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१. भसूमका 

२. महाकाली नगरपासलकाको पररचर् 
नेपाल राज्र्को पचनः संरचना संगै नेपाल राज्र्को सचदूरपजिम प्रदेश अन्िगयि दाच चयला जजल्लाको सदरमचकाम खलंगा वरपरका 
क्षेत्रहरु खलंगा, छापरी, कााँटै धाप र दत्त च (सासबक अपी नगरपासलकाका वडा नं. ४ देजख १७) र सासबक दत्त च गा.वव.स.लाई 
समेटेर समसि २०७३ फागचन २७ मा ९ वटा वडा ववभाजन गरी स्थापना भएको महाकाली नगरपासलका वहन्दचहरुको मचख्र् एवम ्
पववत्र धामीक सिथय स्थल कैलाश मानसरोवरको प्रवेश द्धारको रुपमा भारि उत्तराखण्ड राज्र्को वपथौरागढ जजल्ला संग ससमाना 
जोसडइ महाकाली नदीको वकनारमा अवजस्थि नगरपासलका ववश्वमानजचत्रमा २९ सडग्री ३६ समनेट देखी २९ सडग्री ४५ समनेट 
उत्तरी अक्षाश र ८० सडग्री २४ समनेट देखी ८० सडग्री ३९ समनेट पचवी देशान्िर सम्म फैसलएको र्स नगरपासलकाको पूवयमा 
नौगाड गाउाँपासलका, पजिममा भारि, उत्तरमा दचहूाँ गाउाँपासलका र दजक्षणमा शैल्र्जशखर नगरपासलका र मासलकाजचयन गाउाँपासलका 
संग ससमाना जोसडएको छ। महाकाली नगरपासलकाले कच लक्षेत्रफल १३५.११ वगय वक.मी. र २१२३१ रहेको महाकाली 
नगरपासलका उच्च वहउाँ पने वहमाली क्षेत्र देजख नदी वकनारामा रहेका फााँटहरुलाई समेटेर बनेको छ ।  
धासमयक एवं सााँस्कृसिक शजिवपठहरु मौसलक सााँस्कृसि,  प्राकृसिक सम्पदाले भररपूणय रहेकोले महाकाली नगरपासलका पर्यटनको 
प्रच चर सम्भावना बोकेको छ । प्रकृसिको अनचपम नमचनाको रुपमा जैववक ववसधििा िथा प्राकृसिक सम्पदाले भररपूणय र ववववध 
जािजािी, भाषाभाषी धमायवलजम्बहरुको साझा बसोबास रहेको  र दाच चयला जजल्लाको सदरमचकामको रुपमा अवजस्थि छ।   
समसि २०७३ फागचन २७ मा ९ वटा वडामा ववभाजजि नगरपासलकाको वडा अनचसारको संरचना देहार् बमोजजम रहेकोछ। संलग्न 
वववरणमा घरधचरी र जनसंख्र्ा २०६८ को जनगणनाको अधारमा उल्लेख गररएकोछ । 

वडा 
नं 

समावेश भएका 
साववक गाववस/ 

नपा 

साववक वडा 
नं. 

घरधचरी जनसंख्र्ा 
क्षेत्रफल (वगय 
वक.सम.) 

सदरमचकाम वडा केन्र 

कै
वफ

र्ि
 

१ अपी ४ ५ र ६ ५२९ २८२२  

 

 

१३५.११ 
 

साववक
क
ो अपी नगरपालीक

ाक
ो क

ार्ायलर्
 

  छापरी  

२ अपी ७ र ८ ३८१ २०४८ सेला  

३ अपी ९ र १० ४०४ २१८० बांज  

४ अपी ११ ११७२ ४२८२ बाङ्गाबगर  

५ अपी १२ र १३ ६८६ २८०७ गल्फै  

६ अपी १४ २५८ १५३९ सनसील  

७ अपी १५ २५४ १३५४ धाप  

८ अपी १६ र १७ ३८४ २०१३ असीगाडा  

९ दत्त च १ देजख  ९ ४५८ २१८६ दत्त च  

जम्मा   ४५२६  २१२३१    

 
नगर पाश्वयजचत्र २०७७ अनचसार महाकाली नगरपासलकाको वस्िचजस्थसि वववरण 

वडा नं वडा केन्र घरधचरी 
जनसंख्र्ा क्षेत्रफल 

Km2 
कैवफर्ि 

मवहला पचरुष जम्मा 

१ छापरी 548 १६१६ १६७२ ३२८८ १९.१२   
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वडा नं वडा केन्र घरधचरी 
जनसंख्र्ा क्षेत्रफल 

Km2 
कैवफर्ि 

मवहला पचरुष जम्मा 

२ सेला ३८८ १२१६ १३२५ २५४१ १५.०७   

३ बांज ३४८ १०१० १०८३ २०९३ २०.२५   

४ बाङ्गाबगर ७५९ २०९२ २१४२ ४२३४ २.८६   

५ गल्फै ७४७ १८५५ १९४३ ३७९८ १८.१४   

६ सनसील २४७ ८२६ ९४८ १७७४ २३.०९   

७ धाप २७४ ७९३ ८६० १६५३ १५.५२   

८ असीगाडा ३४९ ११०४ १०९९ २२०३ १०.८१   

९ दत्त च ५०४ १४१६ १४६७ २८८३ १०.२५   

जम्मा ४१६४ ११९२८ १२५३९ २४४६७ १३५.११   

३. महाकाली नगरपासलकको स्वरुप र प्रकृसि 
नेपालको संववधानको धारा ५६ उपधारा ४ बमाोजजम िीन वटा स्थानीर् िह हचने व्र्वस्था अनचसार संववधानको धारा २१४ मा 
स्थानीर् िहको कार्यकाररणी असधकार अनचसार महाकाली नगरपासलकाकोको संरचना िर्ार भएकोछ । संववधानको धारा २१४ र 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा ११ मा उल्लेजखि काम कियव्र् र असधकारहरुको कार्य सम्पादन गनय दाच चयला 
जजल्लामा ९ वटा स्थानीर् िहहरु सनधायरण भए बमोजजम महाकाली नगरपासलकाको कार्ायलर् रहन ेव्र्वस्था गररएको छ । 
नेपालको संववधान एवम ् स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ बाट प्रदत्त काम कियव्र् र असधकार अन्िरगि महाकाली 
नगरपासलकाले ववकास सनमायण िथा क्षमिा असभबवृद्ध लागर्िका कार्य सम्पादन गनय संघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र गैससहरु 
बीच समन्वर्कारी भसूमका सनवायह गरी कार्य सम्पादन गनचय पने प्रकृसि रहेकोछ  
महाकाली नगरपासलकाको संरचना देहार् बमोजजम रहेकोछ । 



5 
 

नगर कार्यपासलकाको दरबन्दी वववरण 

सस. नं. पद नाम (ररि समेि खचलाउन)े  सेवा/समचह/उपसमचह िह/शे्रणी जम्मा कैवफर्ि 

१ प्रमचख प्रशासकीर् असधकृि प्रशासन/सा.प्र. 10 १ ररि 

२ असधकृि जशक्षा/जश. प्र. ९/१० १  ररि 

३ सस.सड.इय. इजन्ज./सससभल ९/१० १  ररि 

४ असधकृि प्रशासन/सा.प्र. ७/८ १   

५ लेखा असधकृि प्रशासन/लेखा ७/८ १  ररि 

६ असधकृि जशक्षा/जश. प्र. ८ १   

७ जनस्वास््र् असधकृि स्वास््र्/ज.स्वा. ७/८ १  ररि 

८ इजन्जसनर्र इजन्ज./सससभल ७/८ १  ररि 

९ असधकृि प्रशासन/सा.प्र. ६ २   

१० आ.ले.प. असधकृि प्रशासन/लेखा ६ १   

११ प.हे.न. स्वास््र्/क.न. ६ १   

१२ हेल्थ अससषे्टन्ट स्वास््र्/हे.इ. ५/६ १  

१३ सहार्क प्रशासन/सा.प्र. ५ ५  

१४ लेखापाल प्रशासन/लेखा ५ १   

१५ कम््र्चटर अपरेटर ववववध ५ १   

१६ प्रा.स. जशक्षा/जश. प्र. ५ १  ररि 

१७ सब-इजन्जसनर्र इजन्ज./सससभल ५ २   

१८ मवहला ववकास सनररक्षक ववववध ५ १   

१९ असमन इजन्ज. ४ १   

२० सहार्क ववववध ४ २   

२१ सलेपा प्रशासन/लेखा ४ १   

२२ स.म.वव.सन ववववध ४ १   

वडा कार्यलर्को दरबन्दी वववरण 

१ सहार्क प्रशासन/सा.प्र. ५ ४   

२ सब-इजन्जसनर्र इजन्ज./सससभल ५ ४   

३ सहार्क प्रशासन/सा.प्र. ४ ५   

४ सब-इजन्जसनर्र इजन्ज./सससभल ४ ५   

अन्र् सेवा िफय  
१ असधकृि कृवष/कृवष प्रसार ६ १   

२ प्रा.स. कृवष/कृवष प्रसार ५ २   

३ ना.प्रा.स. कृवष/कृवष प्रसार ४ १   

४ पशच जचवकत्सक कृवष/भेटेरनरी ७ १   

५ असधकृि कृवष/भेटेरनरी ६ २   

६ सहार्क कृवष/भेटेरनरी ५ १   
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४.  सनकार्को कार्यक्षेत्र 

• सामाजजक क्षेत्र (जशक्षा, स्वास्थर्, खानेपानी र सरसफाई, फोहरमैला व्र्वस्थापन, सामाजजक सचरक्षा, आदद जस्िा ववषर्), 
• आसथयक क्षेत्र (कृषी, गैर कृषी उद्दर्ोग,र सेवा एवं पर्यटन व्र्वसार्, वन िथा वनस्पसिको उपर्ोग), 
• भौसिक पचवायधार सनमायण (सडक िथा र्ािार्ाि संजाल, ससचाई, उजाय र जलश्रोिको प्रर्ोग र उपर्ोग समेि, समाजजक 

पचवायधार जस्िै ववद्धर्ालर्, स्वास्थसेवा, कार्ायलर् भवन, गररब घरपररवारका लासग बसोवास गररने भवन, ल्र्ान्ड वफल 
साइट सनमायण  आदद), 

• ऐसिहाससक, पचरािाजत्वक र सााँस्कृसिक सम्पदारपचवायधारको ववकास, संरक्षण र सम्बधयन, 
• अन्िर सम्बजन्धि सरोकारका ववषर्हरु (बालबासलका, लैवङ्गक, अपांगिा भएका व्र्जि, जेष्ठनागररक, अल्पसंख्र्क, 

ववपन्नबगय र कमजोरबगय, वािावरण मैत्री), 
• आन्िररक आर् बवृद्ध र राजस्व पररचालन, 
• सचशासन िथा समावेशी ववकासको पालना, प्रवधयन िथा ववकास, 
• सूचना, संचार िथा प्रववधीको ववकास र कागज रवहि सेवाको प्रवधयन, 
• संगठन ववकास, समन्वर्, कार्ायलर् स्थापना व्र्वस्थापन,  
• नीसि,  कानून, मापदण्ड, र्ोजना, सनर्मन सम्बन्धी कार्य का साथै समन्वर्, 
• प्रमाजणि िथा ससफाररशहरु  िथा  अन्र् ववषर्हरु। 

५. सनकार्को काम कियव्र् र असधकार 

नेपालको संववधानको धारा २१४ अनचसार स्थापना भएको महाकाली नगरपासलकाको संववधानको अनचसचजच-८ (एकल असधकारक्षेत्र) 
अनचसचजच-९ (साझा असधकार क्षेत्र) र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजजम नगरपासलकाको काम, कियव्र् 
असधकार देहार् बमोजजम हचनेछः- 
 
१) अनचसचजच-८ बमोजजम एकल असधकारक्षेत्रको काम कियव्र् र असधकार  

क)  नगर प्रहरी 
नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन, व्र्वस्थापन, सनर्मन िथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीसि, कानून र मापदण्डको सनमायण िथा 
कार्ायन्वर्न, सनम्न कार्यमा सहर्ोग पचर्ायउनको लासग नगर प्रहरीको पररचालन सक्ने । 
• गाउाँपासलका वा नगरपासलकाको नीसि, कानून िथा सनणयर् कार्ायन्वर्न, 
• गाउाँपासलका वा नगरपासलकाको सम्पजत्तको सचरक्षा र संरक्षण, 
• सभा समारोह, परम्परा िथा जात्रा चाडपवयको सचरक्षा व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर् बजार िथा पावकय ङ्ग स्थलको रेखदेख र व्र्वस्थापन, 
• सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्वर्न, 
• न्र्ावर्क ससमसिले गरेका समलापत्र िथा सनणयर्को कार्ायन्वर्न, 
• सावयजसनक ऐलानी र पसिय जग्गा, सावयजसनक भवन, सम्पदा, िथा भौसिक पूवायधारको संरक्षण र सचरक्षा, 
• ववपद व्र्वस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहि िथा पचनस्थायपना, 
• अनसधकृि ववज्ञापन िथा होसडङबोडय सनर्न्त्रण, 
• छाडा पशच चौपार्ाको सनर्न्त्रण, 
• अनसधकृि सनमायण िथा सावयजसनक सम्पजत्त असििमण रोकथाम िथा सनर्न्त्रण, 

