
 
 
 
 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचानाको हक सम्वन्धी 
ननयमावली, 

२०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको 
 

लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलको प्रथम तै्रमानसक प्रगनि वववरण 
(PROACTIVE DISCLOSURE) 

आ.व. २०७८/२०७९ 

कानिवक देजि पौष  

 

प्रकाशक 

 

लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका 
नगर कायवपानलका कायावलय 

लजुम्बनी रुपन्देही 
लजुम्बनी प्रदेश , नेपाल 

 



 

 

स्वत : प्रकाशन (Proact i ve Di scl osure) 

नेपालको संववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजिम 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्वन्धी ननयमावली २०६५ को 

ननयम ३ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना गनिववधीहरुको वववरण ३/३ मवहनामा प्रकाजशि 

गनुव पने कानूनी व्यवस्था छ। यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा २० वटा जशषवक िोवकएका छन। 

सूचनाको हक सम्वन्धी कानूनको ध्येय नै नागररकले सूचना माग नगरे पनन आफ्नो ननकायको 

पारदजशविा,िवाफदेवहिा र ववश्वसननयिाको लानग ननयनमि रुपमा वववरण प्रकाशन (Pr oact i ve 

di scl osur es) गनुव पने क्रममा लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका नगर कायवपानलका कायावलय 

लजुम्बनी रुपन्देही ले चाल ुआ.व २०७८/२०७९ को दोश्रो तै्रमानसक (कानिवक,मंजससर र पौष)  

मवहनामा सम्पाददि कामको मखु्य मखु्य वववरण प्रस्ििु गरेको छ। 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ववषय सूजच : 

१.नगरपानलकाको स्वरुप र प्रकृिी 

२.नगरपानलकाको काम,किवव्य र अनधकार 

३.लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका को स्वीकृि कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

४.नगरपानलकामा करारमा कायवरि कमवचारीको वववरण 

५.नगरपानलकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु 

६.सेवा प्रदान गने शािा र जिम्मेवार अनधकारी 

७.सेवा प्राप्त गनव लासने दस्िरु र अवनध 

८.ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारी 

९.ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी 

१०. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

१० (क) नगरसभा पदानधकारी / सदस्यहरुको वववरणः 

१० (ि). ववनभन्न शािाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कामहरु 

नगर कायवपानलका वैठक संख्या : १ वटा 

ववषयगि सनमिी वैठक संख्या  : ५ वटा 

१० (ग). ववनभन्न शािबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कामहरु 

 प्रशासन शािा माफव ि कायवहरु : 
  दिाव संख्या : २२१२ वटा 
  चलानी संख्या : ११०६ वटा 
 प्रशासन शािा माफव ि कायवहरु: 
 आनथवक प्रशासन शािा 
 योिना शािा एवं प्राववनधक शािा 

सूचना िथा सञ्चार प्रववनध शािाबाट सम्पादन भएका र हदैु आएका कायवहरुः 
 रािश्व शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 



 स्वास््य शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 पश ुववकास शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 कृवष ववकास शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 जशक्षा शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 सामाजिक सरुक्षा पजिकरण शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 मवहला वालवानलका िथा िेष्ठनागररक शािाको कामको वववरणः 
 काननु िथा न्यावयक सहिीकरण शािाको कामको वववरणः 
 वाश िथा ववपद शािाको कामको वववरण 
 रोिगार सेवा केन्रको कामको वववरणः 
 योिना बााँडफााँड गरेको वववरण : 
११. कायावलय प्रमिु र सचुना अनधकारीको नाम र पद 
१२.  ऐन, ननयम, ववननयम ,ननदेजशका र कायवववनधहरुको सूची 
१३.आम्दानी , िचव िथा आनथवक कारोवार सम्वन्धी अधावनधक वववरण 
१४.िोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 
१५.सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण 
१६. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना 
ददइएको ववषय 
१७.सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्य प्रकाशन भएका वा हनुे भएको भए सोको 
वववरण 
 

१. नगरपानलकाको स्वरुप र प्रकृिी 

ववश्वसम्पदा सूजचमा सूजचकृि महामानव गौिम बदु्धको िन्मस्थल लजुम्बनीलाई समेटेर लजुम्बनी 
सााँस्कृनिक नगरपानलका घोषणा भएको । अन्िरावविय  स्िरमा नेपालको पवहचान र सम्मानको 
प्रनिकको रुपमा रहेको लजुम्बनी आफैमा गौरवको ववषय हो । नेपाललाई ववश्व शाजन्ि ̧अध्यात्म ज्ञान 
एवं धानमवक ̧ सााँस्कृनिक पयवटकीय गन्िव्यको रुपमा स्थावपि गनवयस नगरपानलकाको उल्लेिनीय 
महत्व रहेको छ ।यो नगरपानलका ननमावणानधन अन्िराविय गौिमबदु्ध ववमानस्थल र नसद्धाथवनगर 
नगरपानलकाबाट मात्र १८ वक.नम. को दरुीमा रहेको छ।  

नगरपानलकाको नाम: लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका,रुपन्देही,लजुम्बनी प्रदेश । 

 

 



 

नसमाना: 

पूवव : कोटहीमाई र मायादेवी गाउाँपानलका 
पजिम : कवपलवस्ि ुजिल्ला 
उत्तर : गैडहवा गाउाँपानलका 
दजक्षण : सम्मरीमाई गाउाँपानलका र भारि 
िनसंख्या : ७२४९७ (२०६८ अनसुार ) 
क्षते्रफल :कररव ११२.२१ वगव वक.मी. 
साववकका गा. वव.स.हरु : भगवानपरु, लजुम्बनी आदशव, िेनहुवा,एकला, 

िदुावगर,मधवुनी,मनसना र आमा । 
 

 नगरपानलकाको काम , किवव्य र अनधकार: 
नेपालको संववधान २०७२ को धारा २२३ एवं स्थानीय सरकार  संचालन ऐन २०७४ 
बमोजिम देहाय अनसुारका काम ,किवव्य र अनधकार यस नगरपानलकाको अनधकार क्षेत्र नभत्र 
पदवछन।् 
(१) नेपालको संववधान २०७२को धारा २२३ बमोजिम नगरपानलकाको एकल अनधकार 

संववधानको अनसूुची ८ को स्थानीय िहको अनधकारको सूची अनसुारका कायवहरु र 
अनसूुजच ९ को संघ ,प्रदेश र स्थानीय िहको अनधकारको साझा सूचीन अनसुारका 
कायवहरु   

(२).स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनसुार नगरपानलकाका काम,किवव्य र अनधकार 
देहाय अनसुार उल्लेि छन।् 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ४बमोजिमका सभाको वैठक 
िथा कायवप्रणाली सम्वजन्ध िोकीएका कायवहरु । 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ५ बमोजिमका सभाको 
व्यवस्थापन सम्वजन्ध िोकीएका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ६बमोजिम योिना ििुवमा 
एवं कायावन्वयन सम्वजन्ध िोकीएका कायवहरु । 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ७बमोजिम भवन ननमावण 
िथा सडक सम्वजन्ध िोवकएका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ८बमोजिमका न्यावयक 
कायवहरु। 



o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ९बमोजिम ववजत्तय अनधकार 
क्षते्र नभत्रका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची १० 
बमोजिम आनथवक कायव प्रणाली सम्वजन्ध िोवकएका कायवहरु। 

o स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अनसूुची ११बमोजिम कमवचारी 
व्यवस्थापन सम्वजन्ध कायवहरु। 

o िोकीएका अन्य कायवहरु रहेका छन। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(२) लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलकाको स्वीकृि कमवचारी संख्या र कायव वववरण । 
                                                     नगर कायवपानलकाको कायावलयको दरबन्दी िेररि 

क्र स स्स्वकृत पद तह जम्मा 
स्वीकृत 
दरबन्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
भएको 
स्थायी 
कमिचारी 
संख्या 

पद पूर्तिको 
लार्ि प्रदेश 
लोक सेवा 
आयोि माि 
िन ेसंख्या 

ररक्त पद 

१ प्रमखु प्रशासकीय¸अधिकृत  ९/१० १ १  ० 

२ अधिकृत ९/१० १ ०  १ 
३ धस.डि.र्इ. ९/१० १ ०  १ 
४ अधिकृत ७/८ १ ०  १ 
५ लेखा¸अधिकृत ७/८ १ १  ० 

६ अधिकृत ७/८ १ १  ० 

७ जन¸स्वास््य अधिकृत ७/८ १ १  ० 

८ र्न्जजधनयर ७/८ १ १  ० 

९ र्न्जजधनयर ७/८ १ १  ० 

१० आ.ले.प.¸अधिकृत ६ १ १  ० 

११ अधिकृत ६ ३ ३  ० 

१२ प.हे.न. ५/६ १ १  ० 

१३ हेल्थ अधसस्टेजट ५/६ १ ०  १ 
१४ सहायक ५ ५ ०  ५ 

१५ लेखा¸सहायक ५ 
१ १  

० 

१६ प्रा.स. ५ १ ०  १ 
१७ सव-र्न्जजधनयर ५ 

२ २  ० 

१८ कम्प्यटुर अपरेटर ५ १ ०  १ 
१९ मडहला¸ववकास धनरीक्षक ५ १ १  ० 

२० अधमन ४ १ १  ० 

२१ सहायक ४ ३ १  २ 

२२ स.ले.पा. ४ १ १  ० 

२३ सहायक¸मडहला ववकास¸
धनररक्षक ४ 

१ १  

० 

 

 

 

 

 

 



वडा कायावलय (१३वटा) 

१ सहायक  पाचौँ प्रशासन  सा.प्र ६ 

२ सव-ईजन्िननयर पाचौँ ईजन्िननयर नसनभल ६ 

३ सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र. ७ 

४ अ.सव - 
ईजन्िननयर 

चौथो ईजन्िननयर नसनभल ७ 

                     वडा कायावलय िफव  िम्मा २६ 

                        कुल िम्मा ५८ 
 

 

 

 

 

कृवष िथा पश ुसेवा िफव को दरबन्दी 

क्र.सं
.  

पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ अनधकृि स्िर ७/८ औ ं कृवष १ 0 १ 
२ सहायक स्िर ५ औ ं कृवष २ २ ० 

३ सहायक स्िर ४ औ ं कृवष १ १ ० 

िम्मा ४ ३ १ 

४ अनधकृि स्िर ७/८ औ ं पश ु १ १ ० 

५ सहायक स्िर ५ औ ं पश ु २ १ १ 

६ सहायक स्िर ५ औ ं पश ु १ ० १ 

७ सहायक स्िर ५ औ ं पश ु १ ० १ 

८ सहायक स्िर ४औ ं पश ु २ ० २ 
९ सहायक स्िर ४औ ं पश ु २ ० २ 

िम्मा        ८ 

 

 

 

 

 



स्वास््य शािा िफव को दरबन्दी 

नगरपानलका िफव को दरवन्दी 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ िनस्वास्थय 

अनधकृि 

सािौं िह हेल्थ 
ईन्फक्सन 

१ १ ० 

२ िनस्वास््य 
ननरीक्षक 

छैठौं िह हेल्थ 
ईन्फक्सन 

१ १ ० 

३ ननसवङ 
ननरीक्षक 

छैठौं िह िनरल 
/कम्यूनेटी 
नसव समूह 

१ ० १ 

 

प्राथनमक स्वास््य केन्र लजुम्बनी िफव को दरवन्दी 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ मेनडकल 

अनधकृि 

आठौं िह स्वास््य 
ि.हे.स. 

