
सचूनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३)  तथा सचूनाको हक सम्फन्धी 
ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको  
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२०७८ सार ऩौस भहहना सम्भ सम्ऩाहदत कामवहरुको स्वत् प्रकाशन 

 प्रकाशक् 

  वीयेन्रनगय नगयऩालरका  

 नगय कामवऩालरकाको कामावरम  

 कणावरी प्रदेश सयकाय  

 वीयेन्रनगय सरेु्खत  

पोन न् ०८३-५२०१२८  

वेवसाइट्https://birendranagarmun.gov.np/ 

इभेर् info@birendranagarmun.gov.np/  

प्रकाशन् २०७८ भाघ 
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१ वीयेन्रनगय नगयऩालरका ऩरयचम 

कणाारी प्रदेशको याजधानीका रुऩभा यहेको मस वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकाको स्थाऩना 
वव.सॊ. २०३३।१।२५ भा सरेु्खत उऩत्मका लबत्र ऩने  साववकका कटकुवा , गोठीकाडा य 
जफुाटा गाउॊ  ऩञ्चामत लबत्र ऩने केही बागराई लभराएय वीयेन्द्रनगय नगयऩञ्चामतका 
रुऩभा बएको हो  । नेऩार सयकायको लभतत २०७१।०१।२५ गतेको तनणाम फभोजजभ 
साववकका तछभेकी उत्तयगॊगा य राटटकोइरी गाववस तथा लभतत २०७१।०८।१६ 
गतेको तनणाम अनसुाय साववकका तछभेकी जवुाटा गा.वव.स गाभ्नकुा साथ ैलभतत 
२०७२।०३।१५ गतेको तनणाम फभोजजभ एक वटा वडा थऩ गरय जम्भा वडा सॊख्मा 
२५ कामभ बएकोभा नेऩार सयकायको लभतत २०७३ ।११।२७ को तनणामअनसुाय 
ववस्तारयत नगयभा साववकका गढी, यतु य गऩान गा.वव.स. सभावेश गदै २४५.८५ वगा 
कक.भी., १६ वडा बएको स्थानीम तहका रूऩभा वीयेन्द्रनगय नगयऩालरका यहेको छ ।  

नेऩारको याजधानी काठभाण्डौं देखर्ख रगबग ६०० कक.भी. उत्तय ऩजचचभभा सभनु्द्री 
सतहफाट रगबग ६६५ भी. भा अवजस्थत मो नगयऩालरका उत्तयभा भहाबायत 
ऩवातको यानीभत्ता , यातानाङ्रा य दक्षऺणभा चयेु ऩहाडको हये , देउयारीका भनोयभ 
ऩहाडद्वाया घेरयएको कचौया आकायभा दक्षऺण तपा  ढजककएको सानो , न धेयै जाडो 
हुने न धेयै गभॉ हुने सनु्द्दय उऩत्मका हो । मस नगयऩालरका ऩवूाभा रेकवेशी 
नगयऩालरका ऩजचचभभा वयाहतार गाउॊ ऩालरका  उत्तयभा चचङ्गाड गाउॊ ऩालरका य 
दक्षऺणभा  बेयीगॊगा नगयऩालरका यहेका छन ्। 

 वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकभा फसोफासको प्रायम्ब वव.सॊ. २०२३ सारफाट बएको 
ऩाइन्द्छ । मस बन्द्दा अगाडड नगयऩालरकाको भदैानी बाग (उऩत्मका ऺेत्रभा) औरो 
राग्ने हुॊदा जजकरा सदयभकुाभ  साववकको गढी गा.वव.स. भा यहेको य उऩत्मकाभा 
पाटपुट रुऩभा थारु य याजी सभदुामको फसोफास यहेको चथमो । औरो उन्द्भरुन बए 
ऩचचात ्उऩत्मकाभा फसोफास हुन थाकमो य सफ ैसयकायी कामाारमहरुराई 
स्थानान्द्तयण गयी सदयभकुाभ तोककमो । 
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वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकाभा औरो उन्द्भरुन ऩचचात ्सरेु्खत जजकराका ववकट ऩहाडी 
ऺेत्र रगामत दैरेर्ख जजकरा य कणाारी अञ्चरका ववलबन्द्न जजकराफाट फसाई सयी 
स्थामी फसोफास गदै आएका व्मजततहरुको फाहुकमता ऩाइन्द्छ । ब्राह्भण , ऺेत्री, भगय, 
थारु, काभी, साकी, दभाई, दशनाभी सन्द्मासी आटद महाका प्रभरु्ख जाततहरु हुन ्। 
ववलबन्द्न स्थानफाट फसाई सयी आएकारे महाको चारचरन यीततचथतत /  सॊस्कृततभा 
सभेत ववववधता ऩाईन्द्छ । 

वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकाभा वव.सॊ. २०२२ भा ववभानस्थर स्थाऩना बई तनमलभत 
उडान य वव.सॊ. २०३८ भा यत्नयाजभागा सडक तनभााण कामा सम्ऩन्द्न बई तनमलभत 
रुऩभा सडक मातामात सेवा शरुु बए ऩचचात ्वीयेन्द्रनगय कणाारी अञ्चरका 
जजकराहरुको प्रवेशद्वायका रुऩभा स्थावऩत बएको छ । कणाारी अञ्चरभा उऩबोग 
हुने सम्ऩणूा साभग्री वीयेन्द्रनगयफाट जाने हुॊदा मो ऩजचचभ नेऩार कै प्रभरु्ख 
व्माऩारयक एवॊ शकै्षऺक ऩमाटककम केन्द्र सभेत फन्द्न ऩगेुको छ । बेयी नदी य कणाारी 
नदीको कायण  जरमात्रा गयी आनन्द्द लरन आउने ऩमाटकहरुका राचग सभेत मो 
आकषाक स्थरको रुऩभा ऩरयणत हुन ऩगेुको छ । 

ऩटहरे चौहानचौय य २०२९ सारऩतछ वीयेन्द्रनगयको नाभरे ऩरयचचत मो नगयऩालरका 
नेऩारका याम्रा गुरुमोजना बएका नगयऩालरका भध्मेको एक हो । देशको सन्द्तुलरत 
ववकासको तनजम्त चाय ववकास ऺ]त्रभा ववबाजन गदाा वीयेन्द्रनगय सदुयू 
ऩजचचभाञ्चर ववकास ऺेत्रको सदयभकुाभ घोषणा गरयएको चथमो बने हार 
भध्मऩजचचभाञ्चर ववकास ऺेत्रको सदयभकुाभको रुऩभा सभेत यहेको छ । साववकको 
वीयेन्द्रनगयराई नेऩारकै व्मवजस्थत गुरुमोजना बएको शहयका रुऩभा चचतनए ताऩतन 
ऩतछकरो सभमभा फढ्दो शहयीकयण तथा फसाई सयी आउनेको चाऩ साववकको 
राटीकोइरी, उत्तयगॊगा गा.वव.स.भा ऩदै गएकोभा त्मसराई व्मवजस्थत गना नसतदा 
आज वीयेन्द्रनगयराई व्मवजस्थत शहयको रुऩभा ववकास गना चनुौतीको ववषम फनेको 
छ । याज्मको ऩनुसयंचनासगै वीयेन्द्रनगय आज कणाारी प्रदेशको गेटवे फने को छ । 
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वीयेन्द्रनगय कणाारी प्रदेशकै शकै्षऺक , प्रशासतनक, व्माऩारयक केन्द्रका साथ ैऩमाटकीम 
स्थरको  थरोको रुऩभा ववकास हुने प्रशस्त सम्बावना फोकेको छ । 
 
 
 