ख) सहकारी संस्था 
• सहकारी संस्था सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्डको सनमायण, कार्ायन्वर्न र सनर्मन,  
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• नगरपासलकाको भौगोसलक क्षेत्रसभत्र सञ्चालन हचने सहकारी संस्थाको दिाय, अनचमसि खारेजी र ववघटन 
• सहकारी वचि िथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीर् मापण्ड सनधायरण र सनर्मन,  
• सहकारी सम्बन्धी राविर्, केजन्रर्, सबषर्गि, प्रादेजशक र स्थानीर् सङ्घ संस्थासाँग समन्वर् र सहकार्य,   
• सहकारी सम्बन्धी स्थानीर् ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनचसन्धान,  
• स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमिा असभवृवद्ध,  
• स्थानीर् सहकारी क्षेत्रको प्रवद्धयन, पररचालन र ववकास। 

ग) एफ.एम. सञ्चालन 
• एक सर् वाटसम्मको एफ. एम. रेसडर्ो सञ्चालन अनचमसि, नवीकरण, सनर्मान र  खारेजी, 
• प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्र् कार्य। 

घ) स्थानीर् कर, सेवा शचल्क िथा दस्िचर 
• सङ्घीर्रप्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजजिेशन शचल्क, सवारी साधन कर, 

सेवा शचल्क दस्िचर, पर्यटन शचल्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, भसूमकर (मालपोि), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीसि, 
कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र सनर्मन 

• स्थानीर् पूवायधार िथा सेवाको शचल्क सनधायरण, सङ्कलन र व्र्वस्थापन, 
• जडीबचटी, कवाडी र जीवजन्िच कर सनधायरण िथा सङ्कलन, 
• स्थानीर्  राजस्वको आधार ववस्िार िथा प्रवद्धयन, 
• ढचाँगा, सगट्टी, वालचवा, माटो, काठ दाउरा, जराजचरी, स्लेट, खरीढचाँगा आदद प्राकृसिक एवं खानीजन्र् वस्िचको सबिी िथा 

सनकासी शचल्क दस्िचर सङ्कलन,  
• टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोसनङ्ग, बञ्जी जम्प, जजपफ्लार्र र्ायजफ्टङ्ग, मोटरबोट, केवचलकार सेवा लगार्ि अन्र् जल िथा 

स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हचने नवीन पर्यटकीर् सेवा िथा साहससक खेलको शचल्क, 
• ससफाररस, दिाय, अनचमसि, नवीकरण आददको शचल्क, दस्िचर सनधायरण र संकलन,  
• स्थानीर् राजस्व प्रवद्धयनका लासग प्रोत्साहन, राजस्व सूचनाको आदान प्रदान, 
• सङ्घीर् िथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीर् िहमा राजस्व च चहावट सनर्न्त्रण सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्ड 

र सनर्मन, 
• स्थानीर् पूवायधार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शचल्क दस्िचर सम्बन्धी नीसि, कानून, पदण्ड र सनर्मन, 
• मालपोि सङ्कलन र अन्र् कार्य। 

ङ) स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन  (कमयचारी व्र्वस्थापन) 
• संववधानको धारा ३०२ बमोजजम समार्ोजन भएका कमयचारीको व्र्वस्थापन, उपर्ोग र समन्वर्, 
• सङ्गठन ववकास, जनशजि व्र्वस्थापन र वृजत्त ववकास, 
• सङ्गठन िथा व्र्वस्थापन सभेक्षण गरी सङ्गठन संरचना िथा दरबन्दी सनधायरण, 
• स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रववसधको उपर्ोग, प्रवद्धयन र सनर्मन, 

च) स्थानीर् ि्र्ाङ्क र असभलेख सङ्कलन 
• आधारभिू ि्र्ाङ्क सङ्कलन र व्र्वस्थापन, 
• जन्म, मतृ्र्च, वववाह, सम्बन्ध ववच्छेद, बसाइाँ सराइ दिाय र पाररवाररक लगिको असभलेख िथा पञ्जीकरण व्र्वस्थापन, 

छ) स्थानीर् स्िरका ववकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना 
• ववकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्ड, िजचयमा, कार्ायन्वर्न, अनचगमन, मूल्र्ाङ्कन र 

सनर्मन, 
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• सङ्घीर् िथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, बस्िी ववकास र भवन सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्ड 
िथा सो सम्बन्धी र्ोजना िजचयमा, आर्ोजना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न र सनर्मन, 

• राविर् भवन संवहिा िथा मापदण्ड बमोजजम भवन सनमायण अनचमसि, अनचगमन र सनर्मन, 
• सरकारी भवन, ववद्यालर्, सामचदावर्क भवन, सभागहृ र अन्र् सावयजसनक भवन िथा संरचनाको सनमायण र ममयि 

सम्भार िथा सञ्चालन र व्र्वस्थापन, 
• सचरजक्षि बस्िी ववकास  
• पर्यटन क्षेत्रको ववकास,  

ज) आधारभिू र माध्र्समक जशक्षा 
• प्रारजम्भक बाल ववकास िथा जशक्षा, आधारभ चि जशक्षा,  असभभावक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खचला िथा वैकजल्पक 

सनरन्िर ससकाई, सामचदावर्क ससकाई र ववशेष जशक्षा सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना िजचयमा, कार्ायन्वर्न, 
अनचगमन, मूल्र्ाङ्कन र सनर्मन,  

• सामचदावर्क, संस्थागि, गचठी र सहकारी ववद्यालर् स्थापना, अनचमसि, सञ्चालन, व्र्वस्थापन, सनर्मन, 
• प्राववसधक जशक्षा िथा व्र्ावसावर्क िासलमको र्ोजना िजचयमा, सञ्चालन, अनचमसि, अनचगमन, मूल्र्ाङ्कन र सनर्मन, 
• मािभृाषामा जशक्षा ददने ववद्यालर्को अनचमसि, अनचगमन िथा सनर्मन, 
• ववद्यालर्को नक्साङ्कन, अनचमसि, स्वीकृसि, समार्ोजन िथा सनर्मन, 
• गासभएका वा बन्द गररएका ववद्यालर्हरूको सम्पजत्त व्र्वस्थापन, 
• गाउाँ िथा नगर जशक्षा ससमसि र ववद्यालर् व्र्वस्थापन ससमसि गठन िथा व्र्वस्थापन, 
• ववद्यालर्को नामाकरण,  
• सामचदावर्क ववद्यालर्को जग्गाको स्वासमत्व, सम्पजत्तको असभलेख, संरक्षण र व्र्वस्थापन,  
• ववद्यालर्को गचणस्िर असभवृवद्ध िथा पाठ्यसामग्रीको वविरण, 
• सामचदावर्क ववद्यालर्को जशक्षक िथा कमयचारीको दरबन्दी समलान,  
• सामचदावर्क ववद्यालर्को शैजक्षक पूवायधार सनमायण, ममयि सम्भार, सञ्चालन र व्र्वस्थापन, 
• आधारभिू िहको परीक्षा सञ्चालन, अनचगमन िथा व्र्वस्थापन,  
• ववद्याथी ससकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्र्वस्थापन, 
• सनःशचल्क जशक्षा िथा छात्रवृजत्तको व्र्वस्थापन, 
• ट्यूसन, कोजचङ्ग जस्िा अध्र्ापन सेवाको अनचमसि िथा सनर्मन, 
• स्थानीर् पचस्िकालर् र वाचनालर्को सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन, 
• माध्र्समक िहसम्मको शैजक्षक कार्यिमको समन्वर् र सनर्मन, 
• सामचदावर्क ववद्यालर्लाई ददने अनचदान िथा सोको बजेट व्र्वस्थापन, ववद्यालर्को आर् व्र्र्को लेखा अनचशासन 

कार्म, अनचगमन र सनर्मन,  
• जशक्षण ससकाई, जशक्षक र कमयचारीको िासलम, क्षमिा ववकास, 

झ) आधारभिू स्वास््र् र सरसफाई 
• आधारभिू स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् र पोषण सेवा 
• अस्पिाल र अन्र् स्वास््र् संस्थाको स्थापना िथा सञ्चालन, 
• आधारभिू स्वास््र्, प्रजनन स्वास््र् र पोषण सेवा 
• अस्पिाल र अन्र् स्वास््र् संस्थाको स्थापना िथा सञ्चालन, 
• स्वास््र् सेवाका भौसिक पूवायधार  
• स्वच्छ खानेपानी िथा खाद्य पदाथयको गचणस्िर  
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• सरसफाई सचेिनाको असभवृवद्ध र स्वास््र्जन्र् फोहोरमैलाको व्र्वस्थापन, 
• स्वास््र्जन्र् फोहरमैला सङ्कलन, पचनःउपर्ोग, प्रशोधन, सेवा शचल्क सनधायरण, 
• रि सञ्चार सेवाको सञ्चालन  
• स्थानीर् र शहरी स्वास््र् सेवा, 
• प्रदचषण सनर्न्त्रण,  स्वास््र् क्षेत्रबाट सनस्काससि फोहोरमैला व्र्वस्थापन 
• कच पोषण न्रू्नीकरण  
• सङ्घीर्रप्रदेश स्िरीर् लक्ष्र् र मापदण्ड बमोजजम स्थानीर्स्िरको लक्ष्र् र गचणस्िर िोक्ने 
• जनरल अस्पिाल, नससयङ्ग होम, सनदान केन्र िथा अन्र् स्वास््र् संस्थाहरूको जक्लसनक दिाय, सञ्चालन अनचमसि र 

सनर्मन, 
• स्थानीर्स्िरमा औषसधजन्र् वनस्पसि, जडीबचटी र अन्र् औषसधजन्र् वस्िचको उत्पादन, प्रशोधन र वविरण, 
• स्वास््र् बीमा लगार्िका सामाजजक सचरक्षा कार्यिमको व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर्स्िरमा औषसध िथा अन्र् मेसडकल उत्पादनहरूको न्रू्निम मूल्र् सनधायरण र सनर्मन, 
• औषसधको उजचि प्रर्ोग र सूक्ष्मजीव सनरोधक प्रसिरोध  न्रू्नीकरण, 
• स्थानीर्स्िरमा औषसध र स्वास््र् उपकरणको खररद, भण्डारण र वविरण, 
• स्वास््र् सूचना प्रणालीको व्र्वस्थापन, 
• जनस्वास््र् सनगरानी (पजब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 
• प्रवद्धायनात्मक, प्रसिकारात्मक, उपचारात्मक, पचनयस्थानात्मक र ्र्ासलएवटभ स्वास््र् सेवाको सञ्चालन, 
• स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास,  
• जचनोवटकर कीटजन्र् रोगको सनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापन, 
• सचसिय, मददरा र लागू पदाथयजन्र् वस्िचको प्रर्ोग सनर्न्त्रण  
• आर्चवेददक, र्चनानी, आम्ची, होसमर्ो्र्ासथक, प्राकृसिक जचवकत्सा लगार्िका परम्परागि स्वास््र् उपचार सेवाको 

व्र्वस्थापन, 
• जनस्वास््र्, आपत्कालीन स्वास््र् िथा महामारीको सनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्वर्न, 
• रोगको सनर्न्त्रण िथा रोकथाम, 
• आकजस्मक स्वास््र् सेवा प्रवाह िथा स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन। 

ञ) स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा 
• बजार िथा हाट बजार व्र्वस्थापन र अनचगमन, 
• स्थानीर् वस्िचहरूको उत्पादन, आपूसिय िथा सनकासी प्रक्षेपण, मूल्र् सनधायरण 
• व्र्ापार र वाजणज्र् सम्बन्धी पूवायधार सनमायण, 
• स्थानीर् वस्िच र सेवा व्र्ापारको मूल्र् िथा गचणस्िरको अनचगमन र सनर्मन, 
• स्थानीर् व्र्ापारको ि्र्ाङ्क प्रणाली र अध्र्र्न अनचसन्धान, 
• सनजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसाँग समन्वर् र सहकार्य, 
• स्थानीर् व्र्ापार प्रवद्धयन, सहजीकरण र सनर्मन, 
• स्थानीर् बौवद्धक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवद्धयन र असभलेखाङ्कन, 
• उपभोिा सचेिना असभवृवद्ध, लजक्षि उपभोिाको लगि व्र्वस्थापन  
• स्थानीर् वस्िच िथा सेवाको गचणस्िर परीक्षण, 
• वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा, न्रू्न काबयनमूखी िथा वािावरणमैत्री ववकास  
• वािावरणीर् जोजखम न्रू्नीकरण, वािावरण संरक्षण क्षेत्र सनधायरण र व्र्वस्थापन, 
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• हररि क्षेत्रको संरक्षण र प्रवयद्धन, 
• जनस्वास््र्मा प्रसिकूल असर पने उपभोग्र् वस्िचको बेचववखन र उपभोगको सनर्न्त्रण,  