१ ० १ 

२ स्टाफ नसव 
/अस्पिाल 
ननसवङ 
ननरीलक्षक 

५, ६ र ७ 
िह 

स्वास््य ि 
.हे.स. 

१ ० १ 

३ हे. अ. \ 
नस अहेव 

 

५, ६ र ७ 
िह 

स्वास््य हे.ई. १ १ ० 

४ ल्याव अ 
.\व.ल्याव 

अ.\ल्याव 
अ. 
ननरीक्षक 

४,५, ६ र 
७ िह 

स्वास््य ल्याव 
मे.टे.ि.भे.ल्याव 

१ १ ० 

५ अ.न.मी 
\नस.अ.नम 

४,५ र ६  
िह 

स्वास््य हे.ई. ३ ३ ० 

६ अ.हे.व \ 
नस.अ.नम 

४,५ र ६  
िह 

स्वास््य हे.ई. ३ २ १ 

७ का.स. शे्रणी वववहन प्रशासन २ २ ० 

मेनडकल अनधकृि करारमा रहेको 

स्वास््य चौकी िफव  



१. मधवुनी 

क्र.सं. पद िह समूह दरव
न्दी 

पदपूिी िाली 

१ हे.अ./नस.अ.हे.व. छैठों स्वास््य हे.ई. १ १ ० 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ िह स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

 

 

 

२. एकला 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे.अ./नस.अ.हे.व. छैठों स्वास््य 

हे.ई. 
१ १ ० 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

 

 

 

 

 

३. िदुावगर 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे.अ./नस.अ.हे.व. छैठों िह स्वास््य 

हे.ई. 
१ १ ० 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

 



४. मनसना 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे.अ./नस.अ.हे.व. छैठों िह स्वास््य 

हे.ई. 
१ १ ० 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

- हे.अ.-१ अध्ययन ववदामा 
५. िेनहुवा 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे.अ/नस.अ.हे.व. छैठों िह स्वास््य 

हे.ई. 
१ १ ० 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

६. भगवानपरु 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे.अ/नस.अ.हे.व. छैठों िह स्वास््य 

हे.ई. 
१ १ ० 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ २ ० 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं १ १ ० 

 

 

 

 

 

 

 

 



७. आमा 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे.अ/नस.अ.हे.व. छैठों 

िह 

स्वास््य हे.ई. १ ० १ 

२ नस.अ.न.मी ५ र ६ 
िह 

स्वा.क.नं. १ १ ० 

३ हे.अ./नस.अ.हे.व ५ िह स्वा.हे.ई. २ १ १ 

४ अ.हे.व ४ िह स्वा.हे.ई. १ १ ० 

५ अ.न.मी ४ िह स्वा.क.नं/प.हे.न १ १ ० 

-अ.हे.व-१ अध्ययन ववदामा 
 

शहरी स्वास््य केन्र - १ 

क्र.सं. पद िह समूह दरवन्दी पदपूिी िाली 
१ हे .अ. ५ िह स्वास््य 

हे.इ. 
१ १ 0 

२ अनमी ४ िह स्वा.क.नं. १ १ 0 

३ का .स. शे्रणी 
वववहन 

प्रशासन १ १ 0 

  

 

शािा अनसुार कायव वववरण 

शािा कायव वववरण 

pBd ljsf; zfvf 

 

 j8f 5gf}6 

 kmf]sn k;{g 5gf}6 

 cg'udg ;ldltdf gePsf] 7fFpdf k|ltlgwL 5gf}6 

 pBd ljsf; ;ldltdf gePsf] k|ltlgwL 5gf}6 

pBdL l;h{gf / ljsf; 
!=pBd ljsf;sf nflu ;fdflhs kl/rfng ug]{ .  

@=pBdzLntf ljsf; ug]{⁄u/fpg] . 

#=k|fljlws ;Lk ljsf; ug]{⁄u/fpg] . 

$=n3' ljQdf kx'Fr a[l¢ ug]{⁄u/fpg] . 

%=pko'Qm k|ljlwdf kx'Fr ug]{⁄u/fpg] . 

^= a:t' / ;]jf  ahf/Ls/0f tyf Joj;fo k/fdz{ ug]{⁄u/fpg] 

. 

&= gu/ k|d'v ,pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] 

tf]s]sf cGo sfd ug]{. 



 
 

शािा कायव वववरण 

प्रशासन, योिना िथा 
अनगुमन शािा  

देहाय 

१) नगरपानलकाको प्रशासन, योिना िथा अनगुमन शािाको प्रमिु भई 
कामकाि गने । 

२) नगरपानलकाका कमवचारीको व्यजिगि वववरण राख्न े। 

३) नगरपानलकाको मानव संशाधन ववकास योिना ियार गने । 

४) कमवचारीको क्षमिा ववकासका लानग क्षेत्र पवहचान गरी सम्बन्धीि 
कायवक्रम सञ्चालन गने । 

५) कायावलयको संगठन संरचना र कायव वववरण अद्यावनधक गररराख्न े। 

६) नगरपानलकाको बैठक सम्बन्धी एिेण्डा सवहिको िानकारी समयमै 
सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

७) नगरपानलकाको अन्य शािा साँग समन्वय गने । 

८) वडा कायावलयको कमवचारीको वववरण ियार गने, ननरीक्षण गने र 
कामको समन्वय गने । 

९) पदपिुीका सम्बन्धमा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिलाई आवश्यक राय 
प्रस्ििु गने र सहयोग गने । 

१०) नगर पानलकाका प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिको अनपुजस्थिीमा 
दैननक प्रशासन सञ्चालन गने । 

११) नगरपानलकाको जिन्सी ननरीक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम 
गने गराउने । 

१२) नगरपानलकाको सामाजिक सरुक्षा,सामाजिक ववकास र सम्बन्धीि 
कायव गने गराउने । 

१३) नगरपानलकाको सम्पत्तीको लगि ियार गने र संरक्षण गने 
गराउने । 

१४) शािाका कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन, ७ ददन सम्मको 
भैपरी आउने, पवव ववदा र घर ववदा  

    स्वीकृि गने । 

१५) उपभोक्त्ता सनमनिवाट संचालन हनुे रु. १०,००,०००।– (दश 
लाि) सम्मको योिनाको लगि अनमुान  

    स्वीकृि िथा योिना सम्झौिा नसफारीस गने । 

१६) प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिले प्रत्यायोिन गरेका अन्य कायव गने । 

१७) प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिलाई कमवचारी प्रशासन सम्बन्धमा राय 
सझुाव प्रस्ििु गने । 

१८) नगरपानलकाद्धारा सञ्चालन भएका योिनाहरुको अनगुमन िथा 
मूल्याङ्ककनका लानग सहयोेेग गने । 



१९) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,  ले िोके बमोजिमको अन्य 
काम गने गराउने । 

२०) घ वगवको ननमावण व्यवसाय इिािि पत्र प्रदान गनवका लानग प्रमिु 
प्रशासकीय अनधकृि समक्ष पेश गने । 

२१) वावषवक योिना िथा कायवक्रम ििुवमा, कायावन्वयन एवम प्रगनि 
प्रनिवेदन सम्वजन्ध कायव गने । 

२२) उपभोत्ता सनमनिलाई िानलम संचालन गने,योिना सम्झौिा 
,कायावदेश,बैक िािाको लानग नसफाररस  

    सम्वजन्ध कागिाि हरु ियार गने,आवश्यकिा अनसुार उपभोत्ता 
सनमनि िथा वडा कायावलयहरुलाई  

    पत्राचार गने,योिना सम्वजन्ध अनभलेि ब्यवस्थापन गने । 

२३) ि्याक अद्यावनधक गनव ,चौमानसक ,बावषवक सनमक्षा सम्वजन्ध कायव 
गने⁄गराउने । 

२४) योिना अनगुमन को लानग आवश्यक व्यवस्थापन गने ,अनगुमन 
सनमनि संग समन्वय गरी अनगुमन  

    प्रनिवेदन ियार गने ,कायवसम्पन्न प्रनिवेदन संलसन गरी भिुाननको 
लानग पेश गने । 

२५) बिार अनगुमन िथा उपभोक्त्ता वहि प्रबद्र्घन सम्वजन्ध कायव  । 
 

शािा कायव वववरण 

स्वास््य शािा  
 

देहाय 

१ नगरपानलकाको स्वास््य शािा प्रमिु भई काम काि गने । 

२ नगरपानलका अन्िगवि रहेका स्वास््य संस्था िथा त्यसमा कायवरि 
कमवचारीहरुको दरबन्दी अनसुारको िनशिी वववरण ियार गने । 

३ स्वास््य सेवा िफव  संजघय शशवि िथा स्थाननय ननशिव िफव को वावषवक 
स्वीकृि कायवक्रमहरु संचालनका लानग योिना ियार गरी कायावन्वयन 
गने । 

४ स्वास््य सेवा िफव  प्रवधवनात्मक, प्रनिकारात्मक, उपाचारात्मक 
सेवाप्रवाह लाई स्वास््य संस्था माफव ि एंव स्वास््य शािा माफव ि 
कायवक्रम संचालनमा सहिीकरण गने । 

५ ननशलु्क  औषधी वविरणका लानग आवश्यक औषनधहरुको आपिुी 
व्यवस्था नमलाउने । 

६ ववपन्न नागररकहरुका लानग उपचार सहनुलयि नसफाररस सनमनि मा 
रवह नसफाररस गनव सहयोग गने । 

७ नेपाल सरकार, स्वास््य मन्त्रालय ववभाग र प्रदेश स्वास््य मन्त्रालय, 
नगरपानलका बाट संचानलि राविय प्रदेश स्िरीय एंव स्थाननय स्िरका 
स्वास््य कायवक्रमहरु संचालन एंव कायावन्वयन गने गराउने । 



८ स्वास््य कायवक्रमहरुको मानसक, तै्रमानसक, चौमानसक एंव वावषवक 
प्रगिी सनमक्षा कायवक्रम संचालन गने गराउने  

९ मानसक प्रगिी प्रनिवेदनहरु DHIS SYSTEM मा अनलाइन इन्री गने 
। 

१० नगरपानलका अन्िगविका अन्य शािाहरु संग समन्वय एंव सहकायव 
गरी कायवक्रम गने 

११ नगर प्रमिु ,उप प्रमिु िथा प्रमिु प्रशासवकय अनधकृि बाट 
ददइएको ननदेशन एंव जिम्मेवारी परुा गने । 

१२ नगरपानलका मािहिका स्वास््य संस्थाहरु एंव त्यसमा कायवरि 
कमवचारीहरुको सपुररवेक्षण अनगुमन मूल्याङ्कन गने।   

१३ सम्पाददि कामहरुको अनभलेि िथा प्रनिवेदन गने ।                 
 

 

 