२. वीयेन्रनगय नगयऩालरको स्वरुऩ य प्रकृनत 

नेऩारको सॊववधान, २०७२ जायी बए ऩचचात लभतत २०७३।११।२७ देखर्ख रागुहुने गयी 
कामभ बएका ७५३ ऩालरकाहरु भध्मको एक नगयऩालरका वीयेन्द्रनगय नगयऩालरका 
हो । स्थानीम सयकाय  सञ्चारनका राचग  मस नगयऩालरकाभा १६ वटा वडा 
कामाारमहरु यहेका छन ्। स्थानीम सयकायको कामाऩालरकाको रुऩभा नगय 
कामाऩालरका, व्मवस्थावऩकाका रुऩभा नगय सबा  य न्द्माम सम्ऩादनका राचग 
न्द्मातमक सलभतत गठन बइ किमाशीर यहेका छन ्।  

३. वीयेन्रनगय नगयऩालरका काभ कतवब्म य अधधकायहरु 

नेऩारको सॊववधान ,२०७२ फभोजजभ २०७४ सारभा याज्म सॊयचनाका तीनवटै 
तहस्थानीम, प्रदेश य सॊघ  को तनवााचन सम्ऩन्द्न बई तीन ैतहभा सावाबौभ जनताको 
सयकाय गठन बमो । नेऩाररे हारको सॊघीम सॊयचना फभोजजभ नेऩारभा ७५३ वटा 
स्थानीम तह, ७ वटा प्रदेश य एक सॊघ बएको सॊघीम रोकताजन्द्त्रक याज्म व्मवस्था 
कामाान्द्वमनभा छ । कणाारी प्रदेश सरेु्खत जजकराभा अवजस्थत वीयेन्द्रनगय 
नगयऩालरका स्थानीम तहको एक नगयऩालरका हो । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 
२०७४ अनसुाय तोककएका काभ कताब्म य अचधकाय मस नगयऩालरकाका यहेका छन ्
। 

गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको काभ, कतवव्म य अधधकाय 

.  गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको अधधकाय 
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(१)  गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको एकर अचधकाय सॊववधानको अनसुचुच-८ भा 
उकरेर्ख बए                      

  फभोजजभ हुनेछ । 

           (२)उऩदपा (१) को सवासाभान्द्मताभा प्रततकुर असय नऩने गयी गाउॉ ऩालरका 
तथा नगयऩालरकाको       

 काभ, कताव्म य अचधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ – 

क. नगय प्रहयी 
(१) नगय प्रहयीको गठन , सञ्चारन ,व्मवस्थाऩन, तनमभन तथा नगय 

प्रहयीसम्फन्द्धी नीतत, काननू य भाऩदण्डको तनभााण तथा कामाान्द्वमन,  

(२) देहामका कामाभा सहमोग ऩमुााउनको राचग नगय प्रहयीको ऩरयचारन 
गना सतने- 
(क) गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको नीतत ,काननु,भाऩदण्ड तथा 

तनणाम कामाान्द्वमन, 

(र्ख) गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको सम्ऩततको सयुऺा य सॊयऺण, 

(ग) स्थानीम स्तयभा हुने सबा सभायोह , ऩयम्ऩया तथा जात्रा 
चाडऩवाको सयुऺा व्मवस्थाऩन, 

(घ)स्थानीम फजाय तथा ऩाकका ङ्क स्थरको येर्खदेर्ख य व्मवस्थाऩन, 

(ङ) गाउॉ  वा नगय सयसपाई सम्वन्द्धी भाऩदण्डको कामाान्द्वमन, 

(च) न्द्मातमक सलभततरे गयेका लभराऩत्र तथा तनणामको कामाान्द्वमन, 

(छ) सावाजतनक एरानी य ऩतॉ जग्गा, सवाजतनक बवन, सम्ऩदा तथा 
बौतत ऩवूााधायको सॊयऺण य सयुऺा, 

(ज) ववऩद व्मव्स्थाऩन सम्फन्द्धी र्खोजी , उद्धाय , याहात तथा 
ऩनुस्थाऩना, 
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(झ) अनाचधकृत ववऻाऩन तथा होडडङ्ग फोडा तनमन्द्त्रण, 

(ञ) छाडा ऩश ुचौऩामको तनमन्द्त्रण, 

(ट) अनाचधकृत तनभााण तथा सावाजतनक सम्ऩतत अततिभण, योकथाभ 
तथा तनमन्द्त्रण, 

(ठ) कामाऩालरकारे तोकेको अन्द्म कामा गने, 

र्ख.    सहकायी सॊस्था 
(१) सहकायी सॊस्था सम्वन्द्धी स्थानीम नीतत ,काननू, भाऩदण्डको 

तनभााण, कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२) सम्वजन्द्धत गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्रलबत्र 
सञ्चारन हुने सहकायी सॊस्थाको दताा , अनभुतत , र्खायेजी य 
ववघठन, 

(३) सहकायी फचत तथा ऋण ऩरयचारन सम्वन्द्धी स्थानीम भाऩदण्ड 
तनधाायण य तनमभन, 

(४) सहकायी सम्फन्द्धी याजरिम, केन्द्रीम, ववषमगत, प्रादेलशक य स्थानीम 
सङ्घ सॊस्थासॉग सभन्द्वम य सहकामा, 

(५) सहकायी सम्वन्द्धी स्थानीम तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन 
अनसुन्द्धान, 

(६) स्थानीम सहकायी सॊस्थाको ऺभता अलबववृद्ध , 

(७) स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्धन, ऩरयचारन य ववकास, 

 

ग. एप.एभ.सञ्चारन 

(१) एकसम वाट सम्भको एक एप.एभ.येडडमो सञ्चारन अनभुतत , 

नवीकयण, तनमभन य र्खायेजी, 
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(२) प्रदेश काननुको अधीनभा यही एप.एभ. सञ्चारन सम्वन्द्धी अन्द्म 
कामा। 

घ. स्थानीम कय, सेवा शलु्क तथा दस्तुय 

(१) सॊङ्घीम तथा प्रदेश काननूको अधीनभा यही कम्ऩतत कय , घय 
फहार कय, घय जग्गा यजजरिेशन शकुक , सवायी साधन कय , सेवा 
शकुभ दस्तुय, ऩमाटन शकुक, ववऻाऩन कय , व्मवसाम कय, बलूभकय 
(भारऩोत), भनोयञ्जन कय सम्फनधी नीतत , काननू, भाऩदण्ड, 
कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२) स्थानीम ऩवूााधाय तथा सेवाको शकुक तनधाायण , सङ्करन य 
व्मवस्थाऩन, 

(३) िेककङ्ग, कामाककङ्ग, तमानोतनङ्ग, फञ्जी जम्ऩ , जजऩफ्रामय , 

मााजफ्टङ्ग, भोटयफोट, केफरुकाय सेवा रगामत अन्द्म जर तथा 
स्थर ऺेत्रभा सञ्चारन हुने नवीन ऩमाटकीम सेवा तथा साहालसक 
रे्खरको शकुक, 

(४) जडीफटुी, कवाडी, य जीवजन्द्तु कय तनधाायण तथा सङ्करन, 

(५) स्थानीम याजचवको आधाय ववस्ताय तथा प्रवद्धन, 

(६) ढुङ्गा, चगटी, फारवुा, भाटो, काठ दाउया , जयाजुयी, स्रेट, र्खयीढुङ्गा 
आटद प्रकृततक एवॊ र्खानीजन्द्म वस्तुको बफिी तथा तनकासी शकुक 
दस्तुय सङ्करन, 

(७) लसपारयस, दताा , अनभुतत , नववकयण आटदको शकुक , दस्तुय 
तनधाायण य सङ्करन, 

(८) स्थानीम याजचव प्रव्रद्धनका रागी प्रोत्साहा, 
(९) याजचव सचूना तथा तथ्माङ्क आदन प्रदान, 
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(१०) सङ्घीम तथा प्रदेश काननूको अधीनभा यही स्थानीम तहभा 
याजचव चहुावट तनमन्द्त्रण सम्फन्द्धी नीतत , काननू , भाऩदण्ड य 
तनमभन, 

(११) स्थातनम ऩवुााधाय सेवा  य उऩमोगभा सेवा शकुक दस्तुय 
सम्वन्द्धी नीतत, काननू, भाऩदण्ड य तनमभन, 