ट) स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र ससाँचाई 
• स्थानीर्, ग्रामीण िथा कृवष सडक, झोलचङ्गे पचल, पचलेसा, ससाँचाई र िटबन्धन सम्बन्धी गचरुर्ोजनाको िजचयमा, 

कार्ायन्वर्न, ममयि, सम्भार र सनर्मन, 
• स्थानीर्स्िरका ससाँचाई प्रणालीको सनमायण, सञ्चालन, रेखदेख, ममयि सम्भार, स्िरोन्नसि, अनचगमन र सनर्मन, 
• र्ािार्ाि सचरक्षाको व्र्वस्थापन र सनर्मन, 

ठ) नगर सभा, मेलवपलाप र मध्र्स्थिाको व्र्वस्थापन  
• स्थानीर्स्िरका ववषर् क्षेत्रगि नीसि िथा रणनीसि, आवसधक िथा वावषयक र्ोजना, कार्यिम र बजेट स्वीकृसि, 
• सभाका ससमसिहरूको गठन र सञ्चालन , 
• स्थानीर् िहबीच साझा सरोकार िथा साझेदारीका ववषर्मा संर्चि ससमसि गठन, 
• कार्यपासलका िथा न्र्ावर्क ससमसिबाट सभामा प्रस्िचि प्रसिवेदनमासथ छलफल िथा सो सम्बन्धमा आवस्र्क सनदेशन, 
• ववकास र्ोजना िथा कार्यिमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न िथा सचशासनको लासग कार्यपासलकालाई सनदेशन, 
• गाउाँपासलका िथा नगरपासलकालाई आसथयक व्र्र्भार पने ववषर्को सनर्मन, 
• स्थानीर् मेसलमलाप र मध्र्स्थिा सम्बन्धी कार्य । 

ड) स्थानीर् असभलेख व्र्वस्थापन  
• जनसाज्ख्र्क, प्राकृसिक, आसथयक, सामाजजक, सााँस्कृसिक, भौसिक पूबायधार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस््र् 

उत्पादन, प्रसिव्र्जि आर्, मानव ववकास िथा लैवङ्गक सशिीकरण सूचकाङ्क, राजश्व िथा आर्व्र्र् समेिको ि्र्ाङ्क 
सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनिम प्रववसधर्चि र राविर् िथा स्थानीर् सूचना प्रणालीमा आवद्धिा र पाश्वय जचत्र (Profile) 
िथा श्रोि नक्साको अद्यावसधक असभलेखन, 

• सूचना िथा असभलेख केन्रको स्थापना िथा सञ्चालन,  
• सावयजसनक सम्पजत्त, सामचदावर्क सम्पजत्त, भवन, सडक, पसल, व्र्ावसार्को वववरण सवहिको अद्यावसधक असभलेख, 
• आफ्नो क्षेत्रसभत्र सम्पन्न भएका िथा चालच र्ोजनाको वववरण र त्र्स्िो र्ोजनाको  सम्पजत्तको अद्यावसधक असभलेखन, 
• स्थानीर् असभलेख व्र्वस्थापनमा नवीनिम सूचना प्रववसधको उपर्ोग, 
• स्थानीर् असभलेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

ढ) जग्गा धनी दिाय प्रमाणपचजाय वविरण 
• स्थानीर् जग्गाको नाप नक्सा, वकत्ताकाट, हालसाववक, रजजिेशन नामसारी  िथा दाजखला खारेज,  
• जग्गा धनी दिाय प्रमाणपचजाय वविरण िथा लगि व्र्वस्थापन, 
• भसूमको वगीकरण अनचसारको लगि, 
• सावयजसनक प्रर्ोजनका लासग जग्गा प्रासि, मचआब्जा सनधायरण िथा वविरणमा समन्वर् र सहजीकरण, 
• नापी नक्सा िथा जग्गाको स्वासमत्व सनधायरण कार्यमा समन्वर् र सहजीकरण, 

ण) कृवष िथा पशचपालन कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पशच स्वास््र्, सहकारी 
• कृवष िथा पशचपन्छी बजार सूचना, बजार िथा हाटबजारको पूवायधार सनमायण, साना ससाँचाई सनमायण, िासलम, प्रववसध 

प्रसार, प्राववसधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूसिय र कृषक क्षमिा ववकास कार्यिमको सञ्चालन, अनचगमन र सनर्मन, 
• कृवष िथा पशचपन्छीजन्र् प्राकृसिक प्रकोप िथा महामारी रोगको सनर्न्त्रण, 
• पशचपन्छी जचवकत्सा सेवाको व्र्वस्थापन,  
• पशचनश्ल सचधार पद्धसिको ववकास र व्र्वस्थापन, 
• पशच आहारको गचणस्िर सनर्मन, उच्च मूल्र्र्चि कृवषजन्र् वस्िचको प्रवद्धयन 
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• स्थानीर् चरन िथा खकय  ववकास र व्र्वस्थापन, 
• पशचपन्छी ि्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सूचना प्रणाली, 
• पशच बधशाला र शीि भण्डारणको व्र्वस्थापन र सनर्मन, पशचपन्छी बीमा र कजाय सहजीकरण, 

ि) जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्जि र असिहरूको व्र्वस्थापन 
• सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजजक सचरक्षा कार्यिमको कार्ायन्वर्न, सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन, 
• लगि अद्यावसधक, पररचर्पत्र वविरण,  
• सामाजजक सचरक्षा िथा सचववधाको व्र्वस्थापन िथा वविरण, 
• जेष्ठ नागररक क्लव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रर् केन्रको सञ्चालन  
• सडक बालबासलका, अनाथ, असहार्, अशि र मानससक असन्िचलन भएका व्र्जिहरूको पचनस्थायपना केन्रको 

सञ्चालन, व्र्वस्थापन, अनचगमन र सनर्मन, 
• सङ्घ िथा प्रदेशसाँगको समन्वर्मा अपाङ्गिा पचनस्थायपना केन्र, ज्रे्ष्ठ नागररक केन्र िथा असि स्र्ाहार केन्रको 

सञ्चालन र व्र्वस्थापन, 
थ) बेरोजगारको ि्र्ाङ्क सङ्कलन 

• रोजगार िथा बेरोजगार श्रमशजिको ि्र्ाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन  
• स्वदेशी िथा ववदेशी श्रसमकको लगि सङ्कलन िथा सूचना व्र्वस्थापन, 
• ववसभन्न क्षेत्र िथा ववषर्का दक्ष जनशजिको ि्र्ाङ्क सङ्कलन िथा व्र्वस्थापन, 
• रोजगार सूचना केन्रको व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन, 
• वैदेजशक रोजगारीमा जान ेश्रमशजिको लासग ववत्तीर् साक्षरिा र सीपमूलक िालीमको सञ्चालन, 
• वैदेजशक रोजगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीलिाको उपर्ोग, फकेका व्र्जिहरूको सामाजजक पचनःएकीकरण, 

द) कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन संचालन र सनर्न्त्रण 
• कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीसि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायवर्न, अनचगमन र सनर्मन,  
• कृवष प्रसार िथा जनशजि प्रक्षेपण, व्र्वस्थापन र पररचालन, 
• कृषकहरूको क्षमिा असभबवृद्ध, प्राववसधक सेवा,  
• स्थानीर् स्िरको कृवष सम्बजन्ध प्रववसधको संरक्षण र हस्िान्िरण 
• कृवष सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार 
• कृवष सबउववजन, नश्ल, मलखाद र रसार्न िथा औषसधहरूको आपर ्ू ूसिय, उपर्ोग र सनर्मन,  
• कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीर् स‹  संस्थाहरूको समन्वर्, व्र्वस्थापन र सनर्मन,  
• स्थानीर्स्िरका स्रोि केन्रहरूको ववकास र व्र्वस्थापन,  
• प्राङ्गाररक खेिी िथा मलको पर ्ू ्रवद्धयन र प्रचार प्रसार,  
• कृवष प्रसारको व्र्वस्थापन,  सञ्चालन र सनर्मन सम्बन्धी अन्र् कार्य ।    

ध) खानेपानी, साना जलववधचि आर्ोजना, वैकजल्पक उजाय 
• खानेपानी महसचल सनधायरण र खानपेानी सेवा व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर् ववद्यचि वविरण प्रणाली र सेवाको व्र्वस्थापन, सञ्चालन र सनर्मन, 
• स्थानीर् िहमा वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रववसध ववकास र हस्िान्िरण, क्षमिा असभवृवद्ध र प्रवद्धयन, 

न) ववपद् व्र्वस्थापन 
• ववपद् पूवय िर्ारी िथा प्रसिकार्य र्ोजना, पूवय सूचना प्रणाली, खोज िथा उद्धार, राहि सामग्रीको पूवय भण्डारण, वविरण 

र समन्वर्, 
• स्थानीर् िटबन्ध, नदी र पवहरोको सनर्न्त्रण िथा नदीको व्र्वस्थापन र सनर्मन, 
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• ववपद् जोजखम क्षेत्रको नक्साङ्कन िथा बस्िीहरूको पवहचान र स्थानान्िरण, 
• ववपद् व्र्वस्थापनमा समन्वर् र सहकार्य, 
• ववपद् व्र्वस्थापन कोषको  स्थापना िथा सञ्चालन ववपद् जोजखम न्रू्नीकरण आर्ोजनाको िजचयमा, कार्ायन्वर्न, 

अनचगमन र सनर्मन, 
• पचनस्थायपना र पचनसनयमायण, 
• ववपद् सम्बन्धी ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनचसन्धान, 
• स्थानीर् आपिकालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली, 
• समचदार्मा आधाररि ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिम 

प) जलाधार, वन्र्र्जन्िच, खानी िथा खसनज पदाथयको संरक्षण 
• पानी मचहानको संरक्षण, 
• सामचदावर्क भू-संरक्षण र सो मा आधाररि आर् आजयन कार्यिम, 
• भ-ूसंरक्षण र जलाधार व्र्वस्थापनजन्र् सामचदावर्क अनचकूलन, 
• खानी िथा खसनज पदाथय सम्बन्धी सूचना िथा ि्र्ाङ्क सङ्कलन, 
• बहचमूल्र् धािच, पत्थर िथा खसनज पदाथयको संरक्षण र सम्बद्धयनमा सहर्ोग, 
• भौगसभयक नक्सा प्रकाशन। 

फ) भाषा, संस्कृसि र लसलि कलाको संरक्षण र ववकास 
• पचराित्त्व, प्राचीन स्मारक िथा स्ग्रहालर्को संरक्षण, सम्भार,  प्रवद्धयन र ववकास, 
• परम्परागरि जात्रा िथा पवयको सञ्चालन र व्र्वस्थापन, 
• भाषा, संस्कृसि र लसलि कलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी अन्र् कार्य, 
• प्रचसलि कानून सबरुद्धका कच ररिी िथा कच संस्कार सबरुद्ध सामाजजक पररचालन कार्य । 

  
२) संववधानको अनचसचजच ९ अनचसार साझा असधकारक्षेत्रका काम कियव्र् र असधकार 

क) खेलकच द र पत्र पसत्रका 
• खेलकच दको संरचनाको पूवायधार सनमायण, सञ्चालन िथा ववकास, 
• खेलकच द प्रशासन िथा सङ्घ संस्थाको सनर्मन र समन्वर्,  
• खेलकच दको ववकास र प्रवद्धयन, 
• खेलकच द प्रसिर्ोगीिा आर्ोजना र सहभागीिा । 

 
ख) स्वास््र् 

• संघीर् िथा प्रदेशस्िरीर् लक्ष्र् र मापढण्ड बमोजजम स्थानीर्स्िरको स्वास््र् सम्बन्धी लक्ष्र् र गचणस्िर सनधाारण,  
• जनरल अस्पिाल,  नससयङ्ग होम, सनदान केन्र िथा अन्र् स्वास््र् संस्थाहरूको जक्लसनक दिाय सञ्चालन अनचमसि र 

