स��ी 
 काय��व�ध, २०७५ 

 २९  शु�ाफाँटा नगरपा�लका एक�कृत स��त �व�ापन काय��व�ध,२०७५ 

 ३०  शु�ाफाँटा नगरपा�लका करारमा �ा�व�धक कम�चारी �व�ापन गन� स��ी 
 काय��व�ध,२०७५ 

 ३१  शु�ाफाँटा नगरपा�लका नगर �श�ा काय��व�ध,२०७५ 

 ३२  अपा�गता भएका ���को प�रचय प� �वतरण काय��व�ध,२०७५ 

 ३३  म�दरा �व�� �वतरण �ब�ापन तथा �नयमन �नद� �शका २०७५ 

 ३४  छाडा पशु चौपाया �ब�ापन स��� काय��व�ध २०७५ 

 ३५  �ेणी �व�हन जनश�� छनौट स��� मापद�  ,  २०७६ 
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 ३६  शु�ाफाँटा नगरपा�लकाका कम�चारीह�को थप सेवा सु�वधा तथा�ो�ाहन भ�ा 
 स��ी काय��व�ध २०७६ 

 ३७  शु�ाफाँटा नगरपा�लका सडक मापद� �नधा�रण काय��व�ध २०७६ 

 ३८  �ा�यक स�म�तको काय� संचालन काय��व�ध, २०७६ 

 ३९  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको नवीकरणीय ऊजा� काय��म स�ालन काय��व�ध २०७६ 

 ४०  शु�ाफाँटा नगरपा�लकाको अनुगमन तथा मु�ा�कन काय��व�ध  ,  २०७७ 

 ४१  �बसाय दता� काय��व�ध २०७७ 

 ४२  शुसासन (�ब�ापन तथा संचालन) काय��व�ध, २०७७ 

 ४३  आ��रक�नय�ण �णाली �नद� �शका, २०७७ 

 ४४  खानेपानीतथा सरसफाई स�म�त �ब�ापन काय��व�ध २०७७ 

 ४५  शु�ाफाँटानगरपा�लका भवन �नमा�ण सं�हता तथा मापद� काय��व�ध २०७७ 

 ४६  लेखास�म�तको काय��व�ध २०७७ 

 ४७  शु�ाफाँटानगरपा�लकाको एफ. एम. रे�डयो �ब�ापन संचालन काय��व�ध २०७४ 
 �थम संसोधन 

 ४८  नगर�श�ा काय��व�ध २०७५ संसोधन 

 ४९  लैि�गक�ह�सा �नवारण कोष (संचालन) काय��व�ध २०७७ 

 ५०  शु�ाफाँटानगरपा�लका सडक मापद� �नधा�रण काय��व�ध �थम संसोधन २०७६ 

 ५१  सं���वातावरणीय अ�यन तथा �ार��क वातावर�णय प�र�णकाय��व�ध २०७७ 

 ५२  वाल�ब समूह परचालन �नद� �शका २०७७ 

 ५३  सं�ादता� तथा न�वकरण काय��व�ध २०७७ 

 ५४ 
 शु�ाफाँटानगरपा�लकामा भू�महीन द�लत, भू�महीनसुकु�ासी र अ�व�ीत 
 बसोबासीको �ववरण र त�ांक संकलन इकाईमा काय�रतपदा�धकारी र कम�चारीको सेवा 
 सु�वधा स��ी काय��व�ध, २०७८ 
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 ५५  �ार��क बाल �बकास सहजकता�को पा�र��मक स��� �नद� �शका, २०७८ 

 ५६  शु�ाफाँटा नगरपा�लकामा रहकेा बरघर/भलम�ा �णाली संर�ण �व��न र �वकास 
 गन� बनेको ऐन, २०७८ 