(१२) भारऩोत सङ्करन, 

(१३) कय तथा सेवा शकुक सम्फन्द्धी अन्द्म कामा । 
ङ. स्थाननम सेवाको व्मवस्थाऩन 

(१) स्थातनम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी नीतत , भाऩदण्ड , सेवा 
शता, मोजना, कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२) सॊववधानको धाया ३०२ को उऩधाया (२) फभोजजभ सभामोजन 
बएका कभाचायी व्मवस्थऩन, उऩमोग य सभन्द्वम, 

(३) सङ्गठन ववकास,  जनशजतत व्मवस्थाऩन य वतृत ववकास, 

(४) स्थातनम काननू फभोजजभ सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण 
गयी सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्द्दी तनधाायण, 

(५) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सचूना तथा सञ्चाय प्रववचधको 
उऩमोग, प्रवद्धन य तनमन्द्त्रण। 

(६) जनशजतत व्मवस्थाऩन तथा वतृत ववकास, 

(७) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी अन्द्म कामा । 
च. स्थानीम तथ्माङ्क य अलबरेर्ख सङ्करन 

 (१)स्थानीम तथ्माङ्क सम्वन्द्धी नीतत, काननू, भाऩदण्ड, मोजना,     
कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२)आधायबतू तथ्माङ्क सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 
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(३) जन्द्भ, भतृ्मु , वववाह , सम्वन्द्ध ववच्छेद , वसाइॉसयाई दताा य 
ऩरयवारयक रगतको अलबरेर्ख तथा ऩञ्चीकयण व्मवस्थाऩन, 

(४) सचुना तथा सञ्चाय , प्रववचधमतुत आधायबतू तथ्माङ्कको 
सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 

(५) स्थानीम तथ्माङ्क य अलबरेर्ख सङ्करन सम्वन्द्धी अन्द्म कामा । 
छ. स्थानीम स्तयभा ववकास आमोजना तथा ऩयीमोजना 

(१) ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्वन्द्धी नीतत , काननू , 
भाऩदण्ड तजुाभा , कामाान्द्वमन , अनगुभन ,  भकूमाङ्कन  य 
तनमभन, 

(२) आचथाक, साभाजजक , साॊस्कृततक , वारावयणीम , प्रववचध य 
ऩवूााधायजन्द्म ववकासका राचग आवचमक मोजना तथा तथा 
ऩरयमोजनाको तजुाभा, कामाान्द्वमन, अनगुभन तथा भकुमाङ्कन, 

(३) आमोजनाको अध्ममन, अनसुन्द्धान तथा प्रबाव भकुमाङ्कन, 

(४) सम्बाव्म प्राकृततक स्रोत तथा साधनको ऩटहचान तथा अलबरेर्ख 
व्मवस्थाऩन, 

(५) सङ्घीम तथा प्रदेश काननूको अधीनभा यही शहयी ववकास , वस्ती 
ववकास बवन सम्वन्द्धी नीतत , काननू, भादण्ड तथा सो सम्फन्द्धी 
मोजना तजुाभा , आमोजना ऩटहचान , अध्ममन , कामाान्द्वमन य 
तनमभन, 

(६) याजरिम बवन सॊटहता तथा भाऩदण्ड फभोजजभ बवन तनभााण 
अनभुतत, अनगुभन य तनमभन, 

(७) सयकायी बवन , ववद्मारम , साभदुातमक बवन , सबागहृ य अन्द्म 
सावाजतनक बवन तथा सॊयचनाको तनभााण य भभात सम्बाय तथा 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 
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(८) सॊङ्घीम य प्रदेशस्तयीम आमोजना तथा ऩरयमोजनाको 
कामाान्द्वमनभा सभन्द्वम, सहजीकयण य सहमोग, 

(९) सयुक्षऺत फस्ती ववकास सम्वन्द्धी नीतत , मोजना, कामािभ, तजुाभा 
कामाान्द्वमन, अनगुभन, तनमभन य भकुमाङ्कन, 

(१०) सावाजतनक ववभााण कामाको राचग प्रचलरत काननू फभोजजभ "घ" 
वगाको इजाजतऩत्रको जायी, नवीसयण तथा र्खायेजी, 

(११) ऩमाटन ऺेत्रको ववकास , ववस्ताय य प्रवद्धन सम्वन्द्धी 
आमोजनाहरुको ऩटहचान, कामाान्द्वमन , व्मव्थाऩन , अनगुभन तथा 
ववमभन, 

(१२) नवीन ऩमाटकीए सेवा तथा कामाहरु सम्वन्द्धी आमोजनाहरुको 
ऩटहचान, कामाान्द्वमन, व्मवस्थाऩन, अनगुभन तथा तनमभन, 

(१३) ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्वन्द्धी अन्द्म कामा, 
ज. आधायबतू य भाध्मलभक लशऺा 

(१) प्रयजम्बक फार ववकास तथा लशऺा, आधायबतू लशऺा, अलबबावक 
लशऺा, अनौऩचारयक लशऺा , र्खुकरा तथा वकैजकऩक तनयन्द्तय 
लसकाई, साभदुातमक लसकाई य ववशषे लशऺा सम्वन्द्धीन नीतत , 
काननू, भाऩदण्ड ,मोजना तजुाभा , कामाान्द्वमन , अनगुभन , 
भकुमाङ्कन य तनमभन, 

(२) साभदुातमक, सॊस्थागत ,  गुठी य सहकायी ववद्मारम स्थाऩना , 
अनभुतत, सञ्चारन व्मवस्थाऩन तथा तनमभन, 

(३) प्रववचधक लशऺा तथा व्मवसातमक तालरभको मोजना तजाभा , 
सञ्चारन, अनभुतत, अनगुभन, भकुमाङ्कन य तनमभन, 

(४) भातबृाषा लशऺा टदन ववद्मारमरे अनभुतत , अनगुभन तथा 
तनमभन, 
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(५) गालबएका वा फन्द्द गरयमका ववद्मारमको सम्ऩतत व्मवस्थाऩन, 

(६) गाउॉ  तथा नगय लशऺा सलभतत गठन तथा व्मवस्थाऩन, 

(७) ववद्मारम व्मवस्थाऩन सलभतत गठन तथा व्मवस्थाऩन, 

(८) ववद्मारमको नाभाकयण, 

(९) साभदुातमक ववद्मारमको जग्गाको स्वालभत्व , सम्ऩततको 
अलबरेर्ख, सॊयऺाय य व्मवस्थाऩन, 

(१०) ववद्मारमको गुणस्तय अलबवद्ध तथा ऩाठ्मसाभाग्रीको 
ववतयण, 

(११) साभदुातमक ववद्मारमको लशऺक तथा कभाचायीको 
दयवन्द्दी लभरान, 

(१२) ववद्मारमको नतसाङ्कन , अनभुतत , स्वीकृतत , सभामोजन 
तथा तनमभन, 

(१३) साभदुातमक ववद्मारमको शकै्षऺक ऩवुााधाय तनभााण , भभात 
सम्बाय,सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

(१४) आधायबतू तहको ऩरयऺा सञ्चारन , अनगुभन तथा 
व्मवस्थाऩन, 

(१५) ववद्माथॉ लसकाई उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन, 

(१६) तन-शकुक लशऺा , ववद्माथॉ प्रोत्साहन तथा छात्रवतृतको 
व्मवस्थाऩन, 

(१७) ट्मसुन, कोचचङ्ग जस्ता ववद्मारम फाटहय हुने अध्माऩन 
सेवाको अनभुतत तथा तनमभन, 

(१८) स्थानीमस्तयको शकै्षऺक ऻान , सीऩ य प्रववचधको सॊयऺण , 
प्रवद्धन य स्तयीकयण, 
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(१९) स्थानीम ऩसु्तकारमय वाचनारमको सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन, 

(२०) भाध्मलभक तह सम्भको शकै्षऺक कामािभको सभन्द्वम य 
तनमभन, 

(२१) साभदुातमक ववद्मारमराई टदने अनदुान तथा सोको फजेट 
व्मवस्थाऩन, ववद्मारमको आम व्ममको रेर्खा अनशुासन कामभ 
,अनगुभन य तनमभन, 