सनर्मन,  
• स्थानीर्स्िरमा औषसधजन्र् वनस्पसि, जडीबचटी र अन्र् औषसधजन्र् वस्िचको उत्पादन, प्रशोधन र वविरण,   
• स्वास््र् बीमा लगार्िका सामाजजक सचरक्षा कार्यिमको व्र्वस्थापन,  
• स्थानीर्स्िरमा औषसध िथा अन्र् मेसडकल उत्पादनहरूको न्रू्निम मूल्र् सनधायरण र सनर्मन,  
• स्थानीर्स्िरमा औषसधको उजचि प्रर्ोग र सूक्ष्मजीव सनरोधक प्रसिरोध  न्रू्नीकरण,  
• स्थानीर्स्िरमा औषसध र स्वास््र् उपकरणको खररद, भण्डारण र वविरण,   
• स्थानीर्स्िरमा स्वास््र् सूचना प्रणालीको व्र्वस्थापन,  
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• स्थानीर्स्िरमा जनस्वास््र् सनगरानी -पजब्लक हेल्थ सयभेलेन्स),  
• स्थानीर्स्िरको प्रवद्धयनात्मक, प्रसिकारात्मक, उपचारात्मक, पचनस्थायपनात्मक र ्र्ासलएवटभ स्वास््र् सेवाको सञ्चालन,   
• स्वस्थ जीवन शैली, पोषण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््र् वृत्तको पालना, पञ्चकमय लगार्िका जनस्वास््र् 

सेवाको प्रवद्धयन,   
• जचनोवटक र कीवटन्र् रोगको सनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापन,   
• सचिी, मददरा र लागू पदाथयजान्र् वस्िचको प्रर्ोग सनर्न्त्रण िथा सचेिना असभवृवद्ध,  
• आर्चयवेददक, र्चनानी, आम्ची, होसमर्ो्र्ासथक, प्राकृसिक जचवकत्सा लगार्िका परम्परागि स्वास््र् उपचार सेवाको 

व्र्वस्थापन,   
• जनस्वास््र्,  आपिकालीन स्वास््र् िथा महामारीको सनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्वर्न,   
• रोगको सनर्न्त्रण िथा रोकथाम,   
• आकजस्मक स्वास््र् सेवा प्रवाह िथा स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन ।  

ग) ववद्यचि खानेपानी िथा ससंचाइ जस्िा सेवाहरु 
• ववद्यचि वविरण प्रणाली र सेवाको व्र्वस्थापन,  
• खानेपानी महसचल सनधायरण र खानेपानी सेवाको व्र्वस्थापन,   
• स्थानीर् साना सिह िथा भसूमगि ससंचाई प्रणालीको सञ्चालन िथा ममयि सम्भार, सेवा शचल्क सनधाारण र सङ्कलन 

सम्बन्धी व्र्वस्थापन ।  
घ) सेवा शचल्क, दस्िचर, दण्ड जररबाना िथा प्राकृसिक स्रोिबाट प्राि रोर्ल्टी, पर्यटन शचल्क 

• प्राकृसिक श्रोि साधन र सेवा शचल्क, रोर्ल्टी सङ्कलन, समन्वर् र सनर्मन, 
• खसनज पदाथयको उत्खनन र  रोर्ल्टी सङ्कलन, 
• सामचदावर्क वनको सञ्चालन र व्र्वस्थापनबाट प्राि रोर्ल्टी सङ्कलन, 
• पानीघट्ट, कूलो, पैनी जस्िा सेवा सञ्चालनबाट प्राि रोर्ल्टी सङ्कलन । 

ङ) वन, जङ्गल, वन्र्जन्िच, चराच चरुङ्गी, जल उपर्ोग, वािावरण, पर्ायवरण िथा जैववक ववववधिा 
• स्थानीर्स्िरमा सामचदावर्क, ग्रामीण िथा शहरी, धासमयक, कवचसलर्िी र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्बद्धयन, उपर्ोग, 

अनचगमन र सनर्मन िथा वन उपभोिा समूहको व्र्वस्थापन, 
• मध्र्विी क्षेत्रको सामचदावर्क, धासमयक र कबचसलर्िी वनको व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर्स्िरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार िथा सडक वकनारमा वृक्षारोपण व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर्स्िरमा सनजी वनको प्रबद्धयन, अनचगमन र सनर्मन, 
• स्थानीर्स्िरमा सावयजसनक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर्स्िरमा जडीबचटी िथा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन,  प्रवद्धयन, प्रशोधन, र 

बजार व्र्वस्थापन, 
• वनबीउ बगैँचा स्थापना र प्रबद्धयन, 
• नसयरी स्थापना, सबरुवा प्रवद्धयन, 
• वन्र्जन्िच र चराच चरुङ्गीको संरक्षण, व्र्वसावर्क पालन, उपर्ोग र अनचगमन, 
• मानव िथा वन्र्जन्िच बीचको द्वन्द्व व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर् प्राणी उद्यान ९जचसडर्ाखाना० को स्थापना र सञ्चालन, 
• स्थानीर् वन्र्जन्िच पर्यटन र आर्आजयन, 
• स्थानीर्स्िरमा आखेटोपहारको व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर्स्िरमा वन, वन्र्जन्िच िथा चराच चरुङ्गीको असभलेखाङ्कन र अध्र्र्न अनचसन्धान, 
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• ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पचरािाजत्त्वक महत्त्वका वन, सीमसार क्षेत्र, िटविी क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी 
लगि, 

• समचाहा प्रजासिको सनर्न्त्रण, 
• स्थानीर् साना जल उपर्ोग सम्बन्धी क्षेत्रगि अर्ोजना िजचयमा, कार्ायन्वर्न, अनचगमन र अनचगमन, 
• रैथाने प्रजासिको संरक्षण र प्रवद्धयन, 

च) सामाजजक सचरक्षा र गररबी सनवारण 
• सामाजजक सचरक्षा िथा गररबी सनवारण सम्बन्धी स्थानीर् नीसि, कानून, मापदण्ड, सनर्मन  र अध्र्र्न अनचसन्धान, 
• लजक्षि समूह सम्बन्धी स्थानीर् र्ोजना, कार्यिम, स्रोि पररचालन र व्र्वस्थापन, 
• सामाजजक सचरक्षाको कार्ायन्वर्नको लासग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् सङ्घ संस्थासाँग सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य, 
• सामाजजक सचरक्षा सम्बन्धी स्थानीर् ि्र्ाङ्क र सूचना व्र्वस्थापन, 
• गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्थानीर् सवेक्षण, सूचना व्र्वस्थापन र सनर्मन, 
• स्थानीर् सामाजजक सचरक्षा र्ोजना र व्र्वस्थापन। 

छ) व्र्जिगि घटना, जन्म, मतृ्र्च, वववाह र ि्र्ाङ्क 
• व्र्जिगि घटना (जन्म, मतृ्र्च, ववबाह, बसाइ-सराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमयप चत्र र धमयप चत्री) को दिाय, 
• व्र्जिगि घटनाको स्थानीर् ि्र्ाङ्क सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र सनर्मन,  
• व्र्जिगि घटनाको असभलेख व्र्वस्थापन र प्रसिवेदन। 

ज) स्थानीर्स्िरमा पचराित्त्व, प्राचीन स्मारक र स्ग्रहालर् संरक्षण, सम्बद्धयन र पचनःसनमायण । 
झ) सचकच म्बासी व्र्वस्थापन 

• सचकच म्बासीको पवहचान र असभलेख व्र्वस्थापन, 
• सचकच म्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजयन र बसोबास व्र्वस्थापन। 

ञ) प्राकृसिक स्रोिबाट प्राि रोर्ल्टी 
• प्राकृसिक स्रोिबाट प्राि हचने रोर्ल्टी सम्बन्धी नीसि, कानून, मापदण्ड िथा सनर्मन, 
• प्राकृसिक स्रोिबाट प्राि हचने रोर्ल्टीको सङ्कलन िथा बााँडफााँड। 

ट) सवारी साधन अनचमसि 
• र्ािार्ाि व्र्वस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीसि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र सनर्मन, 
• स्थानीर् सावयजसनक र्ािार्ािको रुट सनधायरण, अनचमसि, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गचणस्िर, भाडा दर सनधायरण र 

सनर्मन, 
• वािावरणमैत्री, जलवार्च पररवियन अनचकूलन, ववपद् जोजखम संवेद्य, अपाङ्गिा र लैवङ्गकमैत्री र्ािार्ाि प्रणालीको स्थानीर् 

िहमा प्रवद्धयन। 
३) अन्र् साझा असधकार क्षेत्र  

क) भसूम व्र्वस्थापन 
• स्थानीर्स्िरको भ-ूउपर्ोग नीसि, र्ोजना, कार्यिम िजचयमा र कार्ायन्वर्न, 
• सङ्घीर्रप्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वजस्थि बस्िी ववकासका कार्यिमको िजचयमा र कार्ायन्वर्न,  
• एकीकृि वस्िी ववकासका लासग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा ववकास र व्र्वस्थापन, 
• स्थानीर् स्िरमा अव्र्वजस्थि बसोबास व्र्वस्थापन। 

ख) सञ्चार सेवा 
• संघीर् िथा प्रदेश कानचनको असधनमा रही स्थानीर् क्षेत्र सभत्र इन्टरनेट टेलीसेन्टर केबचल िथा िारसबहीन टेसलभजन 

प्रसारण अनचसमि नवीकरण र सनर्मन 
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• स्थानीर् क्षेत्रमा सूचना प्रववसधको ववकास र प्रवद्धयन गने । 
ग) र्ािार्ाि सेवा 

• स्थानीर् बस, ट्रली बस, ट्राम जस्िा मध्र्म क्षमिाका मास ट्राजन्जट प्रणालीको नीसि, मापदण्ड,  
• राविर् रेल पूवायधारको उपर्ोग िथा महानगरीर् क्षेत्रसभत्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्र्वस्थापन, ममयि सम्भार, 

समन्वर्, साझेदारी र सहकार्य । 
४. संघीर् सरकार वा प्रदेश सरकार कानचन बमोजजम िोकेको अन्र् कार्य गने । 

६. महाकाली नगरपासलकामा हाल सम्म कर्यरि रहको कमयचारी संख्र्ा र कार्य वववरण 

सस.न. कमयचारीको नाम पद/िह शाखागि जजम्मेवारी सम्पकय  नं. 

१ नर बहादचर ठगचन्ना रा.प.ि.ृ प्र.प्र.अ. ९८४८७११५१४ 

२ श्र्ाम ससंह धामी सहार्क पाचौ प्रशासन उपशाखा ९८६८८७५७३५ 

३ राजेन्र ससंह धामी सहार्क चौथो प्रशासन उपशाखा  ९८६८२१४९९२ 

४ र्चवराज जोशी असधकृि छैठौ र्ोजना िथा अनचगमन उपशाखा,  ९८४८८७७४७४ 

५ प्रमे ससह बचढाथोकी सहार्क पाचौ राजस्व उपशाखा ९८४८९९२८५० 

६ करन ससह धामी क.अ. राजस्व उपशाखा ९८४८७९९०१७ 

७ माधव प्रसाद भट्ट सहार्क पाचौ कानचन इकाई  ९८६८८९७८७१ 

८ प्रकाश ससह शाहच ईन्जीनीर्र पचवायधार ववकास शाखा ९८४९६३८४३८ 

९ करन ससह धामी सब.ईन्जीनीर्र पचवायधार ववकास शाखा ९८४८८५६६६६ 

१० प्रकाश ससंह भण्डारी सब.ईन्जीनीर्र पचवायधार ववकास शाखा   

११ प्रमे ससंह शाहच अ.सब.ईन्जीनीर्र पचवायधार ववकास शाखा ९८६९७७७६८२ 

१२ प्रसिभा जोशी सब.ईन्जीनीर्र पूवायधार ववकास शाखा ९८६४३२७४२३ 

१३ गौर ससंह ठगचन्ना अ.सब.ईन्जीनीर्र पूवायधार ववकास शाखा ९८४८७९२३३२ 

१४ धमेन्र ससंह महर असमन पचवायधार ववकास शाखा ९८६५७४४४०५ 

१५ वटकेन्र प्रसाद अवस्थी सहार्क पाचौ वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन  ९८६५६२४४०६ 

१६ संजीव अवस्थी सहार्क पाचौ वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन  ९८४८७२९०३१ 

१७ केशव ससंह सबष्ट सामाजजक पररचालक वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन   ९८६८७३६९६६ 

१८ जर् बहादचर फस्वायन असधकृि छैठौ स्वास््र् िथा सा. वव. शाखा ९८४८८९३२२५ 

१९ हरक ससंह शाहच सस.अ.हे.ब.अ स्वास््र् चौकी कााँटै 9864799005 

२० लालजजरा रावि भट्ट असधकृि छैठौ स्वास््र् िथा सा. वव. शाखा ९८६८७३५९५३ 
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सस.न. कमयचारीको नाम पद/िह शाखागि जजम्मेवारी सम्पकय  नं. 