शािा कायव वववरण 

सूचना िथा प्रववनध शािा 
 

देहाय 

१.Internet and Networking सम्बजन्ध सबै कायव गने। 

२. १३ वटा वडा मा रािस्व सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव र Error Solving 
सम्वजन्ध कायव गने। 

३.१३ वटा वडा मा मालपोि सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव र Error Solving 
सम्वजन्ध कायव गने। 

४. १३ वटा वडा मा नसफाररस सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव र Error 

Solving सम्वजन्ध कायव गने। 

५.वेब पेि, फेसबकु पेि, ग्रपू एस.एम.एस एण्ड सफ्टवेयर सम्बजन्ध कायव 
गने। 

६.स्कूल (सामदुावयक,मदरसा,संस्थागि )को EMIS Software सम्बजन्ध 
कायव एण्ड Error Solving 

७.ि्यांक िथा सूचना संकलन िथा सम्प्रषेण कायव गने। 

८.यस नगरपानलकाको सूचना अनधकारी को रुपमा कायव गने। 

९.नगर प्रमिु ,उप प्रमिु िथा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिले िोकेका 
अन्य काम गने। 

 
 

शािा कायव वववरण 

लेिा शािा  
 

देहाय 

१. सरकारी आनथवक कारोवारसग सम्बन्धीि ववननयोिन ,धरौटी ,रािश्व 



,मलु संजचि कोष ,लगायि अन्य  स्थाननय कोष िािा िथा 
कायवसन्चालन कोष िािाहरु सन्चालन गने/गराउने । 

२. सरकारी आनथवक कारोवारहरुको अथाथव ,वस्िपुरक ,वैज्ञाननक ढगले  
लेिाङ्कन गने ,अनभलेजिकरण गने र प्रनिवेदन गने । 

३. स्थाननय िहको बावषवक बिेट नीनि िथा कायवक्रमहरु ननमावणका 
लानग ववनभन्न ववषयगि सनमनिहरुमा  रही समन्वय एवम सहिीकरण 
गने । 

४. आन्िररक िथा अजन्िम लेिा पररक्षण गनव सहयोग गने । लेिा 
पररक्षणबाट औलं्याइएका व्यहोराहरुको प्रनिकृया पेश गने ,बेरुि ु
फछ्यौट गनव सहयोग गने/गराउने । 

५. नडजिटल नोवटस बोडव माफव ि सचुना प्रववनध शािासाँग समन्यय गरी 
आय व्ययको वववरण सावविननकरण गने । 

६. यस नगरपानलका अन्िगवि रहेका ववनभन्न शािाका कमवचारीहरुलाइ 
आनथवक राय सल्लाह सझुाव िथा परामशव ददने । 

७ . नगर प्रमिु र कायावलय प्रमिुले िोकेका अन्य कायवहरु 
गने/गराउने। 

 
 

 

शािा कायव वववरण 

समन्वयशािा 
 

देहाय 

१. लजुम्बनीको ववकासका लानग लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका र 
स्पेनको Caceres नगरपानलका, मानिड महानगरपानलका, लजुम्बनी गाडेन 
फाउन्डेसन, बदु्ध लजुम्बनी ग्रपु ववच भएका र भववष्यमा हनुे सहमनि 
सम्झौिा कायावन्वयन र संचालन हनुे पररयोिना/कायवक्रममा काम गने 
। 

२. लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका र देवदह नगरपानलका, कवपलवस्ि ु
नगरपानलका, रामग्राम नगरपानलका र अन्य सहकायव पानलकाहरु, 
स्पेनको Caceres नगरपानलका, मानिड महानगरपानलका, लजुम्बनी गाडेन 
फाउन्डेसन, बदु्ध लजुम्बनी ग्रपु ववचको सम्बन्धलाई संस्थागि, ददगो र 
समुधरु कायम गनव समन्वयकारी भनूमका ननवावह गने । 

३. लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका र देवदह नगरपानलका, कवपलवस्ि ु
नगरपानलका, रामग्राम नगरपानलका र अन्य सहकायव पानलकाहरु, 
स्पेनको Caceres नगरपानलका, मानिड महानगरपानलका, लजुम्बनी गाडेन 
फाउन्डेसन, बदु्ध लजुम्बनी ग्रपु ववच भएका र भववष्यमा हनुे सहमनि 
सम्झौिा कायावन्वयन र संचालन हनुे पररयोिना/कायवक्रममा काम गने 



। 

४. लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका र लजुम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, बदु्ध 
लजुम्बनी ग्रपुको नीनि ननयम र ननदेशनमा रही कायव गने । 

५. लजुम्बनी सााँस्कृनिक नगरपानलका र लजुम्बनी गाडेन फाउन्डेसन, बदु्ध 
लजुम्बनी ग्रपु द्द्वारा संचानलि कायवक्रम सफल पानव आवश्यक भनूमका 
ननवावह गने । 

६.  बदु्धको शाजन्िको सन्देश ववश्व भर फैलाउने र लजुम्बनी र नपेालको 
प्रचारप्रसार एवं ववकासका लानग अन्िराविय सहायोग र अनभुवको 
आदानप्रदान गने उदे्दश्यका साथ् स्पेनको Caceres नगरपानलकामा 
लजुम्बनी गाडेन फाउन्डेसन द्द्वारा ननमावण हनु लागेको लजुम्बनी गाडेन 
पररयोिनामा समन्वय र सहकायव गने । 

७.  समन्वय कायव व्यवस्थापन िथा संचालन कायववनध २०७७ 
अनसुारका कायव गने गराउने । 

८. नगर प्रमिु ,उप प्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिले िोकेका 
अन्य कायवहरु गने गराउने । 

 
शािा कायव वववरण 

कृवष शािा 
 

1. कृषक समहु दिाव गने। 

2. रसायननक मलको इिािि पत्र नववकरण गने। 

3. रसायननक मलको इिािि पत्र ददने। 

4. कृवष ववद्यिु नमटरको नसफाररस गने 

5. कृवष फमव दिाव को लागी नसफाररस गने 

6. प्राववनधक सेवा टेवा कायवक्रम संचालन गने। 

7. साना नसचाई कायवक्रम संचालन गने। 

8. बीउ प्रनिस्थापन िथा क्षेत्रववस्िार कायवक्रम संचालन गने। अनगुमन 
गने। 

9. ददगो माटो व्यवस्थापन कायवक्रम संचालन गने।च्याउ िेनि प्रववद्धन 
कायवक्रम गने। 

10. एक घर एक फलफुल ववरुवा / िनडबटुी िेनि प्रववद्धन कायवक्रम / 
नसवरी प्रववद्धन कायवक्रम गने। 

11. आकजस्मक सेवा िथा बाली संरक्षण कायवक्रम गने।  

12. कृवष सचुना िथा संचार र िनचेिना मलुक कायवक्रम गने 

13. ववपन्न समदुाय लजक्षि कायवक्रम संचालन  

14.नगर प्रमिु उप प्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृले िोकेको काम 
गने। 

 
 



शािा कायव वववरण 

Goflos zfvf 

 
 

 

!=o; Goflos ;ldltdf kg{ cfpg] Goflos ;ldltsf] If]qflwsf/ leq  

kg]{ ljleGg d'2f, lgj]bg /   ph'/Lx?sf] tf]s cfb]zfg';f/ btf{ ul/ 

k|ltjfbLx?nfO{ Dofb ;'rgf hf/L ug]{ . 

@= jfbL, k|ltjfbLx?nfO{ tf/]v tf]Sg] .  

#=;+of]hssf] cfb]zfg'/;f/ 5nkmndf af]nfpg] / 5nkmn u/fpg], 

clen]v /fVg] . 

$=;+of]hssf] cfb]zfg'/;f/ cfjZos ePdf ufpF ;h{ldg ug{ hfg] / 

k|ltj]bg k]z ug]{ . 

%=;+of]hssf] cfb]zfg'/;f/ cfjZos ePdf ;fIfL js–kq u/fpg 

lkmN8df hfg] / k|ltj]bg k]z ug]{ . cfjZostf cg';f/ hUuf 

ljjfbx?df gfk gSzf ug{ gfkL zfvfnfO{ kqrf/ ug]{ . 

^=;+of]hssf] cfb]zfg/;f/ d'2fsf] d]nldnfk 4f/f 6'Ëf] nufpg kq 

sf6L d]nldnfkdf k7fpg] . 

&=d]nldnfk 4f/f 6'Ëf]  gnfuL d'4f lkmtf{ cfPdf cfb]zfg';f/ d'4fsf] 

k]zL tf]sL !% lbg leq lgodfg';f/ Goflos ;ldlt af6 lg0f{o eP 

jdf]lhd lg0f{osf] k"0f{kf7 tof/ ug]{ . 

*= lg0f{osf] k"0f{kf7 b'a}kIfnfO{ ;'gfpg] / lg0f{o ;'lgkfPsf] lgj]bgdf 

b'a} kIfnfO{ ;lx u/fO{ d'2f bfo/L lstfjdf clen]v ul/ /fVg] . 

(=Goflos ;DaGwL tflnd, uf]i7L, a}7sx?df cfb]zfg';f/ ;xeflu 

hgfpg] . 

 
 

 

 

शािा कायव वववरण 

मवहला afnaflnsf 
ननरीक्षक 

 

देहाय 

1.अपाङ्ग पररचयपत्र वविरण गने। 

 

2.ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र वविरण गने। 

 

3.िनचेिनामलुक कायवक्रमहरु संचालन गने। 

 

4.ववनभन्न ददवनसय कायवक्रमहरु संचालन गने। 

 

5.आ.व का जस्वकृि वावषवक कायवक्रमहरु गने। 

 

6.नगर प्रमिु ,उप प्रमिु िथा प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिले िोके 
वमोजिमका कामहरु गने। 

 



 

 

शािा कायव वववरण 

:6f]/ zfvf 

 
.स्टोर शािाको िफव वाट सम्पादन हनुे सम्पूणव कामहरु िररद आदेश 
माफव ि सामान िररद गने ,ममवि आदेश ियार िथा ममवि गने ,दाजिला 
वववरण ियार गने।िािाहरुमा आम्दानन वााँधने।हस्िान्िरण र ननकाशा 
माफव ि मौज्दाि घटाउन े िथा सम्वजन्धि लाइव सामान हस्िान्िरण 
⁄ननकाशा गने। 

2.कायावलयका सम्पूणव शािाहरु वडा कायावलय िथा स्वास््य 
संस्थाहरुमा आवश्यक सामान उपलब्ध गराउने।माग फाराम संकलन 
गने ,आवश्यक प्रकृया अगाडी वढाउने। 

3.जिन्सी सामानहरुको अनभलेि राख्न े ,व्यवस्थापन गने िथा वावषवक 
जिन्सी प्रनिवेदन ियार गने। 

4.कायावलय भवनहरुमा ववधनुिय िथा प्लम्वरीग सम्वजन्ध समस्या 
देजिएमा ममवि सम्भार गराउने। 

5.प्रशासन शािाको िफव वाट सम्पाददि हनुे काम मा सहजिकरण गने। 
जचठ्ठीपत्र ियार गने िथा पठाउने फाइनलङ गने िथा अनभलेि 
व्यवस्थापन गने। 