(२२) लशऺण लसकाइ ववऺक  य कभाचायीको तालरभ तथा 
ऺभता ववकास, 

(२३) अततरयतत शकै्षऺक किमाकराऩको सञ्चारन। 
झ. आधायबतू स्वास्थ्म य सयसपाई 

(१) आधायबतू स्वास्थ य सायसपाई तथा ऩोषण सम्वन्द्धी नीतत , 
काननू, भाऩदण्ड, मोजनाको तजुाभा, कामाान्द्वमन तथा तनमभन, 

(२) आधायबतू स्वास्थ्म, प्रजनन स्वस्थ्म य ऩोषण सेवाको सञ्चारन 
य प्रवद्धन, 

(३) अस्ऩतार य अन्द्म स्वास्थ्म सॊस्थाको स्थाऩना तथा सॊचारन, 

(४) स्वास्थ्म सेवा सम्वन्द्धी बौततक ऩवूााधाय ववकास तथा 
व्मवस्थाऩन, 

(५) स्वच्छ र्खानेऩानीतथा र्खाद्म ऩदाथाको गुणस्तय य वाम ुतथा 
ध्वनीको प्रदषुण तनमन्द्त्रण य तनमभन' 

(६) सयसपाई सचतेनाको अलबववृद्ध य स्वास्थ्मजन्द्म पोहयभरैाको 
व्मवस्थाऩन, 

(७) स्वास्थ्मजन्द्म पोहयभरैा सङ्करन , ऩनु : उऩमोग , प्रसोधन , 
ववसजान य सोको सेवा शकुक तनधाायण य तनमभन, 
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(८) यतत सञ्चायय सेवा तथा स्थानीम य सहयी स्वास्थ्म सेवा 
सञ्चारन, 

(९)  औषचध ऩसर सञ्चारन,  अनभुतत, अनगुभन य तनमभन, 

(१०) सयसपाई तथा स्वास्थ ऺेत्रवाट तनरकालसत पोहयभरैा 
व्मवस्थाऩनभा तनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्द्वम, सहकामा 
य साझदेायी,  

(११) ऩरयवाय तनमोजन तथा भातलृशश ुककमाण सम्वन्द्धी सेवा 
सञ्चारन, अनभुतत, अनगुभन तथा तनमभन,     

(१२) भटहरा तथा फारफारीकाको कुऩोषण न्द्मनूीकयण , 
योकथाभ, तनमन्द्त्रण य व्मवस्थाऩन, 

ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैववक ववववधता 
(१) स्थानीम व्माऩाय , वस्तुको भाग , आऩतुता तथा अनगुभन , 

उऩबोतता अचधकाय तथा टहत सम्वजन्द्ध नीतत , काननू, भाऩदण्ड, 
कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२) फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन, 

(३) स्थानीम फस्तुहरुको उत्ऩादन , आऩतुता तथा तनकासी प्रऺेऩण , 
भकुम तनधाायण य अनगुभन, 

(४) स्थानीम व्माऩाय य वाखणज्म सम्वन्द्धी ऩवूााधाय तनधाायण, 

(५) स्थानीम वस्तु य सेवा व्माऩायको भॊकम तथा गुणस्तयको 
अनगुभन य तनमभन, 

(६) स्थानीमस्तयका व्माऩारयक ऩभाको दताा , अनभुतत , नवीकयण , 
र्खायेज, अनगुभन य तनमभन, 

(७) स्थानीम व्माऩायको तथ्माङ्क प्रणारी य अध्ममन अनसुन्द्धान, 

(८) तनजी तथा गैय  सयकायी ऺेत्रसॉग सभन्द्वम य सहकामा, 
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(९) स्थानीम व्माऩाय प्रवद्धन,सहजीकयण य तनमभन, 

(१०) स्थानीम फौवद्धक सम्ऩततको सॊयऺण , प्रवाद्धन य 
अलबरेर्खाङ्कन, 

(११) उऩबोतता सचतेना अलबवटृद , रक्षऺत उऩबोतताको रागत 
व्मवस्थाऩान य स्थानीम वस्तु तथा सेवाको गुणस्तय ऩयीऺण, 

(१२) वातावयण सॊयऺण य जैववक ववववधता  सम्वन्द्धी  
स्थानीम नीतत, काननू, भाऩदण्ड,  मोजना तजुाभा तथा त्मसको 
कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन, 

(१३) स्थानीमस्तयभा वातावायणीम जोखर्खभ न्द्मनूीकयण, 

(१४) स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थ्मभा प्रततकुर असय ऩने 
ककलसभका उऩबोग्म फस्तुको फेचववर्खन य उऩबोग तथा 
वातावयणीम प्रदषुण य हानीकायक ऩदाथाहरुको तनमन्द्त्रण , 
अनगुभन तथा तनमभन, 

(१५) स्थानीमस्तयभा सयसपाई तथा पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन, 

(१६) स्थानीमस्तयभा न्द्मनू काफानभरु्खी तथा वातावयणभतै्री 
ववकास अवरम्वन, 

(१७) स्थानीमस्तयभा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवद्धान 

(१८) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र तनधाायण य 
व्मवस्थाऩन, 

(१९) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन , वातावयण सॊयऺक य जैववक 
ववववधता सम्वन्द्धी अन्द्म कामा, 

ट. स्थानीम सडक ग्राभीण सडक कृवष सडक य लसॉचाई 
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(१) स्थानीम, ग्राभीण तथा कृवष सडक य लसॉचाई सम्फन्द्धी नीतत , 
काननू, भाऩदण्ड , तथा सो सम्फन्द्धी मोजना तजुाभा , 
कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन । 

(२) स्थातनम, ग्राभीण तथा कृवष सडक , झोरङु्गे ऩरु , ऩरेुसा , 
लसॉचाई य तट सम्वन्द्धी गुरुमोजनाको तजुाभा , कामाान्द्वमन , 
भभात, सम्बाय तनमभन, 

(३) स्थानीमस्तयका लसॉचाई प्रणारीको तनभााण , सञ्चारन , येर्खदेर्ख , 
भभात, सम्बाय, स्तयोन्द्नती, अनगुभन य तनमभन, 

(४) मातामात सयुऺाको व्मवस्थाऩन य तनमभन, 

(५) स्थानीम सडक , ग्राभीण सडक ,  कृवष सडक सम्वन्द्धी अन्द्म 
कामा, 

ठ. गाउॉ  सबा, नगय सबा, भेरलभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन, 

(१) गाउॉसबा य नगयसबा सम्वन्द्धी नीतत, काननू य कामाववचध, 

(२) स्थानीमस्तयका ववषम ऺेत्रगत नीतत तथा यणनीतत , आवचधक 
तथा वावषाक मोजना, कामािभ य वजेट स्वीकृत, 

(३) सबाका सलभततहरुको गठन य सञ्चारन 

(४) स्थातनम तहफीच साझा सयोकाय तथा साझदेायीका ववषमभा 
सतुत सलभतत गठन, 

(५) कामाऩालरका तथा न्द्मतमक सलभततफाट सबाभा प्रस्तुत प्रततवेन 
भाचथ छरपर तथा सो सम्वन्द्धभा  आवचमक तनदेशन, 

(६) ववकास मोजना तथा कामािभको प्रबावकायी कामाान्द्वमन तथा 
सशुासनको राचग कामाऩालरकाराई तनदेशन, 

(७) गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाराई आचथाक व्मबाय ऩने ववषमको 
तनमभन, 
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(८) स्थानीम भेरलभराऩ य भध्मस्थता 
(९) गाउॉसबा, नगयसबा , भेरलभराऩ य भध्मस्थताफो व्मवस्थाऩन 

सम्वन्द्धी अन्द्म कामा, 
ड. स्थानीम अलबरेर्ख व्मवस्थाऩन 

(१) स्थानीम अलबरेर्ख व्मवस्थाऩन सम्वन्द्धी नीतत , काननू , 
भाऩदण्ड, मोजना तनभााण, कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन, 