२१ हररना सबष्ट पोषण स्वर्म ्सेसबका स्वास््र् िथा सा. वव. शाखा ९८४८७११४४० 

२२ धनराज भट्ट एम.आई.स.अपरेटर सा. सच. िथा पञ्जीकरण ईकाइ ९८६४३०४९९९ 

२३ पचजा महरा वफल्ड सहार्क सा. सच. िथा पञ्जीकरण ईकाइ ९८६८७३५७९८ 

२४ उमेश ससह महरा वफल्ड सहार्क सा. सच. िथा पञ्जीकरण ईकाइ ९८४६७१८१७४ 

२५ सनमयला कच वर असधकृि छैठौ म. बा. िथा स. क. उपशाखा ९७४९५४८५९६ 

२६ मन्दोदरी बचढाथोकी स.म.वव.सन. म. बा. िथा स. क. उपशाखा ९७४९५११२६६ 

२७ पचष्पा ऐिवाल स.म.वव.सन. म. बा. िथा स. क. उपशाखा ९७४९५०७५१९ 

२८ ईश्वरी ठगचन्ना अ.सािौ जशक्षा र्चवा िथा खेलकच द शाखा ९८४८९८८४९९ 

२९ मान  ससह धामी श्रोि व्र्िी जशक्षा र्चवा िथा खेलकच द शाखा ९८६८७३५००० 

३० हेम राज जोशी असधकृि छैठौ जशक्षा र्चवा िथा खेलकच द शाखा ९८४८७७५२१४ 

३१ नन्द राज भट्ट श्रोि व्र्िी जशक्षा र्चवा िथा खेलकच द शाखा ९८४८८१३०४४ 

३२ नर ससह वडाल असधकृि छैठौ आसथयक ववकास शाखा ९८४८७४९६२३ 

३३ गोकणय बहादचर पाल लेखापाल आसथयक प्रशासन शाखा ९८५८७८४४५९ 

३४ मञ्जच पन्ि जोशी सहार्क चौथो आसथयक प्रशासन शाखा ९८६८७३६९०७ 

३५ कच स्मा बडाल आलेप आलेप शाखा  9868719367 

३६ भचपेन्र ससंह रैखोला सचचना प्रववसध असधकृि सूचना प्रववसध ईकाइ ९८४८८६४९८१ 

३७ पचष्पा अवस्थी प्रा.स. कृवषय सेवा केन्र ९८४८८३७४७३ 

३८ शेर ससह बोहरा ना.प्रा.स. कृवषय सेवा केन्र ९८४८५४८०७५ 

३९ डम्मर बहादचर ठगचन्ना असधकृि छैठौ पशच सेवा शाखा ९८४४६९३८८६ 

४० कमला बचढाथोकी असधकृि छैठौ पशच सेवा शाखा ९८४८७६१५६२ 

४१ रधचववर ससह ठगचन्ना प्रा.स. पशच सेवा शाखा ९८४८७९७८८३ 

४२ सन्िोष ससह बोहरा रोजगार संर्ोजक रोजगार सेवा केन्र ९८४९४२२०२८ 

४३ वकशोर प्रसाद भट्ट प्राववसधक सहार्क रोजगार सेवा केन्र ९८६८४६१०४० 

४४ सबष्णच दत्त भट्ट कार्यिम संर्ोजक उद्यम ववकास शाखा ९८४८७७५००४ 

४५ सनसा ससनाल  उद्यम ववकास सहजकिाय उद्यम ववकास शाखा ९८४८८३९४४० 
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सस.न. कमयचारीको नाम पद/िह शाखागि जजम्मेवारी सम्पकय  नं. 

४६ करसबर ससंह महर कार्ायलर् सहर्ोगी प्रशासन उपशाखा ९७४६२४४६४६ 

४७ केशव राज अवस्थी कार्ायलर् सहर्ोगी प्रशासन उपशाखा ९७४९५११२६६ 

४८ परुली कच वर कार्ायलर् सहर्ोगी म. बा. िथा स. क. उपशाखा ९८४८७७५०८७ 

४९ नन्दा सचनार कार्ायलर् सहर्ोगी प्रशासन उपशाखा ९८४८९६३३०२ 

५० ददपेन्र ससह कच वर कार्ायलर् सहर्ोगी आसथयक प्रशासन शाखा ९८४८७०९५९५ 

५१ शंकर ससह वडाल कार्ायलर् सहर्ोगी स्वास््र् िथा सा. वव. शाखा ९८६८८७२०३२ 

५२ पदम ससंह महर कार्ायलर् सहर्ोगी पशच सेवा शाखा   

५३ दामोदर बडच कार्ायलर् सहर्ोगी 
नगर प्रमचख, नगर उपप्रमचख 
सजचवालर् 

९८४८४३१८७७ 

५४ जानकी ओड कार्ायलर् सहर्ोगी सोधपचछ कक्ष ९८४८९०२८९४ 

५५ सबमाय ठगचन्ना स्वीपर महाकाली नगरपासलका 9868741164 

५६ पचष्कर राज बडच गेटपाले गेटपाले ९८६८७१७२३८ 

५७ हरर ससह बोहरा ह.स.चा. महाकाली नगरपासलका 9749574146 

५८ भचपाल ससंह धामी हे.स.चा. महाकाली नगरपासलका   

५९ जनक ससह धामी हे.स.चा. महाकाली नगरपासलका 9864631309 

६० पचष्कर ससह काकी हे.स.चा. महाकाली नगरपासलका 9749517852 

६१ महेश ससह सबष्ट हे.स.चा. महाकाली नगरपासलका 9864619477 

६२ सबरेन्र ससंह ठगचन्ना ह.स.चा. महाकाली नगरपासलका ९८६५९५९८७३ 

६३ खगेन्र राज जोशी ह.स.चा. महाकाली नगरपासलका   

७. महाकाली नगरपासलकाको कार्ायलर्बाटबाट प्रदान गररने सेवा िथा काम कियव्र्हरु 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजजम नगरपासलकाबाट देहार् बमोजजम सेवा प्रवाह गनचय पने िथा कार्य 
सम्पादन गनचय पने हचन्छ । 

1. सहकारी संस्था दिाय अनचमसि, नवीकरण, सनर्मान र खारेजी, गने  
2. एफ.एम. सञ्चालन अनचमसि, नवीकरण, सनर्मान र खारेजी गने 
3. स्थानीर् कर, सेवा शचल्क िथा दस्िचर संकलन गने 
4. स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन गने 
5. स्थानीर् ि्र्ाङ्क र असभलेख सङ्कलन गने 
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6. स्थानीर् स्िरका ववकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना संचालन िथा व्र्वस्थापन गने, 
7. आधारभिू र माध्र्समक जशक्षा संचालन व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
8. आधारभिू स्वास््र् र सरसफाई संचालन व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
9. स्थानीर् बजार व्र्वस्थापन, वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
10. स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र ससाँचाई व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
11. मेलवपलाप र मध्र्स्थिा व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
12. स्थानीर् असभलेख व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
13. कृवष िथा पशचपालन कृवष उत्पादन व्र्वस्थापन, पशच स्वास््र्, सहकारी व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
14. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्र्जि र असिहरूको व्र्वस्थापन गने, 
15. खानेपानी, साना जलववधचि आर्ोजना, वैकजल्पक उजाय व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
16. ववपद् व्र्वस्थापन िथा फोहरमैला व्र्वस्थापन गने, 
17. जलाधार, वन्र्र्जन्िच, खानी िथा खसनज पदाथयको संरक्षण गने, 
18. भाषा, संस्कृसि र लसलि कलाको संरक्षण र ववकास गने, 
19. सेवा शचल्क, दस्िचर, दण्ड जररबाना िथा प्राकृसिक स्रोिबाट प्राि रोर्ल्टी, पर्यटन शचल्क व्र्वस्थापन गने, 
20. वन, जङ्गल, वन्र्जन्िच, चराच चरुङ्गी, जल उपर्ोग, वािावरण, पर्ायवरण िथा जैववक ववववधिा व्र्वस्थापन िथा सनर्मन 

गने, 
21. सामाजजक सचरक्षा र गररबी सनवारण व्र्वस्थापन गने, 
22. व्र्जिगि घटना, जन्म, मतृ्र्च, वववाह र ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन गने, 
23. खेलकच द र पत्रपसत्रका व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 
24. भसूम व्र्वस्थापन गने, 
25. सञ्चार सेवा व्र्वस्थापन िथा सनर्मन गने, 

८. महाकाली नगरपासलका शाखा र जजम्मेवार असधकारी 
ि.सं. शाखारजजम्मेवारी जजम्मेवार असधकारी िह शे्रणी कैवफर्ि 
१ नगर प्रमचख श्री नर ससंह चैससर नगर प्रमचख  
२ नगर उप-प्रमचख श्री दचगाय कच मारी खत्री सबष्ट नगर उप-प्रमचख  
३ नगर प्रविा श्री शंकर ससंह बडाल वडा अध्र्क्ष वडा २  
४ प्रमचख प्रशासकीर् असधकृि श्री नर बहादचर ठगचन्ना प्र. प्र. अ.  
५ र्ोजना अनचगमन िथा प्रशासन शाखा श्री नर बहादचर ठगचन्ना प्र. प्र. अ.  
६ प्रशासन उप-शाखा श्री श्र्ाम ससंह धामी सहार्क पााँचौ  
७ राजस्व उपशाखा श्री करन ससंह धामी क.अ.  
८ र्ोजना िथा अनचगमन उपशाखा श्री र्चवराज जोशी असधकृि छैठौ सूचना असधकारी 
९ कानचनी मासमला इकाइ श्री माधव प्रशाद भट्ट सहार्क पााँचौ  
१० पचवायधार ववकास शाखा श्री प्रकाश ससंह शाहच इजन्ज. असधकृि छैठौ  
११ वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन इकाई श्री केशब ससंह सबष्ट सहार्क चौथो  
१२ स्वास््र् िथा सामाजजक ववकास शाखा श्री जर् बहादचर फस्वायन असधकृि छैठौ  
१३ सामाजजक सचरक्षा िथा पञ्जीकरण उप-

शाखा 
श्री धन राज भट्ट MIS Oparetor  
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ि.सं. शाखारजजम्मेवारी जजम्मेवार असधकारी िह शे्रणी कैवफर्ि 
१४ मवहला बालबासलका िथा समाज 

कल्र्ाण उप-शाखा 
श्री सनमयला कचाँ वर असधकृि छैठौ  

१५ जशक्षा र्चवा िथा खेलकच द शाखा श्री इश्वरी ठगचन्ना असधकृि सािौ  
१६ आसथयक ववकास शाखा  श्री नरससंह बडाल असधकृि छैठौ  
१७ आसथयक प्रशासन शाखा श्री गोकणय बहादचर पाल लेखापाल  
१८ आन्िररक लेखा पररक्षण शाखा श्री कच स्मा बडाल लेखापाल  
१९ सूचना प्रववसध इकाई श्री भचपेन्र ससंह रैखोला सू.प्र. असधकृि  
२० जजन्सी िथा असभलेख इकाइ श्री राजेन्र ससंह धामी सहार्क चौथो  
२१ पशच सेवा केन्र श्री डम्बर बहादचर ठगचन्ना असधकृि छैठौ  
२२ कृवष सेवा केन्र श्री पचष्पा अवस्थी ना.प्रा.स.  
२३ रोजगार सेवा केन्र श्री संिोष ससंह बोहरा रोजगार संर्ोजक  
२४ राविर् पररचर् पत्र वविरण इकाई श्री धनराज भट्ट MIS Oparetor   
२५ ववपद्  व्र्वस्थापन िथा प्रसिकार्य ईकाई श्री वटकेन्र प्रशाद अवस्थी सहार् पाचौ  

९. सेवा प्रदान गनय लाग्ने दस्िचर र अवसध 

• सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐनको दफा ७ ले िोको ढााँचामा सनवेदन प्राि भए पसछ सूचना असधकारी माफय ि ित्काल 
सूचना उपल्लब्ध गराउन ेसवकने प्रविसिको सूचना भएमा िचरन्ि उपलब्ध गराईनेछ  

• िचर्न्ि सूचना उपलब्ध गराउन नसवकने प्रकृसिको सचचना माग भएमा १५ ददन सभत्र उपलब्ध गराईनेछ । 
• कच नै व्र्जिको जीउ ज्र्ानको सूरक्षा सम्बजन्ध सूचना माग गररएमा २४ घण्टा सभत्र उपलब्ध गराईनेछ ।  
• अन्र् सबषर्मा ऐन सनर्मले िोके बमोजजम हचनेछ । 
• सामान्र्िर्ा र्स कार्ायलर्बाट प्रदान गररने सेवाहरुमा सचचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सनर्मावली २०६५, 

महाकाली नगरपासलकाको आसथयक ऐन, २०७9 र राजपत्र प्रकासन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७५, न्र्ावर्क ससमसि 
कार्य सम्पादन ऐन, २०७५ िथा अन्र् काननमा िोवकएको बाहेक थप अथवा अन्र् दस्िचर लाग्ने छैन ।  