6.पोिरी ठेक्का सम्वजन्ध सम्पूणव काम सम्पादन गने। 

7.मलु्याकन सनमनिमा स्टोर शािाको िफव वाट सदस्यको रुपमा काम 
गने। 

8.प्रमिु प्रशासकीय अनधकृि ,नगरप्रमिु ,उप-प्रमिु ज्य ु हरुको 
ननदेशानसुार काम गने। 

9.कायावलयले िटाएको अन्य काम गने। 
 

शािा कायव वववरण 

;fdflhs ;'/Iff tyf 

kl~hs/0f zfvf 

 

देहाय 

१) आयोिना व्यवस्थापन इकाईले ियार गरेको कायवयोिना अनरुुप 
घटना दिाव िथा सामाजिक सरुक्षाका ि्याङ्कहरुलाई कम्प्यटुरमा प्रनबष्ट 
गने र त्यसको व्यवस्थापनमा सहजिकरण गने ।  
२)ववभाग िथा स्थानीय िहले आयोिना सम्वद्ध कायवको लानग िटाएको 
सेवा प्रदायकले काम गरे नगरेको यकीन गने, 
३) स्थानीय िहमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्वन गरी व्यजिगि 
घटना दिाव र सामाजिक सरुक्षा भत्ता वविरणलाई अनलाईनमा आधाररि 
बनाई ननरन्िर चलाउन सक्ने अवस्था नसिवना गनव आयोिना व्यवस्थापन 



इकाईले ियार गरेको कायवयोिना बमोजिमका कायव गने ।   
४) स्थानीय िहका प्रत्येक वडाबाट र दिाव नसववरबाट प्राप्त घटना 
दिावका सूचना फारममा रहेका वववरण व्यवस्थापन सचुना प्रणालीमा 
प्रववष्ट गने ।  
५) व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रववष्ट गरेको वववरणको आधारमा 
घटना दिावको प्रमाणपत्र ववद्यिुीय माध्यमबाट छाप्ने ।  
६) सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीको सचुी िथा प्रत्येक 
तै्रमानसकको भिुानीको वववरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रनबष्ट गरी 
अद्यावनधक गने र भत्ता वविरण प्रणालीमा सहयोग गने ।  
७) घटना दिाव जशववर सञ्चालन गनव स्थानीय िहलाई सहयोग गने ।  
८) घटना दिाव िथा सामाजिक सरुक्षा भत्ताप्राप्त गने लाभग्राहीको गनुासो 
दिावलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रनबष्ट गने र गनुासो सम्बोधन भए 
नभएको बारे गनुासोकिावलाइ िानकारी ददने ।  
९) आयोिना सम्बन्धी कायवहरुको िोवकएको ढााँचामा पनिववेदन ियार 
गने, ववभागमा पठाउने, समन्वय गने, आनथवक प्रशासन शािा साँग 
समन्वय गरी सोधभनावको लानग आवस्यक प्रनिवेदन ियार गरी प्रणालीमा 
इजन्र गने । 
१०) दिाव जशववरको आयोिना गनव सहयोग गने र यसरी आयोिना 
गररएको जशववरमा घटना दिाव िथा सामाजिक सरुक्षाका वववरणहरुको 
अद्यावनधक गने र गनव सहयोग गने ।   
११) घटना दिाव िथा सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी िनचेिना अनभबवृद्ध 
गनव प्रयोग गररने सूचना िथा सञ्चारका सामाग्रीको पररचालन िथा 
प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र उि सामाग्रीको वविरण िथा 
पररचालनलाई सनुनजिि गने ।  
१२) आयोिना सम्बन्धी कायवको अनगुमन, मूल्यांकन, अध्ययन, अथवा 
अन्य कायव को लानग िवटएका अथवा ननयिु गररएका पदानधकारी 
अथवा सेवा प्रदायक लाई स्थानीय िहमा समन्वय िथा सहिीकरण गनव 
सहयोग गने ।  
१३) सेवा इकाई रहेको वडा बाहेकका वडाहरुमा िनशजि िथा 
प्राववनधक पूवावधार उपलब्ध भएको अवस्थामा सोवह वडा बाटै ववभागको 
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माफव ि घटना दिाव िथा सामाजिक सरुक्षा को 
अनभलेि व्यवस्थापन गनव सहयोग िथा समन्वय गने ।  



१४) सेवा केन्र स्थापना, सञ्चालन िथा आयोिना कायावन्वयनका लानग 
आयोिनाको िफव बाट प्राप्त सशिव अनदुान, प्राप्त शिव िथा िोकीएको 
िररद ववनध अपनाई आवश्यक सामाग्री िथा सेवा िररद गनव सहयोग 
गने । 
१५) स्थानीय िहमा हनु े घटना दिाव िथा सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी 
अन्य कायवहरु प्रमिु प्रशासवकय अनधकृिले िोके बमोजिम गने । 

 

 

 

शािा कायव वववरण 

jfz zfvf k|d'v 

 
!_ vfg]kfgL, ;/;kmfO, :jR5tf, jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg 

;DaGwL ;a} lqmofsnfk ;~rfng ug{] . 

@_ jfz of]hgfnfO{ sfof{Gjog ug{] . 

#_ ;DalGwt lgsfo tyf ;/f]sf/jfnfx?l;t ;Dks{ tyf ;dGjo ug{] 

.  

$_ cfkm\gf] dftxtsf sd{rf/LnfO{ sfddf v6fpg] tyf sfo{sf] 

lgu/fgL PjF cg'udg ug{] . 

%_ o; zfvfsf] sfdsf] cg'udg tyf d"Nof•g ug{] .  

^_ cfkm'eGbf dflyNnf] txsf jf sfof{no k|d'vn] tf]s]sf] sfo{ ug{] .  

&_ dfFu eO{ cfPsf k|ltj]bg tyf ljj/0fx? ;DalGwt zfvf tyf 

lgsfodf pknAw u/fpg] .  

*_ zfvfut gLlt lgdf{0fdf ;xof]u k'/\ofpg] . 

(_ 6f]n ;'wf/ ;ldlt, ljBfnon tyf ;/f]sf/jfnfx?nfO{ 

k"0f{;/;kmfO, ljkb tyf Ifdtf clea[l4 ;DaGwL tflnd PjF 

cled'vLs/0f sfo{qmd ;~rfng ug{] . 

!)_ ;a} jf8{x?df k"0f{ ;/;kmfO ;DaGwL cleofg tyf jfz ;FUf 

;DalGwt sfo{qmd PjF lqmofsnfk ;~rfng ug{] . 

!!_ o'lg;]km, gd'gf tyf l;=l8=Pd cflb;Fu ;dGjo PjF ;xsfo{ u/L 

sfo{qmdx? ;~rfng ug{] . 

!@_ sfof{non] tf]s]sf cGo sfo{x? ug{] . 

!#_ kfgL k/LIf0f ug{] . 

!$_ o; zfvfsf] lgoldt sfo{x? ug{] . 

!%_ jflif{s k|ltj]bg tof/ ug{] . 

!^_ o; gu/kflnsfnfO{ k"0f{ ;/;kmfOo'Qm gu/kflnsf 3f]if0ff ug{ 

;xof]u ug{] . 

!&_ ljkb tyf k"0f{ ;/;kmfOsf] If]qdf hg ;d'bfo PjF 

;/f]sf/jfnfx?nfO{ r]tgzLn agfpg] . 

!*_ ljkb ;DaGwL ;dGjo, klxrfg, k"j{ tof/L, k|ltsfo{ of]hgf 

cg'udg tyf Joj:yfkgdf ;xof]u ug{] . 

!(_ ;DalGwt lgsfoaf6 dfFu eO{ cfPsf ljj/0fx? pknaw u/fpg] 



tyf kqfrf/ ug{] . 

@)_ ljkb\df k/]sfx?nfO{ cg'udg u/L /fxt tyf cfly{s 

;xof]usfnflu l;kmfl/; ug]{. 

@!_ gu/ k|d'v ,pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s] 

cg';f/ cGo sfd ug]{. 

 
 

शािा कायव वववरण 

kz' ljsf; zfvf 

 
b]xfo 

!= kz'x?df gZn ;'wf/ sfo{qmd M s[lqd uef{wfg ;]jf, pGgt 

hftsf] af]sf ljt/0f 

@= kz' cfxf/f ;]jf M lxpFb],jif]{ 3fF;sf] ljp tyf 8fn] 3fF;sf] ljp / 

j]gf{ ljt/0f 

#= cfGtl/s k/lhjL lgoGq0f ;]jf M cfGtl/s k/lhjL ;DaGwL cf}iflw 

ljt/0f 

$= jfXo k/lhjL lgoGq0f ;]jf M jfXo k/lhjL ;DaGwL cf}iflw 

ljt/0f 

%= EoflS;g];g ;]jf M ufO{,e};L,e]8f,afv|f,j+u'/ cflbdf 

Eofu't],r/r/],lk=lk=cf/,:jfOg lkmj/,vf]/]t cflb  

^= pkrf/ ;]jf M kz'k+IfLx?df nfUg] ljleGg /f]ux?sf] pkrf/ 

&= dT:o ljsf; sfo{qmd M gofFF kf]v/L 

lgdf{0f,cf}iflw,df5fr"g,df5fe"/f cflb ljt/0f 

*=k|rf/ k|;f/ ;]jf sfo{qmd M s[ifsnfO{ kz'kfng ;DaGwL ;'emfj 

;Nnfx, kz'k+IfL tyf dT:o tflnd / uf]i7L ;+rfng ug]{ 

( kmfd{ btf{÷gjLs/0f sfo{qmd M kz'k+IfL tyf dT:o kmfd{ btf{ tyf 

gjLs/0f ug]{ 

!)= s[ifs ;d"x btf{÷gjLs/0f sfo{qmd M kz'k+IfL tyf dT:o s[ifs 

;d"x btf{÷gjLs/0f ug]{ 

!!=cfjZostf cg';f/ cfsl:ds ;]jf ;+rfng ug]{ 

!@=kmfd{ k|j4{g tyf k|f]T;fxg sfo{qmd ug]{ 

!#= gu/ k|d'v pk k|d'v tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] tf]s] 

jdf]lhdsf sfo{ ug]{. 