(२) जनसाडङख्मक, प्रकृतताक , आचथाक , साभाजजक , साॊस्कृततक , 
बोततक ऩवुााधाय, योजगायीको अवस्था , कुर ग्रहस्थ कुर ग्रहस्त 
उत्ऩादन, प्रततव्मजतत आम , भानव ववकस तथा रङै्चगक 
सशजततकयण सचुाङ्क , याजचव तथा आम व्मम सभेतको 
तथ्माङ्क  सङ्करन प्रसोधन गयी नवीनतभ प्रववचधमतुत य 
याजरिम तथा स्थानीम सचुना प्रणारीभा आवद्धता य ऩाचव लबत्र 
तथा श्रोत नतसाको अद्मावचधक अलबरेर्खन, 

(३) सचुना तथा अलबरेर्ख केन्द्रको स्थाऩना तथा सॊञ्चारन, 

(४) सावाजतनक सम्ऩतत , साभदुातमक सम्ऩतत , बवन , सडक , ऩसर , 
व्मवसामको वववयण सटहतको अद्मावचधक अलबरेर्ख, 

(५) आफ्नो ऺेत्रलबत्र सम्ऩन्द्न बएका तथा चार ुमोजनाको वववयण 
य त्मस्तो मोजनाको सम्ऩततको अद्मावचधक अलबरेर्खन, 

(६) स्थानीम अलबरेर्ख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सचुना प्रववचधको 
उऩमोग, 

(७) स्थानीम अलबरेर्ख व्मवस्थाऩन सम्वन्द्धी अन्द्म कामा। 
ढ. जग्गा धनी दताव प्रभाणऩजुाव ववतयण 

(१) स्थानीम जग्गाको नाऩ , नतसा , ककत्ताकाट , हार साववक , 
यजजरिेशन नाभसायी तथा दाखर्खरा र्खायेज, 
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(२) जग्गा धनी दताा प्रभाणऩजूाा ववतयण तथा रागत व्मवस्थाऩन, 

(३) बलूभको वगॉकयण अनसुाय रगत, 

(४) सावाजतनक प्रमोजनका राचग जग्गा प्राजतत , भआुव्जा तनधाायण 
तथा ववतयणभा सभन्द्वम य सहजजकयण, 

(५) नाऩी नतसा तथा जग्गाको स्वालभत्व तनधाायण कामाभा सभन्द्वम 
य सहजजकयण, 

(६) जग्गा धनी दताा प्रभाणऩजुाा ववतयण सम्फन्द्धी अन्द्म कामा। 
ण. कृवष तथा ऩशऩुारन , कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन , ऩश ुस्वास्थ्म , 

सहकायी, 
(१) कृवष तथा ऩशऩुारन , कृवष उत्ऩादन कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन 

य ऩश ुस्वास्थ्मसभव्नधी स्थानीम नीतत , काननू , भाऩदण्ड , 
मोजना, कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन, 

(२) कृवष तथा ऩशऩुन्द्छी फजाय सचुना , फजाय तथा हाट फजायको 
ऩवूााधाय तनभााण साना लसॉचाई तनभााण , तालरभ , प्रववचध प्रसाय , 
प्राववचधक टेवा , कृवष साभाग्री आऩतूता य कृषक ऺभता ववकास 
कामािभको सञ्चारन, अनगुभन य तनमभन, 

(३) कृवष तथा ऩशऩुॊऺीजन्द्म प्रकृततक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको 
तनमन्द्त्रण, 

(४) ऩशऩुॊऺी चचककत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन, 

(५) कृवष वातवयण सॊयऺण तथा जैववक वववधताको सॊयऺण य 
प्रवद्ामन, 

(६) ऩशनुचर सधुाय ऩद्मतीको ववकास य व्मवस्थाऩन , 

(७) उच्च भकूममतुत कृवषजन्द्म वस्तुको प्रवद्धान , ववकास तथ 
फजायीकयण, 
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(८) स्थानीम चयण तथा र्खका  ववकास य व्मवस्थाऩन, 

(९) ऩश ुआहायको गुणस्तय तनमभन, 

(१०) स्थानीमस्तयभा ऩशऩुॊऺी सम्फन्द्धी तथ्माङ्कको 
व्मवस्थाऩन य सचुना प्रणारी, 

(११) ऩश ुफधशारा य लशत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य तनमभन 

(१२) ऩशऩुॊऺी सम्वन्द्धी बफभा य कजाा सहजीकयण, 

(१३) ऩशऩुारन तथा ऩश ुस्वास्थ्म सम्फन्द्धी अन्द्म कामा, 
त. जेष्ठ नागरयक अऩाङ्गता बएका व्मजतत य अशततहरुको व्मवस्थाऩन 

(१) सङ्घ य प्रदेश काननूको अधीनभा यही साभाजजक सयुऺा 
कामािभको कामाान्द्मन, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

(२) जेरठ नागरयक , अऩाङ्गता बएका व्मजतत तथा असहामको 
रगत अद्मावचधक, ऩरयचमऩत्र ववतयण , साभाजजक सयुऺा तथा 
सवुवधाको व्मवस्थाऩन तथा ववतयण, 

(३) जेरठ नगयीक तरव , टदवा सेवा केन्द्र , बेटघाट स्थर , आश्रभ 
केन्द्रको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदेशसगको सभन्द्वमभा अऩाङ्गता ऩनुस्थाऩना 
केन्द्र, जेरठ नागयीक केन्द्र ,  तथा असतत स्माहाय केन्द्र 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

(५) सडक फारफारीका अनाथ , असहाम अशतत य भानलसक 
असन्द्तुरन बएका व्मजततहरुको  ऩनुस्थाऩना केन्द्रको 
सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, अनगुभन य तनमभन, 

(६) जेरट नागयीक , अऩाङ्गता  बएका व्मजतत य अशततहरुको 
व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी अन्द्म कामा गने , 

थ. फेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन  
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(१) योजगाय तथा फेयोजगाय श्रभशजततको तथ्माङ्क सङ्करन , 
प्रशोधन य सचुना प्रणारीको स्थाऩना, 

(२) स्थानीमस्तयभा यहेका स्वदेशी तथा ववदेशी श्रलभकको रागत 
सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 

(३) ववलबन्द्न ऺेत्र तथ ववषमका  दऺ जनसजततको तथ्माङ्क 
सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 

(४) सयुक्षऺत वदेैलशक योजगायी य वदेैलशक योजगायीभा यहेका श्रभ 
शजततको सचुना तथा तथ्माङ्कको सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 

(५) योजगाय सचूना केन्द्रको ब्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन, 

(६) वदेैलशक योजगायीभा जाने श्रभशजततको राचग ववत्तीम साऺयता 
य सीऩभरुक तालरभको सञ्चारन, 

(७) वदेैलशक योजगायीफाट पकेका व्मजततहरुको साभाजजक ऩन : 
एकीकयण, 

(८) वदेैलशक योजगायीफाट प्रतत ऻान , सीऩ य उद्माभशीरताको 
उऩमोग, 

(९) फेयोजगायीको तथ्माङ्क सङ्करन सम्फन्द्धी अन्द्म कामा, 
द. कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ननमन्रण 

(१) कृवष प्रसाय सम्वन्द्धी स्थानीम नीतत , काननू , भाऩदण्ड , 
मोजना, कामाान्द्वमन, अनगुभन तनमभन, 

(२) कृवष प्रसाय तथा जनशजततको प्रऺेऩण , व्मवस्थाऩन य 
ऩरयचारन, 

(३) कृषकहरुको ऺभता अलबवदृ्तम , प्रववचधक सेवा , टेवा , सीऩ , 
ववकास य सशजततकयण, 
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(४) कृवष ववउववजन, नचर भरर्खाद य यसामन तथा  औषचधहरुको 
आऩतूता, उऩमोग य तनमभन, 

(५) कृषक सभहु , कृवष सहकायी य कृवष सम्वन्द्धी स्थानीम सङ्घ 
सॊस्थाहरुको सभन्द्वम, व्मवस्थाऩन य तनमभन, 