१०. सनणयर् गने प्रविर्ा र असधकार 

• महाकाली नगरपासलका अन्िरगिको नीसिगि सनणयर् नगर सभा, महाकाली नगरकार्यपासलकाको बैठकबाट गररन्छन ्
उि बैठकबाट गररएका सनणयर् प्रमचख प्रशासकीर् असधकृिको नेितृ्वमा कार्ायलर्को कमयचारी िथा पदासधकारी माफय ि 
कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था रहेकोछ, 

• कार्ायलर्को दैसनक प्रशाससनक कामकाज सम्बजन्ध सनणयर् गने र कार्ायन्वर्न गराउने असधकार प्रमचख प्रशासकीर् 
असधकृिमा सनवहि रहेकोछ  

• शाखागि िथा सनर्समसि कार्यहरु कार्ायन्वर्नको जजम्मेवारी सम्बजन्धि शाखा प्रमचखमा समेि रहेकोछ। 

११. सनणयर् उपर उजचरी सचन्ने असधकारी 
• कार्ायलर्को दैसनक प्रशासनीक कामकाज सम्बजन्ध सनणयर्उपर उजचरी सचन्न आसधकारीक गचनासो असधकारीको व्र्वस्था 

गररएकोछ, 
• महाकाली नगरपासलकामा उजचरी पेटकाको व्र्वस्थापन गररएकोछ प्रत्रे्क मवहनामा उजचरी पेटी खोली गचनासो 

व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था समलाईएकोछ । 
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• महाकाली नगरपासलकाको गचनासो असधकारी माफय ि गचनासो व्र्वस्थापन हचन नसकेमा प्रमचख प्रशासकीर् असधकृि वा 
नगर प्रमचख माफय ि गचनासो व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था गररएकोछ, 

• महाकाली नगरपासलकाको नीसिगि िथा समन्वर्ात्मक भसूमका अन्िरगिको सनणयर्उपर उजचरी सचन्ने असधकारी 
नगरपासलकाको नगर प्रमचख हचनेछ। 

१२. नगर कार्यपासलकाको कार्ायलर्बाट सम्पादन गरेको कार्यहरुको वववरण 

ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
१ कार्ायलर्को दैसनक 

प्रशासनीक काम काजहरुको 
सनरन्िरिा  

  • दैसनक प्रशाससनक काम कावायही सनर्समि 
रुपमा संचालन, गररएकोछ । 

  

२ माससक, चौमाससक, अधय 
बावषयक, बावषयक र सूचनाको 
हक सम्बन्धी  प्रगसि 
प्रसिवेदन िर्ार गरी प्रकाशन 

  • सनर्समसि कार्य सम्पादन भएको छ । 
• बावषयक प्रसिवेदन िर्ार गरी सम्बजन्धि 

सनकार्मा पठाइएकोछ । 

  

३ संस्थागि िथा सचशासन र 
कमयचारी व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
विर्ाकलाप 

  • नगरकार्यपासलकाको वडा समेि कच ल दरबन्दी 
संख्र्ा ४७ मध्रे् 8 वटा ररि रहेकाछन ्। 

• अस्थार्ी करार कमयचारीहरुको कार्य सम्पादन 
मचल्र्ाङ्कनको आधारमा म्र्ाद थप गने कार्य 
सम्पन्न भएकोछ।  

• स्थार्ी कमयचारीहरुको कार्यसम्पादन मचल्र्ाङ्कन 
फारम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइ सम्बजन्धि 
सनकार्मा पेश गररएकोछ। 

• सबै जनप्रसिसनसध र कमयचारीहरुको सम्पजत्त 
वववरण राविर् सिकय िा केन्रमा प्रववष्ट गने 
कार्य सम्पन्न भएकोछ।  

• पदपूसियकोलाग माग आकृसि फारम भरी 
सम्बजन्धि सनकार्मा पठाइएकोछ, 

• शाखागि कार्यवववरण िर्ार गरी 
कमयचारीहरुलाई कार्यवववरण सवहिको 
जजम्मेवारी िोक्ने व्र्वस्था समलाईएकोछ । 

• सूचना प्रववसध असधकृि सनर्चि गरी 
कामकाजमा खटाइएकोछ, 

• इ-हाजीर व्र्वस्थापन गररएको,  
• सचत्र माफय ि लेखा व्र्वस्थापन गररएको,  
• आर् व्र्र् सावयजसनक गने गरेकोछ,  
• उजचरी पेटी व्र्वस्थापन गररएको, 
• कार्ायलर्बाट प्रकाजशि सूचनाहरु वेभसायईट 

िथा सूचना पाटी एफएम रेसडर्ो पत्रपत्रीका 

  



21 
 

ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
माफय ि सावयजसनक गने व्र्वस्था गररएकोछ, 

• टोल फ्री नं. १६६०९३४२१३७ व्र्वस्थापन 
गररएकोछ  

• फेसबचक पेज माफय ि सूचना प्रकाशन गने 
व्र्वस्था समलाईएकोछ ।  

• सावयजसनक सचनवाई कार्यिम संचालन 
सम्बजन्धि व्र्वजस्थि गराइएकोछ ।  

• सावयजसनक खररद ऐन बमोजजम बोलपत्र 
माफय ि खररद सम्झौिा गरी कार्ायन्वर्न गररने 
र्ोजनाहरुको भ्नए् माफय ि सूचना प्रकाजशि गने 
व्र्वस्था समलाईएकोछ।  

• सबै पचवायधार ववकास र्ोजनाहरुको सनर्समि 
अनचगमन सामजजक पररक्षण गरी फरफारक 
गने व्र्वस्था गररएकोछ। 

• सचचनाको हक सम्बन्धी ऐन र सनर्मावली 
अनचसार स्वि: प्रकाशन हचने प्रसिवेदन िर्ार 
गरी सम्बजन्धि सनकार्मा पठाइएकोछ । 

४ नगर सभा संचालन २ •    
५ कार्यपासलकाको बैठक 

संचालन 
३ • नगरकार्यपासलकाको बैठक प्रसि मवहना 

कम्िीमा एक पटक  
• बैठक संख्र्ा ४ वटा 

 

६ अन्र् बैठक व्र्वस्थापन  • आसथयक ससमसिको बैठक संख्र्ा ० 
• सामाजजक ववकास ससमसि ० 
• सचशासन िथा व्र्वस्थापन ससमसि ० 
• जलस्रोि उपर्ोग ससमसि ० (जलस्रोि उपर्ोग 

उस दिाय ०) 
• लघचउद्यम ववकास ससमसि बैठक ० वटा 
• बेसहारा आमा बचवाको सहारा नगरप्रमचख 

व्र्वस्थापन ससमसि बैठक १ वटा 
• कमयचारी बैठक २ वटा 

 

७ राजस्व परामशय ससमसिको 
बैठक 

१ • बैठक संख्र्ा ० वटा  
 

  

८ राजस्व संकलन िथा 
व्र्वस्थापन 

 • महाकाली नगरपासलकाको आसथयक ऐन 
२०७९ मा िोवकएको राजस्व दस्िचरहरु  
अनचसार असोज मसान्ि सम्म १५ लाख २१ 
हजार ३ सर् ६० राजस्व संकलन भएकोछ  

  

९ र्ोजना कार्ायन्वर्न  अनचगमन  • समसि २०७८।०5।22 मा वडा  
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ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
जााँचपास िथा फरफारक 
सम्बन्धी कार्य 

कार्ायलर्हरुलाई बजेट िथा मागयदशयन 
पठाईएकोछ,  

• ववसनर्ोजन ऐन २०७9 मा स्वीकृि सबै 
र्ोजनाहरुको लागि अनचमान िर्ार गरी 
असोज मसानि सम्म पेश गनय पचवायधार ववकास 
शाखालाई पचनः िाकेिा पत्राचार गररएकोछ,  

१० र्ोजना जााँचपास फरफरक 
ससमसिको बैठक 

आअ • ववसभन्न समसिमा २ वटा जााँचपास फरफारक 
ससमसिको बैठक बसी गि आबमा कार्य 
सम्पन्न भएका र भिूानी बााँकी रहेका २३ 
वटा र्ोजना िथा कार्यिमहरुको अजन्िम 
भचिानी ससफाररस गररएको छ। 

• नगरपासलका क्षेत्र सभत्र काठेपचल िथा बाढीबाट 
प्रभाववि संरचानाहरु अन्िरगि ७० वटा 
विर्ाकलापहरुमा भ चिानी ससफाररस 
गररएकोछ । 

  

११ संघीर् समपचरक िथा सबशेष 
अनचदान कार्यिम 

  • र्ोजनाहरुको लागि अनचमान िर्ार भइ 
बोलपत्रको प्रविर्ामा रहेकोछ। 

  

१२ प्रदेश समपचरक िथा सबशेष 
अनचदान कार्यिम 

  • र्ोजनाहरुको लागि अनचमान िर्ार भइ 
बोलपत्रको प्रविर्ामा रहेकोछ। 

  

13 सडक बोडय कार्यिम  • र्ोजनाहरुको लागि अनचमान िर्ार हचने 
प्रविर्ामा रहेकोछ। 

 

१४ न्र्ावर्क ससमसि िथा कानचन 
इकाई सम्बन्धी कार्य  

आअ • गि आ.ब.बाट जजम्मेवारी सरी आएका उजचरी 
संख्र्ा १1 वटा,  

• र्स आ.ब.को असोज मसान्ि सम्म दिाय उजचरी 
संख्र्ा ० वटा, 

• न्र्ावर्क ससमसिको ३ वटा बैठक संचालन भइ 
उउजचरीहरु मासथ छलफल भइ ८ वटा उजचरी 
लगि फछयर्ौट लगि कट्टा गररएकोछ। 

 

१५ ऐन, सनर्म, कार्यववसध, 
सनदेजशका र मापदण्ड िर्ार 
गने कार्य 

आअ • ववसभन्न ससमसिबाट मस्र्ौदा िर्ार भई ववधार्न 
ससमसि माफय ि ५ वटा कानचनको मस्र्ौदा 
िर्ार गरी कार्यपासलकाको बैठकमा पेश 
गररएकोछ।  

• कार्यपालवकाबाट स्वीकृि कानचन संख्र्ा ५, 
• स्वीकृि कानचनहरु राजपत्रमा प्रकाशन गराउने 

कार्य अनचसार ५ वटा कानचन राजपत्रमा 
प्रकाशन गने प्रविर्ा गररएकोछ। 

 

१६ पचवायधार ववकास शाखा  • महाकाली नगरपासलकाको नगर दररेट   
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ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
सम्बन्धी कार्य सनधायरण गरी प्रमा०ि गराइएङ्कोछ । 

• ववसनर्ोजन ऐन २०७९ मा स्वीकृि 
र्ोजनाहरुको लागि अनचमान िर्ार गने कार्य 
प्रविर्ामा रहेकोछ। 

१७ भवन बस्िी ववकास इकाइ   • १५ वटा घरहरु असभलेजखकरण गरी प्रमाण 
प्रत्र वविरण गररएकोछ 

• घ वगय इजाजि पत्रको ससफाररसका लासग 
आवश्र्क कागजाि िर्ार गनय सहर्ोग 
गररएकोछ। 

 

१८ वािावरण िथा ववपद् 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
विर्ाकलाप 

 • महाकाली नगरपासलकाको वडा ४ र ५ 
सरसफाई सनर्समि संचालनमा रहेकोछ। 

• कच वहने र नकच वहन ेफोहर व्र्वस्थापन गने कार्य 
भएको 

• २०७९ ववसभन्न समसिमा आएको बाढीका 
कारण ३ जनाको मतृ्रू् ९ जना वेपत्ता भएको 
पूणय क्षसि भएका घर ६५ वटा उच्च 
जोजखममा रहेका घर ५६ जोजखममा रहेका 
घर ४९ घर भाडामा बस्ने पररवार १२ वटा 
जग्गा क्षसि भएका १३ वटा सहकारी संस्था 
२ वटा पोल्टीफमय २ वटा मजन्दर ६ ववद्यालर् 
भवन पूणयक्षसि २ वटा ववद्यालर् भान्साघर 
उच्च जोजखममा १ वटा डचङरी लघचजलववघचि 
पूण क्षसि भएको स्वास््र् चौकी कााँटै पूणय 
क्षसि खानेपानी लाइन ट्याङ्की ३२ वटा ससंचाइ 
३ वटा झोफच  िथा आरसीसी पूल १५ वटा 
पूणय क्षसि भएकोछ। 

• २०७८ सालको बढीबाट प्रभाववि घर पूणय 
क्षसि भएका १७ पररवारलाइ प्रथम 
वकस्िाकोलासग सम्झौिा भएका लाभ 
ग्राहीहरुको ववववरण ससफाररस गरर सम्बजन्धि 
सनकार्मा पेश गरेकोछ। 

• प्रभाववि २०७९ ववसभन्न समसिमा आएको 
बाढीबाट प्रभाववि पररवारहरुलाई खाद्यान्न िथा 
अन्र् राहि सामग्री वविरण गररएकोछ। 

  