 
 

शािा कायव वववरण 

रािश्व शािा  
 

देहाय 

१.रािश्व संकलन गने । 

 २.व्यवसाय दिाव िथा नववकरण गने । 

 ३. उठेको रािश्व बैंकमा दाजिला गने । 

४.सामाजिक सरुक्षा शािा साँग सम्बन्धी सबै काम गने  

५.नगर प्रमिु उपप्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अनधकृि ज्यलेु िोके अनसुारको सबै 



काम गने । 

सकुन्या बेटी बचाउ बेटी पढाउ अनभयान २०७६ कायवक्रम 

१. सबै वडा बाट प्राप्त सकुन्या फारम रुि ुगरी संकलन गने । 

२. फरामहरुलाई िम्मा गरी माछा पचु्रे बैंकमा िािा िोल्नलाई पठाउने । 

३. िािा िोलेका बानलकाहरुको भौचर िम्मा गरी लेिा शािामा पेश गने 
। 

४. भौचरको माध्यमबाट बैंकमा कन्याको नाममा २०,०००।- बीस हिार 
रुपैया िम्मा गने ।  

५. माछापचु्रे बैंकमा िािा िोल्नलाई ननवेदन लेख्न े। 

 

मेयर कन्या वववाह योिना २०७७/०४/०१ गिेबाट लाग ुभएको कायवक्रम 

१.सबै वडा बाट प्राप्त मेयर कन्या वववाह योिना फारामहरुलाई रुि ुगरी 
संकलन गने । 

२. फारमहरुलाई िम्मा गरी एन आई सी एजशया बैंकमा िािा िोल्नलाई 
पठाउने 
३. एन.आई.सी.एजशया बैंकमा िािा िोल्नलाई ननवेदन लेख्न े। 

४. एन.आई.सी.एजशया बैंकमा िािा िोलेको कन्याहरुलाई ३०,०००।-
िीस हिारको चेक हस्िान्िरण गने ।  

 
 

शािा कायव वववरण 

/f]huf/ zfvf 

 
b]xfo 

 

-!_ /f]huf/ ;+of]hsn] gu/ sfo{kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] k|ToIf, ;'k/Lj]If0f, lgb]{zg / lgoGq0fdf /xL b]xfosf 

sfo{x? ug]{, u/fpg]5M 

-s_ :yfgLo txleq /x]sf a]/f]huf/ JolQmsf] tYof+s ;+sng tyf 

ljZn]if0f u/L a]/f]huf/sf] ;"rL cBfjlws ug{],  

-v_ ;"rLs[t a]/f]huf/ JolQmnfO{ kl/rokq ljt/0f ug]{,  

-u_ :yfgLo txleq pknAw /f]huf/Lsf cj;/x?sf] klxrfg u/L 

;f]sf] ;"rgf k|jfx ug]{, 

-3_ :yfgLo txleqsf] /f]huf/Lsf] ;DefJo l:ylt ljZn]if0f u/L 

/f]huf/Lsf] tYof+s ;+sng ug]{, /f]huf/ gS;f+sg ug]{ tyf /f]huf/Lsf 

cj;/sf] clen]vf+sg ug]{,  

-ª_ /f]huf/bftfsf nflu >ldssf] pknAwtfsf] ;DefJotf hfgsf/L 

u/fpg],  

-r_ /f]huf/bftfaf6 dfu eP adf]lhd ;"rLs[t a]/f]huf/ JolQmnfO{ 

/f]huf/Lsf nflu sfddf hfg ;"lrt ug]{,  

-5_ a]/f]huf/x?sf] 1fg, ;Lk, cg'ej, Ifdtf / ahf/sf] dfusf 

cfwf/df cfjZos kg]{ ;Lk ljsf; tflndsf] klxrfg u/L ;DalGwt 

tflnd s]Gb|df l;kmfl/; ug]{,  



-h_ cfˆgf sfdsf/jfxLsf] af/]df lgoldt ?kdf gu/sfo{kflnsfdf 

k|ltj]bg ug]{, 

-em_ P]g tyf o; lgodfjnL adf]lhd cfkm"n] u/]sf sfd sf/afxLsf] 

;DaGwdf dGqfnon] tf]s]sf] 9fFrfdf dGqfno / k|b]zsf] /f]huf/L 

;DaGwL ljifo x]g]{ dGqfnodf dfl;s ?kdf k|ltj]bg k7fpg],  

-~f_ cfkm\gf] sfo{If]qleqaf6 j}b]lzs /f]huf/Ldf hfg rfxg]sf nflu 

;"rgf ;Dk|]if0f ug]{, 

-6_ j}b]lzs /f]huf/ k|j4{g af]8{af6 pknAw u/fOg] cfly{s ;xfotf 

ljt/0f ;DaGwL sfo{df ;xof]u k'¥ofpg], 

 -7_ a]/f]huf/ kl/jf/nfO{ k|bfg ug]{ lgjf{x eQf ljt/0f ug]{, 

-8_ /f]huf/ ;DaGwL ;/f]sf/jfnfnfO{ cGo ;]jf k|bfg ug]{ . 

-@_ /f]huf/ ;+of]hsn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf sfo{x? ;Dkfbg ubf{ 

gLltut / ;f/e"t ljifox?sf] xsdf gu/sfo{kflnsfaf6 cfjZos 

lg0f{o u/fO{ ug'{kg]{5 .cGo sfdx? gu/ k|d'v pk k|d'v tyf k|d'v 

k|zf;sLo clws[tn] tf]s] adf]lhd ug]{. 

 
 

शािा कायव वववरण 

lzIff tyf v]ns'b zfvf 

 
देहाय 

1. नगर जशक्षा सनमनिको समन्वय र ननदेशनमा नगर जशक्षा योिना 
ििुवमा गने । 

2. नगर स्िरीय जशक्षा, यवुा िथा िेलकुद नीनि ििुवमा गरी नगर सभामा 
पेश गने । 

3. स्वीकृि नीनि कायावन्वयनका लानग वावषवक कायवक्रम िथा बिेट ियार 
गने । 

4. ववद्यालय सधुार योिना ननमावणका लानग सहिीकरण गने । 

5. सामदुावयक ववद्यालय, मदरसा र सामदुावयक नसकाइ केन्रहरूमामा 
शसिव अनदुान रकम ननकासा रजशक्षक िथा कमवचारीको िलब भत्ता 
ननकासा गने । 

6. सामदुावयक\संस्थागि िथा मदरसा ववद्यालयहरूको अनगुमन िथा 
ननयमन गने । 

7. जशक्षा ऐन कायावन्वयन गनवको लानग आवश्यक पने ननयमावली र 
कायवववधी ननमावणका लानगसहिीकरण गने । 

8. जशक्षक िथा ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनिका पदाधनधकारीहरूको 
पेसागि ववकास र लानग 

आवश्यकिामा आधाररि िानलम, कायवशाला िथा अनभमिुीकरण 
कायवक्रमहरू सञ्चालन गने । 

9. कक्षा ८ को नगरस्िरीय परीक्षा सञ्चालन गने ।अन्य परीक्षाहरूको 
अनगुमन िथा ननयमन गने । 



10. जशक्षा ववकास सम्बन्धी गोष्ठी, सेनमनार एवम ्शैजक्षक महोत्सव 
आयोिना गने । 

11. ववद्यालयमा सञ्चानलि योिनाहरू र जशक्षण नसकाइ वक्रयाकलापहरूको 
को अनगुमन ननरीक्षण गने । 

12. ववद्यालयमा ननःशलु्क पाठ्यपसु्िक वविरण, छात्रवजृत्त रकम वविरण, 

स्याननटरी प्याड वविरण, ददवािािा कायवक्रम र अन्य कायवक्रमहरू 
िोवकएबमोजिम सञ्चालन भएको सनुनजिि गने । 

13. ववद्याथी शैजक्षक उपलजब्धको आवनधक ववश्लषेण गरी गणुस्िर 
सधुारको योिना कायावन्वयन गने । 

14. शैजक्षक गणुस्िर सधुारक लानग शैजक्षक समस्याहरूमा आधाररि लघ ु
अनसुन्धानहरू िस्िै सभे, घटना 
अभ्ययन, कायवमलुक अनसुन्धानहरू सञ्चालन गने र यस्िा वक्रयाकलाप 
गनवको लानग जशक्षकहरूलाईअनभप्ररेरि गने। 

15. नगरको शैजक्षक गणुस्िर सधुार गनव योिना ििुवमा गरी नगर जशक्षा 
सनमनिमा पेश गने । 

16. ववद्यालयमा बाल मैत्री र स्वच्छ शैजक्षक वािावरण कायम गनव 
कायवयोिना ियार गरी ननदेशन ददने रक्षमिा ववकास गने । 

17. स्वमलु्याङ्कन िथा बाह्य मलु्याङ्कन सचुकका आधारमा ववद्यालयहरूको 
कायवसम्पादन परीक्षण गरीस्िरीकण गने । 

18. नगरपानलका नभत्र काम गने गैरसरकारी संस्थाहरूको कायवको 
अनगुमन गरी समन्वयात्मक रूपमा 
कायवक्रम सञ्चालन गने । 

19. जशक्षकको िलबी प्रनिबेदन ियार गरी जशक्षक वकिाबिानाबाट 
पाररि गराउने। 

20. अन्िर पानलका जशक्षक सरूवाका लानग अनमुनि ददने र नगरपानलका 
नभत्र सरूवा गने । 

21. करारमा जशक्षक भनाव गनवका लानग ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनिलाई 
सहिीकरण गने । 

22. जशक्षक िानलमका लानग नसफाररस गने । 

23. जशक्षकहरूको कायवसम्पादन मलु्यालङ्कन गने । 

24. जशक्षकहरूको सम्पजत्त वववरण सङ्कलन गने । 

25. ववद्यालयहरको लेिा परीक्षणका लानग लेिा परीक्षकहरू ननयिु गने 
। 

26. चौमानसक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गने। 

27. जशक्षक अनभलेि अध्यावनधक गने। 

28. ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनि गठन गनव सहिीकरण गने । 

29. अनौपचाररक जशक्षा अन्िगवि संचानलि सामदुावयक नसकाई 



केन्रहरुको ननयमन गने। 

30. नगरस्िरीय यवुा िथा िेलकुद नीनि र कायवक्रम ििुवमा गने । 

31. ववद्यालयस्िरीय िेलकुद प्रनियोनगिा आयोिना गने । 

32. यवुाहरुको प्रनिभा पवहचान गरी यवुा पररचालन र ववकासका 
कायवक्रम सञ्चालन गने । 

33. जशक्षा ववकास एवम ्गणुस्िर सधुारका लानग राविय/अन्िरराविय 
संस्थासाँग सहकायव र समन्वय गने । 

34. स्थाननय, प्रदेश र केन्र सरकारको ननदेशानसुारका अन्य कायव गने। 

 
 

४.करारिथा ज्यालादारीमा कायवरि कमवचारीको वववरण 

क्र.
स 

कमवचारीको नाम पद िह/शे्रणी पदको प्रकार कैवफयि 

१ रािेश कोहार इजन्िननयर अनधकृि छैठौ करार  

२ सरािदुद्दन िााँन सवइजन्िननयर सहायक पााँचौ करार  

३ वपिाम्वर भसुाल सव इजिनीयर सहायक पााँचौ सेवाकरार  

४ गोपाल ववश्वकमाव सव इजिननयर सहायक पाचौँ ज्यालादारी  

५ पवन कुमार दवेु सव इजिननयर सहायक पाचौँ ज्यालादारी  

६ नललाधर वश्याल सामाजिक पररचालक सहायक पााँचौ करार  

७ जशवलाल शमाव ना.प्रा.स सहायक चौँथो सेवाकरार एक गाउाँएक प्राववनधक 
कायवक्रम 

८ कररश्मा क्षेत्री ना.प्रा.स सहायक चौँथो सेवाकरार एक गाउाँएक प्राववनधक 
कायवक्रम 

९ िजुल्सराम 
लानमछान े

समन्वय अनधकृि समन्वयअनधकृि सेवाकरार  

१० शेषराम यादव वास संयोिक अनधकृि छैठौ सेवाकरार  

११ कवविा थारु वास सहिकिाव सहायक पााँचौ सेवाकरार  

१२ शोभािर पौडेल प्रधान मन्त्री रोिगार 
संयोिक 

अनधकृि छैठौ सेवाकरार  

१३ वववेकप्रसाद वमाव प्रधानमजन्त्र रोिगार 
प्राववनधक 

सहायक पाचौँ सेवाकरार  

१४ रुर परुी स.ुप्र.अ अनधकृि छैठौ सेवाकरार  

१५ डब्ल ुहररिन एम.आइ.एस अपरेटर सहायक पााँचौ सेवाकरार  

१६ जििेन्र यादव एम.आइ.एस अपरेटर सहायक पााँचौ सेवाकरार  

१७ लजमम भट्टराइव वफल्ड सहायक सहायक चौँथो सेवाकरार  



१८ अनभनव 
श्रीवास्िव 

फो.अ. सहायक चौँथो सेवाकरार  

१९ वहरालाल कहार सवारी चालक शे्रणी वववहन ज्यालादारी  

१९ नगेन्र वहादरु 
क्षेत्री 

हेवव सवारी चालक शे्रणी ववहीन करार  

२० रामप्रकाश यादव सवारी चालक शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२१ राकेश ियसवाल एम्वलेुन्स चालक शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२२ जिवन नमश्रा चौवकदार शे्रणी ववहीन सेवाकरार  