(६) स्थानीमस्तयभा कृवष सम्वन्द्धी प्रववचधको सॊयऺण य 
हस्तान्द्तयण, 

(७) कृवष सम्वन्द्धी सचूनाको प्रचायप्रसाय, 

(८) स्थानीमस्तयका श्रोत केन्द्रहरुको ववकास य व्मवस्थाऩन, 

(९) प्राङ्गारयक रे्खती तथा भरको प्रवद्धानय प्रचायप्रसाय 
(१०) कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन , सञ्चारन य तनमन्द्त्रण 

सम्वन्द्धी अन्द्म कामा, 
ध. र्खानेऩानी, साना जरववधतु आमोजना, वकैजल्ऩक उजाव, 

(१) स्थानीम र्खानेऩानी सम्वन्द्धी  नीतत , काननू , भाऩदण्ड , 
मोजना, कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२) र्खानेऩानी भहशरु तनधाायण य र्खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन, 

(३) एक भेगावाटसम्भको जरववधतु आमोजन सम्वन्द्धी 
स्थानीमस्तयको नीतत , काननु , भाऩनण्ड , मोजन तजुाभा , 
कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन, 

(४) स्थानीम तहभा वकैजकऩक उजाा सम्वन्द्धी नीतत , काननू , 
भाऩदण्ड, मोजना, तजुाभा, कामाान्द्वमन तनमभन, 

(५) स्थानीम ववधतु ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन , 
सञ्चारन, अनगुभन य तनमभन, 

(६) स्थानीम तहभा वकैजकऩक उजाा सम्वन्द्धी ववकास य 
हस्तान्द्तयण, ऺभता, अलबवटृदा य प्रवदृन, 
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(७) र्खानेऩानी, साना जरववधतु आमोजना वकैजकऩक उजाा 
सम्वन्द्धी अन्द्म कामा, 

न. ववऩद् व्मवस्थाऩन 

(१) य तनमभन, 

(२) स्थानीमस्तयभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्द्धी स्थानीम नीतत , 
भाऩदण्ड, मोजनाको कामाान्द्वमन , अनगुभन ववऩद् ऩवूा तमायी 
तथा प्रततकामा मोजन , ऩवूा सचूना प्रणारी , र्खोज तथा उदाय , 
याहत साभाग्रीको ऩवुा बण्डायन ववतयण य सभन्द्वम, 

(३) स्थानीम तटवन्द्ध , नदी य ऩटहयो तनमन्द्त्रण तथा नटदको 
ब्मवस्थाऩन, 

 

४) ववऩद् जोखर्खभ ऺेत्रको नतसाङ्कन तथा फस्तीहरुको ऩटहचान 

 

य हस्तान्द्तयण, 

 

(५) ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सङ्घ , प्रदेश य स्थानीम सभदुाम , सङ्घ सॊस्था तथा तनजी 
ऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्द्वम य सहकामा, 
 

(६) ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना ताथ सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩरयचारन, 

 (७) ववऩद् जोखर्खभ न्द्मनूीकयण सम्फन्द्धी स्थानीमस्तयका 
 

आमोजनाको तजुाभा, कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन,  

(८) ववऩद् ऩचचात स्थानीमस्तयको ऩनुस्थााऩना य ऩनुतनभााण, 

 (९) स्थानीमस्तयको ववऩद् सम्फन्द्धी तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन यअध्ममन अनसुन्द्धान, 

 

(१०) स्थानीम आऩतकालरन कामा सञ्चारन प्रणारी, 
 (११) सभदुामभा आधारयत ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी कामािभको सञ्चारन, 



 
 

 

वीयेन्द्रनगय नगयऩालरका सरु्खेत स्वत् प्रकासन 23 

 

 

(१२) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी अन्द्म कामा। 
 

ऩ. जराधाय, वन्मजन्त,ु र्खानी तथा र्खननज ऩदाथवको सॊयऺण 

 

(१) जराधाय , वन्द्मजन्द्त,ु र्खानी तथा र्खतनज ऩदाथाको सॊयऺण सम्फन्द्धी स्थानीम 
नीतत, काननू, भाऩदण्ड तथा मोजनाकोकामाान्द्वमन य तनमभन,  

(२) ऩानी भहुानको सॊयऺण, 

(३) साभदुातमक ब-ूसॊयऺण य सोभा आधारयत आम आजान  

 

कामािभ 

 (४) ब-ूसॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्द्म साभदुातमक 

 

अनकुुरन, 

 

(५) र्खानी तथा र्खतनज ऩदाथा सम्फन्द्धी सचूना तथा तथ्माङ्क सङ्करन, 

 

(६) फहुभकूम धात,ु ऩत्थय तथा र्खतनज ऩदाथाको सॊयऺण य सम्वद्धानभा सहमोग, 

 

(७) ढुङ्गा, चगटी, फारवुा, ननु, भाटो, र्खरयढुङ्गा तथा स्रेट जस्ता र्खानीजन्द्म वस्तुको 
सवेऺण, उत्र्खनन ्तथा उऩमोगको दताा, अनभुतत, नवीकयण, र्खायेजी य व्मवस्थाऩन, 

(८) बौगलबाक नतसा प्रकासन 

प. बाषा, सॊस्कृतत य रलरतकराको सॊयऺण य ववकास 

 

(१) बाषा , सॊस्कृतत य रलरतकराको सॊयऺण य ववकास सम्फन्द्धी स्थानीमस्तयको 
नीतत, काननू, भाऩदण्ड, मोजना 
 

कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन,  
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(२) ऩयातत्त्व प्राचचन स्भायक तथा सङ्ग्रहारमको सॊयऺण, 

 

सम्बाय, प्रवद्धान य ववकास,  

(३) ऩयम्ऩयागत जात्रा तथा ऩवाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

 

(४) प्रचलरत काननू ववरुद्धका कुयीतत तथा कु-सॊस्काय ववरुद्ध 

 

साभाजजक ऩरयचारन सम्फन्द्धी कामा, 
 (५) बाषा, सॊस्कृतत य रलरतकराको सॊऺण य ववकास सम्फन्द्धी 
 

अन्द्म कामा । 
 (३) गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सहकामाभा प्रमोग 
गने साझा अचधकाय सॊववधानको अनसुचूी ९ भा उकरेर्ख बए फभोजजभ हुनेछ। (४) 
उऩदपा (३) को सवासाभान्द्मताभा प्रततकुर असय नऩने गयी देहामको ववषमभा सङ्घ 
तथा प्रदेश काननूको अधीनभा यही गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको 
 

काभ, कतवव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
 

क. रे्खरकुद य ऩरऩत्ररका 
 

(१) स्थानीमस्तयका रे्खरकुदको सॊयचनाको ऩवूााधाय तनभााण, सञ्चारन तथा ववकास, 

 

(२) स्थानीमस्तयका रे्खरकुद प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको तनमभन य सभन्द्वम, 

 

(३) रे्खरकुदको ववकास य प्रवद्धान, 

 

(४) रे्खरकुद प्रततमोचगता आमोजना य सहबाचगता, 
 

(५) रे्खरकुद सम्फन्द्धी ऩवूााधायको ववकास, 
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(६) स्थानीम तहको ऩत्रऩबत्रकाको दताा, अलबरेर्ख तथा तनमभन ।  

र्ख. स्वास्थ्म 

(१) सङ्घीम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोजजभ स्थानीम 

 

स्तयको स्वास्थ्म सम्फन्द्धी रक्ष्म य गुणस्तय तनधाायण, 

 (२) जनयर अस्ऩतार, नलसाङ्ग होभ, तनदान केन्द्र तथा अन्द्म स्वास्थ्म 

 

सॊस्थाहरुको जतरतनक दताा सञ्चारन, अनभुतत य तनमभन,  

(३) स्थानीमस्तयभा औषचधजन्द्म वनस्ऩतत, जडीफटुी य अन्द्म औषचधजन्द्म 

 

वस्तुको उत्ऩादन, प्रशोधन य ववतयण, 

 (४) स्वास्थ्म बफभा रगामतका साभाजजक सयुऺा कामािभको 

 