१९ आधारभिू स्वास््र् िथा 
सरसफाई सम्बन्धी 
विर्ाकलाप 

 • दैसनक प्रशाससनक कार्य सम्पादन गररएककोछ 
• फाइजर खोप िालीम र खोप असभर्ान संचालन 
भएकोछ 
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ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
• स्वास््र् र पोषण कार्यिमको ददगोपना 
सम्बन्धी कार्यशाला गोषठी संचालन भएकोछ 

• बाढी प्रभाववि क्षेत्रमा स्वास््र् सहार्िा डेस्क 
संचालन गररएको 

• डेङ्गच रोग सनर्नत्रण सम्बजन्ध अन्िरविर्ा  खोज 
नष्ट गर असभर्ान संचालन 

• कोसभड खोप असभर्ान संचालन भएकोछ 
• MNH सम्बन्धी िालीम संचालन भएकोछ 
• समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएकोछ 
• स्िनपान सिाह संचालन भएकोछ 
• मौजखक परीक्षण फारम (VA गरेको) 
• कार्यिमहरुको सनर्समि अनचगमन मचल्र्ाङ्कन 
गररएकोछ। 

२० एम्बचलेन्स सेवा सम्बन्धी 
विर्ाकलाप 

 • वववरण प्राि हचन नसकोको  

२१ सनशचल्क उपचार ससफाररस 
सम्बन्धी विर्ाकलाप 

  • वववरण प्राि हचन नसकोको   

२२ मवहला बालबासलका िथा 
सामाजजक ववकास शाखा 
अनिरगिका विर्ाकलाप  

  • अपाङ्गिा पररचर्पत्र समसिको बैठक संख्र्ा १ 
वटा  

• अपाङ्गिा पररचर्पत्र कच ल २७ (मवहला ८ पचरुष 
१९) वविरण भएको (क वगय मवहला १ पचरुष 
१, ख वगय मवहला ४ पचरुष १३, ग वगय 
मवहला ३ पचरुष ४ घ वगय मवहला ० पचरुष १)  

• जेष्ठ नागररक पररचर्-पत्र वविरण कच ल ९ 
(मवहला २ पचरुष ७) वविरण गररएकोछ। 

  

२३ सामाजजक सूरक्षा िथा 
पञ्जीकरण व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी कार्य 

  • सामाजजक सचरक्षा भत्ता पाउने लाभ ग्रहीहरुको 
वववरण VERSP-MIS System मा प्रववष्ट गरी 
२००० जना लाभ ग्राहीको वववरण शचवद्धकरण 
गररएकोछ ।  

• जन्म दिाय २९८ (महसला १३८ पचरुष १६०), 
मतृ्रू् दिाय १४२ (महसला ७९ पचरुष ६३), 
वववाह दिाय १४४ जोडी, बसाइसराइ आएका 
१८ वटा गएका ३९ सम्बन्ध ववच्छेद ३ वटा 
भएकोछ, 

  

२४ जशक्षा र्चवा िथा खेलकच द 
शाखा 

 • ववद्यालर् प्रशासन सम्बनधी दैसनक प्रशाससनक 
कार्य सम्पादन भएकोछ  

• सनर्समि प्रअ बैठक सम्पन्न भएकोछ 
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ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
• नगर जशक्षा ऐन २०७९ सनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गररएकोछ  

• कक्षा १-३ का लासग स्थानीर् पाठ्रर्िम 
सनमायण भएकोछ 

• सामचदावर्क ववद्यालर्को ववव्र्स पचनगयठन 
गररएकोछ 

• शैजक्षक सत्र २०७९ को IEMIS अध्र्ावसधक 
गररएकोछ 

• ववद्यालर् स्िररइ जचत्रकला कार्ायक्म संचालन 
• SIP सनमायण िथा अध्र्ावसधक गने कार्यमा 
सहजजकरण गररएकोछ 

• प्रथम तै्रमाससक िलब सनकासा गररएकोछ 
• जशक्षक कमयचारीको कासमच सम्पन्न भएकोछ र 
सम्पजत्त वववरण दिाय गने कार्य सम्पन्न भएकोछ 

• SEE पूरक परीक्षा सहजजकरण गररएकोछ 
• ववद्यालर्हरुको सनर्समि अनचगमन िथा मचल्र्ाङ्कन 
गने कार्य सम्पन्न भएकोछ। 

२५ कृवष ववकास िथा पशच सेवा 
केन्र 

 • रैथाने बाली कोशेलीघर स्थापना कार्यववसध 
२०७९ र कृवष र्ान्त्रीकरण वविरण कार्यववसध 
२०७९ स्वीकृि भएकोछ 

• ६२ वटा कृवषफरम र कृषक समचहरु  ५०% 

अनचदानमा िरकारीको सबउाँ वविरण  
• समीक्षा बैठकमा सहभासग भएको 
• बाढीवपसडि ित्र्ाङ्क संकलन गररएकोछ 
• अन्र् सनर्समि ज्वसधक सरसल्लाह गररएकोछ 
• बाख्रा पकेट कार्यिम अन्िरगि ३८ वटा 
फमयहरुको आवेदन संकलन भएको र प्राववसधक 
ससमसिबाट छनौट प्रविर्ामा रहेकोछ। 

• पशच स्वास््र् परीक्षण ररपोवटयङ्ग ससफाररस र 
सनर्समि प्राववसधक सल्लाह ददने कार्य भएको 

  

२६ सहकारी संस्था व्र्वस्थापन 
िथा सनर्मन 

  • सहकारी संस्थाको वववरण अद्यावसधक गनचयका 
साथै सनर्समि अनचगमन भएकोछ । 

• बावषयक प्रगसि प्रसिवेदन पेश गनय पत्राचार 
गररएको 

• नेपाल राि बैंलबाट माग भएको सहकारीहरुको 
वववरण पेश गररएकोछ। 

• सहकारी संचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
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ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
कार्यर्ोजना िर्ार गररएकोछ। 

२७ बजार अनचगमन िथा 
व्र्वस्थापन 

 • जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् र घरेलच ववकास 
ससमसिको समन्वर्मा २ पटक बजार अनचगमन 
गररएकोछ । 

 

२८ इजाजि पत्र िथा संस्थागि 
वववरण 

 • घ वगय इजाजि पत्र नवीकरण ४२ वटा  
• नर्ााँ घ वगय इजाजि पत्र जारी २ वटा 
• अन्र् व्र्वसार् दिाय ४ वटा  
• नर्ााँ व्र्वसार् सूजचकृि ३ वटा 
• गैसस नवीकरण ससफाररस ७ वटा 

 

२९ गरीबी सनवारणको लासग लघच 
उद्यम ववकास (मेडपा) 
कार्यिम 

 • गरीबी सनवारणको लासग लघच उद्यम ववकास 
(मेडपा) कार्यिम कार्ायन्वर्न प्राविर्ा 
अन्िरगि ३५ वटा घररधचरी सवेक्षण फारम ए 
भने कार्य सम्पन्न सम्भाव्र् उद्यमी छनौट फारम 
बी भने कार्य भएकोछ । 

• ३ वटा लघच उद्यमी समचह गठन भएकोछ। 

 

३० सचपथ मचल्र् पसल संचालन 
बजार अनचगमन सम्बन्धी 
विर्ाकलाप 

 • खाद्यान्न आपूसिय समस्र्ा समाधान गनय िथा 
अव्र्वजस्थि मूल्र्बवृद्ध न्रू्नीकरण गने उद्देश्र्ले 
सचपथ मचल्र् पसल संचालन कार्यववसध, २०७७ 
बमोजजम नगरपासलकाका ९ वटा वडामा सचपथ 
मचल्र् पसल संचालन गरी खाद्यान्न आपूसिय सहज 
गररएकोछ ।  

  

३१ आसथयक प्रशासन शाखा   • कच ल बावषयक बजेटरु. ६१ करोड ३९ लाख 
४३ हजार ४ सर्मा १७ करोड ८२ लाख 
९७ हजार २ सर् ८२ कच ल सनकासा भई ११ 
करोड ३७ लाख ३० हजार ४ सर् ९५ खचय 
भई सावयजसनक गररएकोछ । 

• E-TDS प्रणाली व्र्वजस्थि गररएकोछ। 

  

३२ र्ोजनाहरुको धरौटी वफिाय    • महाकाली नगरपासलकाको धरौटी खािाबाट 
ववसभन्न १० लाभग्राहीहरुलाइ १३ लाख २८ 
हजार धरौटी रकम वफिाय गररएकोछ । 

  

३३ आसथयक सहार्िा ववसभन्न 
व्र्जिहरु 

  • ववसभन्न सबरामीहरुलाई आसथयक सहार्िा 
अन्िरगि ४० जनालाई ८ लाख आसथयक 
सहार्िा वविरण भएकोछ, 

  

३४ आन्िररक लेखापरीक्षण िथा 
अजन्िम लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
विर्ाकलाप 

 • नगरपासलकाको आन्िररक लेखापरीक्षण गने 
कार्यको पदपचसिय भएकोले सनर्समि हचन े
प्रविर्ामा रहेकोछ 

• महालेखा सनर्न्त्रकको कार्ायलर्बाट आसथयक 
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ि.सं. सम्पाददि कार्यको वववरण लक्ष्र् प्रगसि कैवफर्ि 
बषय २०७८/०७९ को अजन्िम लेखापरीक्षण 
गरी प्रारजम्भक प्रसिवेदन प्राि भएकोछ उि 
प्रसिवेदन अनचसार प्रारजम्भक वेरुज ३ करोड 
६९ लाख ५५ हजार औल्र्ाइएकोछ । 

• उपरोि प्रारजम्भक प्रसिवेदन बेरुजच उपर 
प्रसिविर्ा ददने कार्य भइरहेकोछ। 

३५ सूचना प्रववसध इकाई   • प्रसिवेदन प्राि नभएको  
३६ नगरबस संचालन िथा अन्र् 

मेजशनरी औजार संचालन 
व्र्वस्थापन 

  • सनर्समि संचालनमा रहेको नगर बसको 
सनर्समि अनचगमन गरी प्रसिवेदन ससमसि समक्ष 
पेश भएकोछ । 

  

३७ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम 
(रोजगार सेवा केन्र) 

 • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम अन्िरगि 
२०४१ (पचरुष ८०७ मवहला १२३४) जना 
बेरोजगारको सूजचमा सूजचकृि भएकाछन ् 

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय 
कच ल रु १ करोड १ लाख २४ हजार 
ववसनर्ोजन भएकोछ र र्ोजना छनौट कार्य 
बााँकी रहेकोछ । 

 

१३. सूचना असधकारी र प्रमचखको नाम पद 

ि.सं. वववरण नाम पद सम्पयक 
1 नगर प्रमचख श्री नर ससंह चैससर नगर प्रमचख  
2 नगर उप प्रमचख श्री दचगाय कच मारी खत्री सबष्ट नगर उपप्रमचख  
3 नगर प्रविा श्री शंकर ससंह डोबाल वडा अध्र्क्ष  
4 प्र.प्र.अ का.प्र. श्री नर बहादचर ठगचन्ना सन. प्र.प्र.अ का.प्र.  
5 गचनासो असधकारी श्री नर ससंह बडाल प्रशासन शाखा प्रमचख ९७४८७४९६२३ 
6 सूचना असधकारी श्री र्चवराज जोशी असधकृि छैठौ ९८४८८७७४७४ 

१४ महाकाली नगरपासलकाका ऐन, सनर्म, कार्यववसध, र सनदेजशकाको सूजच 

महाकाली नगरपासलकाको कार्य सम्पादन प्रभावकारी िथा च चस्ि दचरुस्ि बनाउन महाकाली नगरपासलकाको नगर सभा िथा नगर 
कार्यपासलकाको बैठकबाट स्वीकृि गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईएका कानचनहरु देहार् बमोजजम रहेका छन ्। 
दिाय नं= कानचनको नाम (ऐन, सनर्म, कार्यववसध, सनदेजशका मापदण्ड) कैवफर्ि 

१ कार्यपासलकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७४   

२ नगर सभा संचालन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७४   

३ सनणयर् वा आदेश र असधकार पत्रको प्रमाजणकरण (कार्यववसध,) सनर्मावली २०७४ संशोधन सवहि 

४ नगरपासलका (कार्यववभाजन) सनर्मावली, २०७४   

५ नगरपासलका (कार्यसम्पादन) सनर्मावली, २०७४   
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दिाय नं= कानचनको नाम (ऐन, सनर्म, कार्यववसध, सनदेजशका मापदण्ड) कैवफर्ि 