२३ ववियकुमार गपु्ता का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२४ रामवकशोर थारु का.स शे्रणी ववहीन सेवाकरार  

२५ सनुनिा हररिन का.स शे्रणी ववहीन करार  

२६ के सी ननलम   का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२७ महेन्र चौधरी का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२८ ददपक हररिन का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

२९ कवविा यादव का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३० वविय यादव का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३१ ममिा गपु्ता का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३२ शनसकला चौधरी का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३३ ऋिरुाि वरइ का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३४ मननषा ज्ञवानल का.स शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  
३५ अम्मर कहार का.स शे्रणी ववहीन अस्थाइव  

३६ कृष्णवहादरु कणव का.स शे्रणी ववहीन करार  

३७ ददपा कुमारी वली उद्यम ववकास सहिकिाव सहायक चौँथो करार  

३७ नडनग्रचन्द चाइव सहयोगी उधम ववकास 
कायवक्रम 

शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३८ प्रभावनि गपु्ता सरसफाइ कनमव शे्रणी ववहीन ज्यालादारी  

३९ अननिा रसाइली अ.न.नम. सहायक चौँथो करार ल.ुप्रा.स्वा.के. 
४० रािेश्वरी अयावल अ.न.नम. सहायक चौँथो करार ल.ुप्रा.स्वा.के. 
४१ परशरुाम मल्लाह हे.अ. सहायक पााँचौ करार शहरी स्वा.के. १३ 
४२ सम्झना काउचा अ.न.नम. सहायक चौँथो करार शहरी स्वा.के. १३ 
४३ चन्रशेिर हररिन कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार िदुाबगर स्वा.चौ. 
४४ सनिशनसंह चौधरी कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार मधवुनन स्वास््य चौ. 
४५ काशीराम यादव कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार मनसना स्वा. चौ. 
४६ गलुाब चन्र कुमी कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार भगवानपरु स्वा.चौ. 
४७ शैलेन्र कुमी कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार िेनहुवा स्वा.चौ. 
४८ रामअविार कहार कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार आमा स्वा.चौ. 



४९ ददपेन्र कुमार 
चौधरी 

कायावलय सहयोगी शे्रणी ववहीन करार शहरी स्वा.के. १३ 

५.नगरपानलकाबाट प्रदान गररएको सेवाहरु 
 वदुााँ नं . १ र २ मा उल्लेि भएको बमोजिम र सो  संग सम्वजन्धि सवै प्रकारका  
सेवा उपलव्ध गराउने। 
 ववनभन्न ननकायहरु नबच समन्वय र अनगुमन समन्वय र अनगुमन सम्वन्धी कायवहरु 
। 

६. सेवा प्रदान गने शािा र जिम्मेवार अनधकारी 

नस.नं  शािा शािा प्रमिुको पद र 
नाम  

कैवफयि 

१ प्रमिु प्रशासकीय अनधकृि भपेून्र पाण्डेय - 

 

२ प्रशासन योिना िथा अनगुमन शािा अशोक पाण्डेय छैठौँ 
३ पूवावधार ववकास िथा वािावरण शािा  

 

आजशष कुमार यादव 

ईजन्िननयर 

छैठौँ 

४ स्वास््य िथा सामाजिक ववकास शािा  

 

ध्रवुराि जघनमरे 

 

सािौ 

५ काननु शािा नललाधर बस्याल पाचौँ 
६ जशक्षा,यवुा िथा िेलकुद शािा  

 

डा कुल प्रसाद िनाल दशौ 

७ कृवष ववकास शािा रािेन्र चौधरी थारु  

 

पाचौँ 

८ पश ुववकास शािा केशव प्रसाद यादव सािौ 
९ आनथवक प्रशासन शािा 

 

रामचन्र अयावल सािौ 

१० समन्वय शािा िलुसीराम लानमछान े

 

समन्वय अनधकृि 

११ मवहला ववकास शािा  

 

ववननिा शाह 

 

पाचौँ 

१२ वास कायवक्रम िफव  
 

शेषराम  यादव छैठौ 

१३ प्रधानमन्त्री रोिगार शािा शोभािर पौडेल छैठौ 

१४ सूचना िथा प्रववनध शािा रुर परुी छैठौ 

१५ रािश्व शािा 
 

डब्ल ुहररिन पाचौँ 

१६ नापी शािा  

 
सागर वेवारे वव क चौथो 



१७ एम आइ एस  िफव  
 

जििेन्र यादव पाचौँ 

 

 
७. सेवा प्राप्त गनव  लासन ेदस्िरु  र अवनध 

 १० पेिसम्मको सूचना ननःशलु्क प्राप्त हनुे र सो भन्दा मानथ भएमा प्रनि पेि रु ५ 
।- दस्िरु लासने , सूचनाको प्रकृनि हेरर बवढमा १५ ददन सम्मको अवनध लासने । 

८. ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारी 
 शािा संग सम्वजन्धि ननयनमि कामहरु शािा प्रमिुबाट ननणवय हनुे। 
 ववशेष ननणवय नगर प्रमिुबाट िथा कायावलय प्रमिुबाटै हनुपुने भनी िोकीएका 

कामहरु कयावलय प्रमिुबाट । 
 नीनिगि ववषयका ननणवयहरु नगर कायवपानलका एवं नगरसभा बाट ननणवय हनुे। 

९.   ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
 शािा प्रमिु मािहिबाट भएको ननणवयको शािा प्रमिु वा प्रमिु प्रशासकीय 

अनधकृि। 
 प्रमिु प्रशासकीय अनधकृिबाट भएको ननणवय नगर प्रमिु। 
 कायवपानलका सदस्यहरुबाट भएको ननणवयको नगर प्रमिु ,उप प्रमिु 
 नगर प्रमिु उप प्रमिुबाट भएको ननणवयको कायवपानलका एवं नगरसभा 
 दैननक सेवा प्रवाह िथा कमवचारीको गनुासो कायवव्यवहार बारे गनुासो सनेु्न योिना 

िथा प्रशासकीय अनधकृि  

१०. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

          १० (क) नगरसभा पदानधकारी / सदस्यहरुको वववरणः 

 अनसूुची १  
नगरसभा सदस्यहरुको वववरण 

क्र. सं. िनप्रनिनननधको नाम ,  थर पद 
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१० (ि). ववनभन्न शािाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कामहरु 
नगर कायवपानलका वैठक संख्या :१ वटा 
ववषयगि सनमिी वैठक संख्या  : ५ वटा 
१० (ग). ववनभन्न शािबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कामहरु 

 प्रशासन शािा माफव ि कायवहरु : 
 दिाव संख्या : २३६६ वटा 
 चलानी संख्या :१५३४ वटा 



 ननयनमि रुपमा नगर काय्पानलका , नगर सभा, कोष िथा लेिा ननयन्त्रक कायावलय 
रुपन्देही, प्रदेश लेिा ननयन्त्रक कायावलय बटुवल , महालेिा ननयन्त्रक कायावलय 
अनामनगर काठमाण्डौँ र सम्बजन्धि मन्त्रालय िथा कायावलयहरुमा मानसक,चौमानसक, 
अधववावषवक र वावषवक कारबारको ररपोवटवङ्ग गररएको। 

 अन्िर सरकारी अजख्ियाररलाई प्रचनलि सरकारी कारोवार ननदेजशका २०७७ अनसुार 
सतु्र प्रणाली माफव ि नननमि गने गररएको। 

 सावविननक िचवमा नमिव्यवयिा कायम गने सम्बजन्ध मापदण्ड २०७८ लाई कायावन्वयन 
गररएको। 

 करारमा सवारी चालकहरुको पदपनुिव । 
 दैननक पत्रव्यवहार सम्बन्धी कायवहरु । 
 कमवचारीहरुको कायववववरण ननमावण एवं हस्िान्िरण । 
 नागररक बडापत्र ननमावण र कायावन्वयन । 
 नागररक सहायिा कक्षको व्यवस्था गररएको । 
 कमवचारी बैठक सञ्चालन गररएको । 
 नडजिटल नोवटस वोडव सञ्चालनमा रहेको।  
 पसु्िकालय स्थापना भई सञ्चालन समेि भएको । 
 नगरपानलका अन्िगविका कायावलयहरुको अनगुमन र ननरीक्षण भएको । 
 स्वास््य शािाको लानग आवश्यक कमवचारी माग गररएको । 

 
 आनथवक प्रशासन शािाबाट  भएका मखु्य मखु्य उपलब्धीहरु । 

 आनथवक बषव ०७८।७९ को बावषवक बिेट िथा कायवक्रम स्थाननय सजचि कोष 
व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रवववष्ट गरी बिेट कायावन्वयन माल्याइएको। 

 गि आ व मा भएका आम्दानी िथा िचवको वहसाव नभडान गररएको। 

 गि आ व देजिका जिजन्स मौज्दाि एवम घरिसगाको लगिलाइ सावविननक सम्पनि 
व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रवववष्ट गररएको। 

 यस नगरपानलका अन्िगवि रहेका ववननयोिन धरौटी रािश्व र कायवसन्चालन कोष िफव का 
िािाहरु सन्चालनमा ल्याइएको। 

 ननयनमि रुपमा कोष िथा लेिा ननयन्त्रक कायावलय सम्बजन्धि मन्त्रालय िथा ननकायमा 
मानसक र चौमानसक रुपमा आनथवक कारोवारको प्रनिवेदन िथा ररपोवटङ्ग गररएको। 

 महालेिा पररक्षकको कायावलयले औल्याएको बेरुि ुउपर छलफल गरी फछ्यौटका लानग 
नलजिि िथा मौजिक रुपमा सम्बजन्धक कमवचारी िथा फमवलाइ अनरुोध एवम िानकारी 
गराइएको। 

 आन्िररक ननयन्त्रण प्रणाली बनाउन ेक्रम िारी रहेको र ववनभन्न कायवववनध ननमावणमा 
सहयोग गररएको । 