(५) स्थानीमस्तयभा औषचध तथा अन्द्म भेडडकर उत्ऩादनहरुको न्द्मनूतभ भकूम 
तनधाायण य तनमभन, 

 (६) स्थानीमस्तयभा औषचधको उचचत प्रमोग य सकु्ष्भजीव तनयोधक प्रततयोध 
न्द्मनूीकयण, 

 

(७) स्थानीमस्तयभा औषचध य स्वास्थ्म उऩकयणको र्खरयद, बण्डायण ववतयण, 

 (८) स्थानीमस्तयभा स्वास्थ्म सचूना प्रणारीको व्मवस्थाऩन, 

 

(९) स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थ्म तनगयानी (ऩजब्रक हेकथ सलबारेन्द्स), 
 (१०) स्थानीमस्तयको प्रवद्धानात्भक प्रततकायात्भक उऩचायात्भक , ऩनुस्थााऩनात्भक य 
तमालरएटटब स्वास्थ्म सेवाको सञ्चारन, 

 

(११) स्वस्थ जीवनशरैी , ऩोषण, शायीरयक व्मामाभ , मोग अभ्मास स्वास्थ्म वतृ्तको 
ऩारना, ऩञ्चकभा रगामतका जनस्वास्थ्म 
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सेवाको प्रवद्धान, 

 

(१२) जुनोटटकय कीटजन्द्म योगको तनमन्द्त्रण तथा व्मवस्थाऩन, 

 

(१३) सतुॉ , भटदया य रागू ऩदाथाजन्द्म वस्तुको प्रमोग तनमन्द्त्रण तथा सचतेना 
अलबववृद्ध,  

(१४) आमवेुटदक, मनुानी, आम्ची, होलभमोतमाचधक, प्राकृततक चचककत्सा 
 

रगामतका ऩयाम्ऩयागत स्वास्थ्म उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन, 

 

(१५) जनस्वास्थ्म, आऩतकालरन स्वास्थ्म, तथा भहाभारयको तनमन्द्त्रण 

 

मोजना य कामाान्द्वमन, 

 

(१६) योगको तनमन्द्त्रण तथा योकथाभ,  

(१७) आकजस्भक स्वास्थ्म सेवा प्रवाह तथा स्थानीम सेवाको 
 

व्मवस्थाऩन 

 

ग. ववद्मतु, र्खानेऩानी तथा लसॉचाई जस्ता सेवाहरु  
(१) ववद्मतु ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, 

 

(२) र्खानेऩानी भहशरु तनधाायण य र्खानेऩानी सेवाको व्मवस्थाऩन, 

 

(३) स्थानीम साना सतह , तथा बलूभगत लसॉचाई प्रणारीको सञ्चारन तथा भभात 
सम्बाय, सेवा शकुक तनधाायण य सङ्करन सम्फन्द्धी व्मवस्थाऩन । 
 

घ. सेवा शकुक, दस्तुय, दण्ड, जरयवाना तथा प्राकृततक स्रोतफाट प्रातत 

 

योमकटी, ऩमाटन शकुक  
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(१) स्थानीम सेवा शकुक , दस्तुय, दण्ड, जरयवाना सम्फन्द्धी नीतत , काननू, भाऩदण्ड, 

मोजना तजुाभा, कामाान्द्वमन य तनमभन, 

(२) प्राकृतत स्रोत साधन य सेवा शकुक, योमकटी सङ्करन, सभन्द्वम य तनमभन, 

 (३) र्खतनज ऩदाथाको उत्र्खनन ्य सो सम्फन्द्धी योमकटी सङ्करन, 

 

(४) साभदुातमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्रातत योमकटी 
 

सङ्करन, 

 (५) ऩानीघट्ट, कुरो, ऩनैी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्रातत योमकटी सङ्करन। 
 

ङ. वन, जङ्गर, वन्द्मजन्द्त,ु चयाचरुुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाावयण, 

 

तथा जैववक ववववधता 
 

(१) वन , जङ्गर, वन्द्मजन्द्त,ु चयाचरुुङ्गी, जर उऩमोग , वातावयण, ऩमाावयण, तथा 
जैववक ववववधता सम्फन्द्धी नीतत , काननू, भाऩदण्ड, मोजना, कामाान्द्वमन, अनगुभन य 
तनमभन, 

 

(२) स्थानीमस्तयभा साभदुातमक, ग्राभीण तथा शहयी, धालभाक, कफलुरमती य साझदेायी 
वनको सॊयऺण, सम्वद्धान, उऩमोग, अनगुभन य तनमभन तथा वन उऩबोतत सभहुको 
व्मवस्थाऩन, 

 (३) भध्मवतॉ ऺेत्रको साभदुातमक, धालभाक य कफलुरमती वनको 
 

व्मवस्थाऩन, 

 (४) स्थानीमस्तयभा नदी ककनाय , नदी उकास , नहय ककनाय तथा सड़क ककनायभा 
वृऺ ायोऩण व्मवस्थाऩन, 

 

(५) स्थानीमस्तयभा तनजी वनको प्रवद्धान, अनगुभन य तनमभन, 
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(६) स्थानीमस्तयभा सावाजतनक र्खारी जग्गा, ऩार्खा वा ऺेत्रभा 
 

वृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मवस्थाऩन, 

 (७) स्थानीमस्तयभा जडीफटुी तथा अन्द्म गैयकारठ वन ऩदैावाय सम्फन्द्धी , सवेऺण, 

उत्ऩादन, सङ्करन, प्रवद्धान, प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाऩन, 

 

(८) जनफीउ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्धान, 

 

(९) नसायी स्थाऩना, ववरुवा उत्ऩादन, ववतयण, योऩण य प्रवद्धान, 

 (१०) वन्द्म जन्द्तु य चयाचरुुङ्गीको सॊयऺण, व्मवसातमक ऩारन, उऩमोग य अनगुभन, 

 

(११) भानव तथा वन्द्मजन्द्तु फीचको द्धन्द्द्ध व्मवस्थाऩन, 

 

(१२) स्थानीम प्रणारी उद्मान (चचडडमार्खाना) को स्थाऩना य सञ्चारन, 

 

(१३) स्थानीम वन्द्मजन्द्तु ऩमाटन य आमआजान, 

 

(१४) स्थानीमस्तयभा आर्खेटोऩहयाको व्मवस्थाऩन, 

(१५) स्थानीमस्तयभा वन , वन्द्मजन्द्तु तथा चयाचरुुङ्गको अलबरेर्खन अध्ममन 
अनसुन्द्धान, 

 (१६) ववचव सम्ऩदा सचूीभा ऩयेका स्भायक य ऩयुाताजत्वक भहत्त्वका 
 

वन, सीभसाय ऺेत्र, तटवतॉ ऺेत्रका जग्गा सम्फन्द्धी रगत, 

 

(१७) लभचाहा प्रजाततको तनमन्द्त्रण,  

(१८) स्थानीमस्तयको जोखर्खभ न्द्मनूीकयण,  

(१९) जैववक ववववधताको अलबरेर्खाङ्कन, 

 

(२०) स्थानीमस्तभा हरयमारी प्रवद्धान,  
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(२१) स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्द्धी ऺेत्रगत आमोजना तजुाभा, 
 

कामाान्द्वमन, अनगुभन य तनमभन, 

 (२२) यैथाने प्रजाततको सॊयऺण य प्रवद्धान, 

 

(२३) स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोखर्खभ न्द्मनूीकयण,  

(२४) स्थानीमस्तयभा प्रदषुण तनमन्द्त्रण य हानीकायक ऩदाथाहरुको 
 

तनमभन तथा व्मवस्थाऩन, 

 (२५) स्थानीमस्तयभा न्द्मनू काफानभरु्खी तथा वातावयणभतै्री ववकास 

 

अफरम्फन, 

 

(२६) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र तनधाायण य व्मवस्थाऩन 

 

च. साभाजजक सयुऺा य गरयफी तनवायण 

 