 ५७  टोल �वकास सं�ा (गठन तथा प�रचालन) काय��व�ध २०७८ 

 ५८  आ�थ�क ऐन २०७९ 

 ५९  �व�नयोजन ऐन २०७९ 

 ६०  �वपद जो�खम �ू�नकरण तथा �व�ापन (�थम संसोधन) ऐन २०७५ 

 ६१  लैि�गक समानता तथा समा�जक सावे�शकरण माग�दश�न, २०७९ 

 ६२  �वसाय दता� तथा न�वकरण स��� काय��व�ध, २०७९ 

 ६३  शु�ाफाँटा नगरपा�लकाको नगर �हरी ऐन २०७९ 

 ६४  शु�ाफाँटा नगरपा�लकाको �ानीय वन ऐन २०७९ 

 १०. आ�ानी  ,  खच� तथा आ�थ�क कारोबार स��ी अ�ाव�धक  �ववरण 

 �स.नं.  �ा��को �ोत  आ�ानी 

 १  १३४११ - अ� सं�ागत आ��रक अनुदान  ४,२०,०००.०० 

 २  ११३१३ - एक�कृत स�ती कर  २,६०,६४३.७६ 

 ३  ११३१४ - भु�मकर/मालपोत  ३,१३,६५६.०० 

 ४  ११३२१ - घरवहाल कर  ९७,७६९.०० 

 ५  ११३२२ - वहाल �वटौरी कर  १,१५,१६०.०० 

 ६  ११४५१ - सवारी साधन कर (साना सवारी)  ०.०० 

 ७  ११६९१ - अ� कर  ४,३८,८२३.०० 
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 ८  १४१५१ - सरकारी स��ीको वहालबाट �ा� 
 आय 

 ०.०० 

 ९  १४१५९ - अ� �ोतबाट �ा� रोय�ी  ०.०० 

 १०  १४२१३ - अ� �ब��बाट �ा� रकम  ०.०० 

 ११  १४२१९ - अ� सेवा शु� तथा �ब��  १३,२१७.०० 

 १२  १४२२४ - परी�ा शु�  ०.०० 

 १३  १४२२९ - अ� �शास�नक सेवा शु�  १,०४,१६६.३० 

 १४  १४२४२ - न�ापास द�ुर  ३८,४२२.०० 

 १५  १४२४३ - �सफा�रश द�ुर  ४,५५,५१०.०० 

 १६  १४२४४ - ���गत घटना दता� द�ुर  १,०७,५००.०० 

 १७  १४२४५ - नाता �मा�णत द�ुर  ५,७५०.०० 

 १८  १४२५३ - �ावसाय र�ज�ेशन द�ुर  २,४१,६७५.०० 

 १९  १४२५४ - रे�डयो/ एफ.एम.स�ालन द�ुर  ०.०० 

 २०  १५१११ - बे�ज ू  ०.०० 

 २१  ३२१२२ - ब�क मौ�ात  ०.०० 

 ज�ा आय  २६,१२,२९२.०६ 

 ११. साव�ज�नक �नकायले �ा� गरेको वैदे�शक सहायता  ,  ऋण  ,  अनुदान एवम् 
 स�झौता स��ी �ववरण 

 शु�ाफाँटा नगरपा�लकाले कुनै प�न बैदे�शक सहायता, ऋण, अनुदान �ा� नगरेको । 

 १२. साव�ज�नक �नकायमा परेको सूचनाको माग स��ी �नवेदन र सूचना �दइएको 
 �ववरण 
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 �स.नं.  सूचनाको �ववरण  दता� �म�त  दता� 

 नं. 

 काय��यनको आव�ा 

 १३. साव�ज�नक �नकायका सूचनाह� अ�� �काशन भएको वा �ने भए सोको 
 �ववरण 

 समय समयमा आव�क �ववरण वेवसाईट माफ� त तथा संघीय सरकारबाट जारी सूचना �णा�ल 

 पोट�लबाट सूचना �का�शत ग�रने । 

 क) शु�ाफाँटा नगरपा�लकाको वेवसाईट  https://shuklaphantamun.gov.np/ 

 ख) �ा�नय �वपद �रपो�ट�ङ पोट�ल: 

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

 ग) �ानीय सं�ागत �मता � मू�ा�कन:  https://lisa.mofaga.gov.np/report 
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