 ननयनमि रुपमा गनुवपने कामहरु िस्िै  आम्दानी र िचवको अनभलेि राख्न ेर प्रनिवेदन 
गने । 

 

 योिना शािा एवं प्राववनधक शािा 
 चाल ुआ.ब २०७८/२०७९ मा पौष मसान्ि सम्म िम्मा ठेक्का लगाइएका 

योिनाहरु- १८ वटा योिना 
 ठेक्का माफव ि सम्झौिा भइ कायावदेश ददइएका  योिनाहरु ८ वटा योिना । 
 लागि ईजस्टमेट अनसुार उपभोिा सनमनिहरु संगको सम्झौिा गरर कायावदेश 

ददइएको १८ वटा योिना । 
 योिना सम्झौिा भई अजन्िम भकु्त्तानी भएका  २२ वटा योिना । 
 प्रदेश सरकार ववशेष अनदुान र समपरु अनदुानका लानग लागि इजस्टमेट ियार 

गरर योिना माग गररएको। 
 रािपिी शैजक्षक सधुार कायवक्रमका लानग ११ .वटा योिनाको लागि इजस्टमेट 

ियार गरर पठाइएको। 

 

 सूचना िथा सञ्चार प्रववनध शािाबाट सम्पादन भएका र हदैु आएका कायवहरुः 
 नगरपानलकाको Website (www.lumbinisanskritikmun.gov.np) माफव ि 

सम्पणुव ननयनमि सूचानाहरु सम्प्रशेण िथा अध्यावनधक भैरहेको। 
 योिना व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा योिना सम्झौिाको कायव चनलरहेको। 
 नगरपानलकाको सामाजिक सिाल ननरन्िर रुपमा अध्यावनधक भैरहेको। 
 BEE आधारभिु िह पररक्षा ररपोटव online माफव ि भने कायव भैरहेको 
 सबै वडा मा सफ्टवेयर प्रणाली देजि आम्दानी,मालपोि कर संचालन गररएको  
 सबै वडा मा अनलाईन पंिीकरण िथा सामाजिक सरुक्षा संचालन गररएको  
 सबै वडा मा नसफाररस सफ्टवेयर बाट संचालन भएको  
 SUTRA प्रणाली लाग ुगररएको। 
 सूचना माग गररएको संख्याः २ सूचना प्रदान गररएको संख्याः २ 

 रािश्व शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
     रािश्वको जशषवकगि वववरण: 
नमनि : २०७८ /०७/०१ देजि २०७८/९/३० 
 रनसद नं ६३८ देजि २७८१२ को आम्दानी असलुी वववरण 

 नस. नं. जशषवक नम्बर आय जशषवक नाम संकनलि रकम रु 



१ ११३१३ सम्पजत्त कर २३८०३३ 

२ ११३१४ भनुमकर /मालपोि १४७१६८ 

३ ११३२१ घर वहाल कर ३९२०२३।०३ 

४ ११६१३ व्यवसाय रजििेशन दस्िरु  ६५४६३१ 

३ ११६९१ अन्य कर १२८९६० 

४ १४२१९ अन्य सेवा शलु्क ११२० 

५ १४२४२ नक्सापास दस्िरु १६८२०२।२३ 

६ १४२४३ नसफाररश दस्िरु ६२००४१ 

७ १४२४४ व्यजिगि घटना दिाव दस्िरु ५३७९२० 

८ १४२४५ नािा प्रमाजणि दस्िरु ९१७४० 

९ १४२४९ अन्य दस्िरु ६१५६३४ 

िम्मा  रु.३७००३९७।२६ 

 

 स्वास््य शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 पानलकास्िरमा स्वा. संस्थाहरुको प्रिेेक मवहनामा मानसक प्रगनि प्रनिबेदन सूचना 

संकलन एवं सनमक्षा गररएको। 
 श्रावण मवहनामा भेरोनसल्को पवहलोमात्रा ३४०२ िनालाई िोन्सन एंड िोन्सन 

२०१०िनालाई ,भेरोनसल्को दोश्रो मात्रा २८३२ िनालाई , एस्रोजिनको दोश्रोमात्रा 
२३२७ िनालाई कोनभड १९ नबरुद्धको िोप ददइयो| 

 भार मवहनामा कोनभड १९ नबरुद्धको िोपको ३९३ िना नबधाथीलाई िोप ददइयो 
 ४ वटा स्वास््यस स्थाहरुमा न्यनुिम सेवा मापदण्ड ननदेजशका बमोजिम स्वास््य 

सस्थाको मलु्यांकन िथा  अबस्थाको कलरचाटव सवहि सनमनिलाई ओररन्टेसन गने 
कायव सम्पन्न भयो िनु स्वास््यका लागी सक्षम प्रणाली नामक सस्थाको सहयोगमा 
भयो | 

 नगरपानलका स्िरीय स्वास््य सस्था हरुको व्यस्थापन सनुध्रकरण सनमनि गठन यवं 
अनभमिुीकरण सम्पन्न भयो | 

 नमनि २०७८/७ र ८ गिे कोनभड नबरुद्धको िोप को पवहलोमात्रा ३३४७ िना 
लाई ददइयो| 



 पानलका स्थररय वकशोर वकशोरी स्वास््य सम्बजन्ध सनमनि नगर उपप्रमिुको 
संयोिकत्व मा गठन यवंम अनभमिुीकरण भयो | 

 गि आ.व.२०७७/०७८ को स्वास््य कायवक्रमको बावषवक सनममया  सम्पन्न भयो | 
 नमनि २०७८/०६/१५ गिे स्त्री िथा प्रिनन स्वास््य सम्बजन्ध ननशलु्क जशववर को 

उद्घाटन भई १६,१७,१८,गिे सम्म लजुम्बनी प्राथनमक स्वास््य केन्र मा लजुम्बनी 
सास्कृनिक नगरपानलका िथा लजुम्बनी गाडेन फाउन्डेसन को सहकायव यवं 
आयोिनामा स्पेननस नबशेसज्ञ डाक्टर ,लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पिालका नबशेसज्ञ 
डाक्टरहरु , यनुनभरसल  मेनडकलका कलेिका नबशसेज्ञ डाक्टर  िथा स्थानीय 
डाक्टर र स्वास््य कमीहरुको प्रानबनधक सहयोगमा  जशवीर संचालन भयो |िसमा 
८५९ िना लाई  नबनभन्न सेवा िथा औषनध र परामशव सेवा  प्रदान गररयो |२ िना 
को पाठेघरको अपरेसन समेि सम्पन्न भयो | 

 २०७८/२४/२५ गिे ४७०० िनालाई कोनभड१९ नबरुद्ध को िोपको पवहलो 
मात्रा ददईयो | 

 

 पश ुववकास शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 मेनडकल उपचार 

गाई /गोरु : ५६ 
भैसी /रागो : ५०८ 
भेडा /बाख्रा : २२७५ 
वंगरु /सुंगरु : ६ 
कुिरुा /हााँस : १०५ 

 माइनर सजिवकल उपचार: २० पश ु
 गाई नोसलोजिकल उपचार : ३५ पश ु
 कृनिम गभावधान : 

गाई : ५८ 
भैसी : २३८ 
बाख्रा : ० 

 घााँसको ववउ वविरण : ११०१ िना 
 पश ुबन्ध्याकरण : 

सानो पश ु: १७५ 
ठुलो पशु : ० 

 िोप सेवा  



वप.वप आर .भेडा /बाख्रा : ० 
एफ.एम .डी .गाई/भैसी : ० 
एच .एस/नब.क्य ु.गाई /भैसी : ० 

 एकल फमव दिाव :७ वटा 
 पश ुस्वास्थ जशववर: ० 
 समूह दिाव : 0 वटा 

 

 

 

 

 

 

 कृवष ववकास शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 ५० प्रनिशि अनदुानमा िोरीको बीउ वविरण कायवक्रममा १५०० घर पररवार 

लाभाजन्वि भइ उत्पादन ववृद्ध हनुे अपेक्षा गररएको छ | 
 ५० प्रनिशि अनदुानमा थोपा नसचाई कायवक्रमको सचुना प्रकासन भएको । 

 ५० प्रनिशि अनदुानमा च्याउको बीउ उपलब्ध गराउनकुो साथै च्याउ  नबषयमा 
िानलम ददने व्यवस्था गररएको छ | 

 बाली संरक्षण कायवक्रम अनिगवि ढुनसकासक र वकटनासक ववषादी वविरण गररयो । 
िसमा १५००।– वकसान लाभान्वीि भएका छन।् 

 ५०% अनदुानमा मकैको ववउ वविरण कायवक्रममा १०० घर पररवार लाभान्वीि भई 
उप्पादन ववृद्ध हनुे अपेक्षा गररएको छ । 

 नयााँ वसवरी स्थापना, फेरोमेनरयाप वविरण / मागको आधारमा कायवक्रम ( फलफूल 
, िरकारी,बगदव बालीको लानग) धान बालीको साना ब्यवसावयक कृवष उत्पादन केन्र 
(पकेट) ववकास कायवक्रम, िरकारी िथा धान बालीको साना ब्यवसानमक कृवष 
उत्पादन केन्र(पकेट) ववकाद कायवक्रम ननरन्िरिा सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गररयो 
। 

 

 आकजस्कम सेवा बाली नबरुवामा लासने रोग वकराको ननयान्त्रणको लागी । 



 जशक्षा शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 सामदुावयक ववद्यालयमा प्रथम तै्रमानसक िलब भत्ता ननकाशा। 
 जशक्षा िफव  ववननयोजिि भएको कायवक्रम अन्िगवि लोक सेवा कक्षा संचालन । 
 प्र.अ बैठक ३ वटा 
 जशक्षा सनमनि बैठक ४ वटा 
 स्थाननय पाठ्यक्रम ननमावणको लानग सनमनि गठन गररएको । 
 थप कक्षा अनमुनि अनगुमन । 
 सामदुावयक ववद्यालय,मदरसार सामदुावयक नसकाई केन्रको अनगुमन । 
 कक्षा ११ र १२ को पररक्षा अनगुमन । 
 सामदुावयक ववद्यालयर मदरसाहरुमा ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनि गठन । 
 सम्पूणव सामदुावयक र मदरसाहरुमा प्रारजम्भक कक्षा जशक्षण/पेशागि सहयोग 

व्यवस्थापन कायवववनध २०७७/ जशक्षक पेशागि सहयोग मागवदशवन २०७७/ननरन्िर 
नसकाई सहजिकरण सामग्री कक्षा १,२ र ३ /ववद्याथी नसकाई सहजिकरण ननदेजशका 
२०७७ पसु्िकहरू वविरण गररएको । 

 रािपनि शैजक्षक सधुार कायवक्रम अन्िगवि यस पानलकाका संचानलि भएका 
कायवक्रमहरुको अनगुन। 

 राविय बाल ददवश २०७८ मनाइयो । 
 जशक्षकहरुको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारम, जशक्षकहरुको सम्पनि वववरण सम्बजन्धि 