६ एफ.एम. रेसडर्ो (व्र्वस्थापन िथा संचालन) कार्यववसध,, २०७४   

७ नगरपासलकाका पदासधकारीहरुको आचार संवहिा, २०७४   

८ राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यववसध,, २०७४    

९ प्रशासकीर् कार्यववसध, (सनर्समि गने) ऐन, २०७४   

१० न्र्ावर्क ससमसि (कार्यववसध, सम्बन्धी) ऐन, २०७५   

११ सबपद् व्र्वस्थापन सबशेष कोष संचालन सनदेजशका, २०७५ संशोधन सवहि 

१२ ममयि सम्भार कोष संचालन सनदेजशका, २०७५   

१३ र्ोजना संचालन सम्बन्धी कार्यववसध,, २०७४   

१४ उपभोिा ससमसि गठन, पजचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७४   

१५ भवन िथा बस्िी ववकास शहरी र्ोजना सनमायण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५   

१६ जशक्षा सनर्मावली, २०७५   

१७ नगरपासलकाको सहकारी ऐन, २०७५   

१८ एकीकृि सम्पजत्त कर व्र्वस्थापन कार्यववसध,, २०७५   

१९ अपाङ्गिा भएका व्र्जिको पररचर् पत्र वविरण कार्यववसध,, २०७५   

२० घर नक्शा पास कार्यववसध,, २०७५   

२१ जलस्रोि उपर्ोग सम्बन्धी कार्यववसध,, २०७५    

२२ सरसफाई िथा फोहर मैला व्र्वस्थापन कार्यववसध,, २०७५   

२३ उजाय ववकास सम्बन्धी कार्यववसध,, २०७५   

२४ व्र्वसार् दिाय िथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यववसध,, २०७५   

२५ साना ससंचाई सबशेष कार्यिम कार्ायन्वर्न कार्यववसध,, २०७५   

२६ नगर जशक्षा ववकास कोष संचालन कार्यववसध,, २०७५   

२७ बाल जशक्षा ववकास केन्र संचालन िथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववसध,, २०७५   

२८ ववद्यालर् गचणस्िर सचधार कार्यववसध, २०७५  

२९ नगर बस संचालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववसध,, २०७५   

३० "घ" वगयको सनमायण व्र्वसार्ी इजाजि पत्र सम्बन्धी  कार्यववसध,, २०७६   

३१ स्रोि व्र्जि व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७६   

३२ जेष्ठ नागररक पररचर् पत्र वविरण सम्बन्धी कार्यववसध, २०७६   

३३ मेससनरी औजार संचालन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७६   

३४ आधारभिू िहको बावषयक परीक्षा संचालन व्र्वस्थापन िथा सनर्मन कार्यववसध, २०७६   

३५ बाढी पीसडि पररचर् पत्र वविरण सनदेजशका २०७६   

३६ 
असंगठीि क्षेत्रमा कार्यरि श्रसमक िथा असहार्हरुलाइ उपलब्ध गराउने राहि सम्बन्धी मापदण्ड,  

२०७६   

३७ लजक्षि वगय कार्यिम कार्ायन्वर्न सनदेजशका, २०७७   

३८ आसथयक ऐन, २०७७   

३९ ववसनर्ोजन ऐन, २०७७  

४० सचपथ मूल्र् पसल संचालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववसध, २०७७  
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दिाय नं= कानचनको नाम (ऐन, सनर्म, कार्यववसध, सनदेजशका मापदण्ड) कैवफर्ि 

४१ र्ोजना िजचयमा कार्ायन्वर्न िथा व्र्वस्थापन कार्यववसध, २०७७  

४२ नगर प्रमचख रोजगार कार्यिम कार्ायन्वर्न सनदेजशका २०७७  

४३ सरसफाई िथा फोहर मैला व्र्वस्थापन कार्यववसध,, २०७५ पवहलो संशोधन २०७७  

४४ नगर एम्बचलेन्स संचालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववसध, २०७७  

४५ कृषक पेन्सन सम्बन्धी कार्यववसध, २०७७  

४६ हाट बजार संचालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववसध, २०७७  

४७ लैंसगक वहंसा सनवारण कोष संचालन कार्यववसध, २०७७  

४८ वािावरण िथा प्राकृसिक स्रोि संरक्षण ऐन २०७७  

४९ अनचगमन िथा भ्रमण खचय कार्यववसध, २०७७  

५० ऋण व्र्ाज अनचदान कजाय कार्यववसध, २०७७  

५१ कन्टेन्जेन्सी रकम व्र्वस्थापन िथा खचय सम्बन्धी कार्यववसध, २०७८  

५२ आसथयक ऐन, २०७८  

५३ ववसनर्ोजन ऐन, २०७८  

५४ बेसहारा आामबचवाको सहारा िथा टचहचरा बालबासलकाको असभभावक नगर प्रमचख कार्यववसध, २०७८  

५५ बजार अनचगमन िथा व्र्वस्थापन कार्यववसध, २०७८  

५६ क्रू्टर प्रजशक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यववसध, २०७८  

५७ कृवष िथा पशच सेवा प्राववसधक (स्वरं्सेवक) कार्यववसध, २०७८  

५८ ववद्यालर् खेल प्रजशक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यववसध, २०७८  

५९ एकल मवहलाको साथी नगर उपप्रमचख कार्यिम संचालन कार्यववसध, २०७८  

६० टोल ववकास संस्था(गठन िथा पररचालन) कार्यववसध २०७८  

६१ ढचङ्गा सगट्टी वालचवा संकलन सबवि वविरण िथा राजस्व व्र्वस्थापन सम्बन्धी २०७८  

६२ शहरी ववकास िथा घर नक्शा पास सम्बन्धी कार्यववसध २०७८  

६३ आसथयक ऐन २०७९  

६४ ववसनर्ोजन ऐन २०७९  

६५ महाकाली नगर जशक्षा ऐन २०७९  

६६ ववद्यालर् व्र्वस्थापन ससमसि गठन सम्बन्धी कार्यववसध २०७९  

६७ महाकाली नपाको कमयचारी कारार कार्यववसध २०७९  

६८ ववपन्न सहार्िा िथा आसथयक सहार्िा कार्यववसध २०७९  

६९ महाकाली समवृद्ध कार्यिम संचालन कार्यववसध २०७९  

७० 
ज्रे्ष्ठ नागररक, मवहला, दसलि एवं बालबालीका मााँझ उपप्रमचख कार्यिम संचालन कार्यववसध, 

२०७९  
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१५. २०७९ असोज मसान्ि सम्मको आसथयक कारोबार सम्बजन्ध अद्यावसधक वववरण 

 

१६. िोवकए बमोजजम अन्र् कार्यको वववरण 

• सबै कमयचारी िथा पदासधकारीहरुको सम्पजत्त वववरण संकलन गरी सम्बन्धीि सनकार्मा पठाईएकोछ । 
• र्स आ.ब.मा अजख्िर्ार दचरुपर्ोग अनचसन्धान आर्ोग िथा सयिकय िा केन्रबाट अजख्िर्ार दचरुपर्ोग सम्बजन्ध प्राि पत्रहरु िथा 
उजचरीहरुको सनर्मानचसार प्रसिविर्ा पठाईएको छ । सो सम्बन्धमा प्रमाण जचटायई फछर्ौटको प्रविर्ा चलाईएकोछ, 

• महाकाली नगरपासलकाको आसथयक व्र्वस्थापन क्गिचब माफय ि संचालन गररएकोछ, 
• पाररश्रमीकमा आधाररि रोजकाज कार्यिम अंचालनमा रहेकोछ, 
• गरीबी सनवारणको लासग लघचउद्यम ववकास कार्यिम संचालनमा रहेकोछ । 

१७. सावयजसनक सनकार्को वेभसायईट भए सोको वववरण 

ि.सं. टेसलफोन वेभसाईट/फेसबचक इमेल 
१ ०९३-४२०३३० (नगर प्रमचख) 

०९३-४२०३३० (कार्ायलर्) 

www.mahakalimundarchula.gov.np 

 

mmdarchula@gmail.com  

info@mahakalimun.gov.np 

२ टोल फ्री नं. १६६०९३४२१३७ 

१८. वगीकरण िथा संरक्षण गररएका सूचनाको नामावली र संरक्षण गनय िोवकएको अवसध 

ि.सं. वगीकरण िथा संरक्षण गररएका सूचना संरक्षण गनय िोवकएको समर्ावसध कैवफर्ि 
    

http://www.mahakalimundarchula.gov.np/
mailto:mmdarchula@gmail.com
mailto:info@mahakalimun.gov.np
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१९. सूचना माग सम्बजन्ध सनवेदन र सो उपर सूचना ददएको वववरण 

सूचनाको हक सम्बजन्ध ऐन बमोजजम सूचना माग भएको छैन िर सामान्र् मौजखक िथा फोन र ठाडो सनवेदन माफय ि सूचना माग 
भएका सूचनाहरु उपलब्ध गराउने प्रविर्ा रहेकोछ, 
ि.सं. सूचना माग गने 

सनकार् 
माग गररएको सूचना उपलब्ध गराईएको सूचना कैवफर्ि 

1 सधरेन्र ससह ठगचन्ना 
लगार्ि ११ जना 

जशबनगर खेल मैदान िथा घेर 
पखायल सनमायण सम्बन्धी वववरण 

२०७९।०६।२७ गिेमा सलजखि 
सूचना उपलब्ध गराइएकोछ 

 

२     

२०. सूचना प्रकाशन सम्बजन्ध व्र्वस्था 
• कार्ायलर्को सूचना पाटी माफय ि प्रकाशन िथा सावयजसनक गने गररएको छ, 
• कार्ायलर्को वेभसायईट माफय ि सावयजसनक गने व्र्वस्था गररएको छ, 
• स्थानीर् एफ.एम. रेसडर्ो र पत्रपसत्रकाहरु माफय ि प्रसारण िथा प्रकाशन माफय ि सावयजसनक गने गरेको छ, 
• २०७९ श्रावण देजख २०७९ असोज मसान्ि सम्म प्रकाजशि गररएका सूचनाहरु देहार् बमोजजम रहेकोछ । 

सस. नं. सचचना/सबषर् प्रकाजशि समसि अवसध प्रकाशन प्रविर्ा 

1 
सूचना प्रववसध असधकृि (असधकृि छैठौ)  सनर्चजि सम्बन्धी 
सूचना ववज्ञापन नं. ००१ 

२०७९।०४।१९ १५ ददन 
सूचना पाटी र 
वेभसाइट 

2 
रोजगार सहार्क (सहार्क पाचौ) सनर्चजि सम्बन्धी सूचना 
ववज्ञापन नं. ००२ 

२०७९।०४।१९ १५ ददन 
सूचना पाटी र 
वेभसाइट 

3 
सूचना प्रववसध असधकृि (असधकृि छैठौ)  संजक्षि सूजच 
प्रकाशन 

२०७९।०५।०५ ३ ददन 
सूचना पाटी र 
वेभसाइट 

4 ववज्ञापन स्थसगि गररएको सम्बन्धमा २०७९।०५।१४ असनजिि 
सूचना पाटी र 
वेभसाइट 

२१. समस्र्ा िथा च चनौसि 

• इन्टरनेट सचववधा दचरुस्ि नभएकोले सचचना अध्र्ावसधक गनय कठीनाई रहेको छ, 
• सचचनाको हक सम्बन्धी उच्च क्षमिाको अभावमा सूचना व्र्वस्थापनमा कठीनाई रहेको छ, 
• स्थानीर् िहमा सनधायररि दरबन्दी संरचना अनचसार कमयचारी व्र्वस्थापन नहचाँदा कार्य सम्पादनमा कठीनाई रहेकोछ, 
• आवसधक र्ोजना नहचनदा बावषयक बजेट िथा कार्यिमको िादम्र्िामा कदठनाइ रहेकोछ। 

२२. संघीर् िथा प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा 
स्थानीर् सरकारको क्षमिा असभबवृद्ध गनय महाकाली नगरपासलकाले संघीर् िथा प्रदेश सरकारबाट देहार् बमोजजम अपेक्षा 
गररएकोछ । 
• स्थानीर् िहका पदासधकारीहरुको क्षमिा असभबवृद्ध गनय िासलम गोवष्ठ सेसमनार सचालन गररनच पने, 
• सचचना प्रववसध व्र्वस्थापन िथा सूचनाको हक सम्बन्धी क्षमिा असभबवृद्ध गने विर्ाकलाप कार्ायन्वर्न गररनच पने,  
• स्थानीर् िहको सनर्समि अनचगमन गरी पषृ्ठपोषण गने, 
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• स्थानीर् िहहरुबाट संचालन  भएका कार्यिमहरुको सनर्समि अनचगमन गरी पषृ्ठपोषण हचनच पने, 
• संघीर् र प्रदेश सरकाबाट कार्ायन्वर्न हचने बजेट िथा कार्यिमको वववरण स्थानीर् िहहरुलाई उपलब्ध गराईनच पने, 
• नगरपासलकाको आवसधक र्ोजना सनमायण प्रविर्ामा सहर्ोग गनचय पने, 
• िीन वटै िहको सरकार बीच सनर्समि समन्वर् िथा सम्बन्ध स्थावपि गराई सहर्ोग गनचय पने । 