कायावलयमा पठाइएको ।  
 जशक्षकहरुको िलबी प्रनिवेदन पाररि । 
 अन्य िोकीएका दैननक कायवहरु सम्पादन। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 सामाजिक सरुक्षा पजिकरण शािाबाट सम्पाददि कामको वववरणः 
 पवहलो तै्रमानसकको भत्ता बैंक माफव ि सम्बजन्धि लाभग्रावहरुको व्यजिगि 

िािामा वविरण गररएको । 
 सामाजिक सरुक्षा भत्ताको वववरण 

क्र.स सामाजिक सरुक्षा भत्ताको वकनसम लाभग्राहीको संख्या 
१ िष्ठ नागररक ७० बषव मानथ ३४१९ 
२ दनलि िेष्ठ नागररक ५१३ 
३ िेष्ठ नागररक एकल मवहला  ५४२ 
४ ववधवा  ६९९ 
५ पणुव अपाङ्ग क वगव १५५ 
६ अनि अशि अपाङ्ग भत्ता ि वगव २०८ 
७ लोपन्मिु बालबानलका १ 
८ दनलि बालबानलका ३८९ 
९ लोपन्मिु िानि ३६ 

िम्मा संख्या ५९६२ 
 

 व्यजिगि घटना दिावको वववरण 
क्र.स व्यजिगि घटनाको वकनसम दिाव भएको संख्या 
१ िन्म दिाव १६३२ 
२ मतृ्य ुदिाव २७० 
३ वववाह दिाव ६८३ 
४ बसाईसराइ दिाव संख्या सदस्यको 

संख्या 
बसाई सरी आएको १६ १०५ 
बसाई सरी िाने १२ ६८ 

५ सम्बन्ध ववच्छेद  ३ 
 िम्मा २६१६ 
 

 नगरपानलकाको १३ वटै वडा कायावलयमा 

 

 



 मवहला वालवानलका िथा िेष्ठनागररक शािाको कामको वववरणः 
 अपाङ्गिा पररचयपत्र वविरण ३५ िना सेवाग्राही 
 बैठक संख्या -३पटक 
 अपाङ्गिा पररचयपत्र वविरण 

क वगव. १६ 
ि वगव १५  
ग वगव ०४ 
घ वगव  ० 
िम्मा   ३५  िना 

 ३० औ ंअन्िराविय अपाङ्ग ददवस मनाईएको 
 मवहलाहरुलाई लैवङ्गक वहसां न्यनुनकरण ववषयक अनभमजुिकरण िानलम २ दईु 

ददने संचालन भएको 
 

 काननु िथा न्यावयक सहिीकरण शािाको कामको वववरणः  
 मेलानमलापाको प्रकृया बाट नमला पत्र भएका (४७) १ बमोजिमका उिरुी -१ 
 मेलानमलापको प्रकृया बाट नमला पत्र भएका (४७) २ बमोजिमको उिरुी-५ 
 मेलामलकाप हनु नसवक(४७) १ बमोजिम ननणवय उिरुी –१ 
 मेलानमलाप हनु नसवक (४७) २ बमोजिमका अदालि िान ुभनन ननणवय उिरुी-१ 
 ववनभन्न कारणले गदाव (४७) १ बमोजिम नडसनमस उिरुी-० 
 ववनभन्न कारणले गदाव (४७) २ बमोजिम नडसनमस उिरुी-१ 
 ववनभन्न कारणले गदाव (४७) १ बमोजिम िारेि उिरुी-१ 
 हाल प्रकृयामा रहेका (४७) १ बमोजिमका उिरुी-० 
 हाल प्रकृयामा रहेका (४७) २ बमोजिमका उिरुी-११ 
 हाल प्रकृयामा रहेका ठाडो उिरुी संख्या –७ 
 ववववध ननणवय भएको ६ 

 
 वाश िथा ववपद शािाको कामको वववरण 
 वषाव िथा बाढीबाट क्षिी भएका घरधूरीहरुको स्थलगि अनगुमन िथा ननरीक्षण । 
 वषाव िथा बाढीबाट क्षिी भई आएका ननवेदनलाई पावक्रया पूरा गरी ४८ घरधरुीलाई 

नसफाररश िथा आनथवक सहायिा वविरण । 
 टोलहरुमा पूणव सरसफाइका वक्रयाकलापलाई अगाडी बढाएको । 
  नमनुा टोलहरुमा टोल सधुार सनमनिहरुको बैठक िारी रहेको । 

 रोिगार सेवा केन्रको कामको वववरणः 



 नगरपानलका भररका सम्पणुव वडा कायावलय माफव ि बेरोिगार लगि संकलन गने 
कायव अनरुुप३७१ िनाको फारम संकलन 

 बेरोिगार सूची ननधावरण िथा प्रशोनधकरण – 0 (शनु्य)िना बरोिगार सूचीबाट 
हटाईएको 

 रोिगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बरोिगार वववरण प्रवववष्ट -३७१िनाको 
वववरण EMIS माप्रवववष्ट गररएको । 

 गि आनथवक वषव २०७७/०७८ को िचव वववरण EMIS मा प्रववष्ट गररएको ।  
 रोिगारीका लानग आनथवक वषव 2078/079 को लानग रोिगारमलुक आयोिनाको 

छनौट गरर कायवपानलकाबाट स्वकीि गराइएको। 
 प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रम माफव ि १२२ िनाको लानग १०० ददनको न्यूनिम 

रोिगारीका लानग बिेट आए अनरुुप सोवह अनसुार योिना छनौट गररएको  
 वावषवक प्रगनि प्रनिवेदन ियार गररएको 
 वावषवक कायवयोिना ियार गररएको । 
 स्थाननय िहमा रहेका बेरोिगार यवुायवुनिहरुलाई सीपममूलक िानलमको माग गरर 

श्रम रोिगार िथा समाजिक सूरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको । 
 
 

 योिना बााँडफााँड गरेको वववरण : 
  चाल ुआ.व २०७८/२०७९ मा यस नगरपानलक बाट संचालन हनुे योिनाहरु 
वववरण नगरपानलकाको वेवसाईटः (www.lumbinisanskritikmun.gov.np)को बिेट 
िथा कायवक्रम भन्ने ट्याबमा राजिएको । 
 
११. कायावलय प्रमिु र सचुना अनधकारीको नाम र पद 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्र.स. जिम्मेवारी नाम फोटो पद सन्पकव  नम्बर 
१ कायावलय 

प्रमिु 
भपेून्र पाण्डेय 

 

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अनधकृि 

९८५७०८३१११ 

२ सूचना 
अनधकारी 

 

अशोक पाण्डेय 

 

शािा अनधकृि ९८४३०४७७८७ 



 
 
 
 
 

 

 
 
१२.  ऐन, ननयम, ववननयम ,ननदेजशका र कायवववनधहरुको सूची : 

कानूनका प्रकारहरु काननुको नाम स्वीकृि नमनि रािपत्रमा 
प्रकाजशि नमनि 

ऐनहरु  

१.  आनथवक कायवववनध ननयनमि िथा व्यवजस्थि गनव बनेको 
काननु, २०७५ 

२०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

 

२.  ववनोयोिन ऐन,२०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

३.  आथीक ऐन २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

४.  जशक्षा ऐन, २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

५.  स्थानीय ववकास कोष(संचालन कायवववनध)ऐन २०७६ २०७६/०२/२२ २०७६/०२/
२२ 

६.  प्रशासकीय कायवववनध(ननयनमि) गने ऐन,२०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

७.  कृवष व्यवसाय प्रवद्धवन ऐन, २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

८.  न्यावयक सनमनि (कायवववनध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

९.  सहकारी ऐन २०७५ २०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

१०.  ववपद िोजिम न्यनुनकरण िथा व्यवस्थापन गनव बनेको 
ऐन, २०७५ 

२०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

११.  अनाथ िथा िोजिमयिु बालबानलकाका लानग 
सामाजिक सरुक्षा कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध ऐन, 
२०७५ 

२०७५/११/०७ २०७५/११/
०७ 

ननयमावलीहरु 

१.       

कायवववनधहरु 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 सामदुावयक नसकाई 
केन्र संञ्चालन एवम ्
व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवववनध 

२०७५/१२/१५  २०७५/१२/१५  

 स्थाननय ववकास कोष २०७५/१२/१५  २०७५/१२/१५  

 बानलका संरक्षण स-ु 
कन्या धन योिना 
कायवक्रम संञ्चालन 
कायवववधी २०७६ 

२०७६/०७/०५  २०७६/०७/०५  

 उपनभिा सनमनि गठन 
पररचालन िथा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवववधी-२०७६ 

२०७६/०७/२२  २०७६/०७/२२  

 नगर प्रहरी संचालन 
िथा व्यवस्थापन 
कायवववनध २०७६ 

२०७६/९/२२  २०७६/९/२२  

 करारमा जशक्षक 
ननयूजिका लागी 
अपनाइने कायवववधी 
२०७६ 

२०७६/०९/२३  २०७६/०९/२३  

 जशक्षकको सरुवा िथा 
काि सम्बन्धी 
कायवववधी २०७६ 

२०७६/०९/२३  २०७६/०९/२३  

 भ-ूउपयोग मापदण्ड २०७६/१०/२२  २०७६/१०/२२  

 मेयर कन्या वववाह 
योिना संञ्चालन 
कायवववधी 

२०७७/०८/२९  २०७७/०८/२९  

 राविय/अन्यराराविय 
समन्वय कायव 
व्यवस्थापन िथा 
सञ्चालन कायवववधी 

२०७७/१०/२५  २०७७/१०/२५  



१३. आम्दानी , िचव िथा आनथवक कारोवार सम्वन्धी अधावनधक वववरण 

(क). चाल ुआ.व २०७८/२०७९ मसान्ि सम्म केन्रबाट प्राप्त विेट र िचवको वववरण:  

 



 



 
१४. िोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 
 नेपाल सरकार र सम्वजन्धि मन्त्रालय र ववभागबाट प्राप्त पररपत्र , ननदेशन 

बमोजिमका कायवहरु 
 नगरशभा एवं कायवपानलकाबाट भए गरेका नणयवहरु कायावन्वयन गने गराउने 

गररएको ।                                       
१५ .सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण 
वेवसाईटः https//lumbinisanskritikmun.gov.np 
ईमेल ठेगानाः l umbi ni cul t ur al muni ci pal i t y@gmai l .com 
 
 
 



१६ .सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना 
ददइएको ववषय 
कं्र .स. वववरण कैवफयि 
१ ननिामिी र स्थाननय िहका कमवचारीहरुको वववरण  
२ आयव्यय वववरण  
३ स्थानीय िहका वडा सजचव एवं ववषयगि शािाको ररि 

दरवन्दीको िानकारी 
 

४ प्रगिी वववरण  
५ कोनभड १९ सम्वजन्ध वववरण  
६ माग भए अनसुारका वववरणहरु  
७ कर िथा रािश्व दर सम्बजन्ध  
 
१७. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्य प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सोको 
वववरण 
मानसक रुपमा नगरपानलकाले संचालन गरेको सबै गनिववनधहरु ननयनमि रुपमा 
बलेुवटनमा प्रकाजशि हनुे गरेको साथै वेवसाईट माफव ि सबै गनिववनधहरु ननयनमि रुपमा 
अधावनधक गरी सूचना प्रवाह गने गररएको। 