(१) साभाजजक सयुऺा य गरयफी तनवायण सम्फन्द्धी स्थानीम नीतत , काननू, भाऩदण्ड, 

तनमभन य अध्ममन अनसुन्द्धान, 

(२) रक्षऺत सभहू सम्फन्द्धी स्थानीम मोजना , कामािभ, स्रोत ऩरयचारन य 
व्मवस्थाऩन, 

(३) साभाजजक सयुऺाको कामाान्द्वमनको राचग सङ्घ , प्रदेश य स्थानीम सङ्घ 
सॊस्थासॉग सम्ऩका , सभन्द्वम य सहकामा, 
 (४) साभाजजक सयुऺासम्फन्द्धी स्थानीम तथ्माङ्क य सचूना व्मवस्थाऩन,  

(५) गरयफ घय ऩरयवाय ऩटहचान सम्फन्द्धी स्थानीम सवेऺण , सचूना व्मवस्थाऩन य 
तनमभन, 

(६) स्थानीम साभाजजक सयुऺा मोजना य व्मवस्थाऩन | 
छ.व्मजततगत घटना, जन्द्भ, भतृ्मु, वववाह य तथ्माङ्क  



 
 

 

वीयेन्द्रनगय नगयऩालरका सरु्खेत स्वत् प्रकासन 30 

 

(१) व्मजततगत घटना (जन्द्भ , भतृ्म,ु वववाह, फसाईसयाई, सम्फन्द्ध ववच्छेद, य धभाऩतु्र 
य धभाऩतु्री) को दताा, 
(२) व्मजततगत घटनाको स्थानीम तथ्माङ्क सम्फन्द्धी नीतत , काननू, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामाान्द्वमन य तनमभन, 

 (३) व्मजततगत घटनाको अलबरेर्ख व्मवस्थाऩन य प्रततवेदन | 
ज. स्थानीमस्तयभा ऩयुातत्त्व प्राचचन स्भायक य सङ्ग्रहारम सॊयऺण , सम्फद्धान य 
ऩनु् तनभााण 

 ब. सकुुम्फासी व्मवस्थाऩन 

 

(१) सकुुम्फासीको ऩटहचान य अलबरेर्ख व्मवस्थाऩन, 

 

(२) सकुुम्फासी सम्फन्द्धी जीववकोऩाजान य फसोफास व्मवस्थाऩन ।  
ञ. प्राकृततक स्रोतफाट प्रातत योमकटी 
 

(१) प्राकृततक स्रोतफाट प्रातत हुने योमकटी सम्फन्द्धी नीतत, काननू, 

 

भाऩदण्ड तथा तनमभन,  

(२) प्राकृततक स्रोतफाट प्रातत हुने योमकटीको सङ्करन तथा फाॉडपाॉट 
 

सवायी सधान अनभुतत 

 

(१) मातामात सम्फन्द्धी स्थानीम नीतत , काननू, भाऩदण्ड, मोजना, कामाान्द्वमन य 
तनमभन, 

 

(२) स्थानीम सावाजतनक मातामातको रुट तनधाायण , अनभुतत, नवीकयण, र्खायेजी, 
सेवाको गुणस्तय, बाडा दय तनधाायण य तनमभन, 

 (३) वातावयणभतै्री जरवाम ुऩरयवतान अनकुुरन ववऩद् जोखर्खभ सॊवेद्म, 

 

अऩाङ्गता य रङै्चगकभतै्री मातामात प्रणारीको स्थानीम तहभा प्रवद्धान । 
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(५) उऩदपा (१) य (३) भा उजकरखर्खत अचधकायका अततरयतत गाउॉ ऩालरका तथा 
नगयऩालरकाको अन्द्म काभ, कताव्म य अचधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
 

क. बलूभ व्मवस्थाऩन 

 

(१) सङ्घीम तथा प्रदेश काननूको अधीनभा यही स्थानीम स्तयको ब ूउऩमोग नीतत , 

मोजना, कामािभ तजुाभा य कामाान्द्वमन, 

 

(२) सङ्घीम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मवजस्थत वस्ती ववकासका 
कामािभको तजुाभा य कामाान्द्वमन , एकीकृत फस्ती ववकासका राचग जग्गाको 
एकीकयण तथा जग्गा ववकास य व्मवस्थाऩन, 

 

(४) स्थानीमस्तयभा अव्मवजस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन ।  
र्ख.सञ्चाय सेवा 
 

(१) सङ्घीम तथा प्रदेश काननूको अधीनभा यही स्थानीम ऺेत्रलबत्र इन्द्टयनेट सेवा , 

टेलरसेन्द्टय, केफरु तथा तायबफटहन टेलरलबजन प्रसायणको अनभुतत , नवीकयण य 
तनमभन, 

 

(२) स्थानीम ऺेत्रभा सचूना प्रववचधको ववकास य प्रवद्धान गने । 
ग.मातामात सेवा 
 

(1) स्थानीमफसी फस , िाभ जीस्ता भध्ममभ ऺभताका प्रणारीको नीतत भाऩदण्ड 
मोजना कामाान्द्वमन, अन ुतनमभन, 

 

(२) याजरिम येर ऩवूााधायको उऩमोग तथा भहानगयीम ऺेत्रलबत्र 
 

सेवाको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, भभात सम्बाय, सभ 
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दायी य सहकामा 
 

(६) सङ्ग मा प्रदेशरे सॊववधान तथा प्रचलरत काननू फभोजजभ आफ्नो अचधक 
ऺेत्रलबत्रको कुन ैववषम गाउॉ ऩालरका वा नगयऩालरकाराई काननू क तनऺेऩण गना 
सतनेछ । 
 

(७) गाउॉ ऩालरका वा नगयऩालरकाको उऩदपा (१) , (३), (४) य (५) फभोजजभ काभ , 

कताव्म य अचधकायको प्रमोग गदाा आवचकता अनसुाय काननू , न मोजना , भाऩदण्ड 
तथा कामाववचध फनाई रागु गना सतनेछ।  
(८) स्थानीम तहरे प्रदेश सयकायको ऩयाभशाभा नेऩार सयकायको ऩवूा स्वीकृ 

 
 

 

 

 

४.कभवचायी सॊख्मा य शार्खागत कामववववयण 

क. नगय कामाऩालरकाको कामाारमकभाचायी वववयण  ्

क्र 
स ऩद तह वा 

शे्रणी 
ऩदऩनुतव 

स्थामी कयाय जम्भा 

१ प्र प्र अ  याऩ 
द्ववततम 

१ 
 0 

१ 

२ अचधकृत ९ १  0 १ 
३  अचधकृत ८ २  0 २ 
४  अचधकृत ७ २  0 २ 
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५  अचधकृत ६ २० ३ २३ 
६ सहामक ५ ५० ९ ५९ 
७  सहामक ४ ३३ २६ ५९ 
८  सहामक ३ १ ० १ 
९ सा ऩ  १  ० २६ २६ 
 १० का स   १८ ४० ५८ 
  जम्भा   १२८ १०४ २३२ 

 

;|f]tMप्रशासन शार्खा 
वडा कामावरम तपव को 

वडा नॊ कभाचायी सॊख्मा 
तनमजुतत्तकोककलसभ 

कैकपमत 
स्थामी कयाय अस्थामी ज्मारादायी 

वडा नॊ  .१  ४ १ २2 ० १   

वडा नॊ .२  ६ २ ४       

वडा नॊ .३  ६ ३ १ २     

वडा नॊ .४  ८ १ ३   ४   

वडा नॊ .५  ४ २ २       

वडा नॊ .६  १२ ५ ७  ४ जनाआन्द्तरयक श्रोतफाट 

वडा नॊ .७  ४ १ ३       

वडा नॊ .८  ४ २ २       

वडा नॊ .९  ४ १ ३       

वडा नॊ .१०  ४ २ २       

वडा नॊ .११  ५ ३ २       

वडा नॊ .१२  ४ १ ३       
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वडा नॊ .१३  ७ २ ३ २ जनाआन्द्तरयक श्रोतफाट 

वडा नॊ .१४  ६ २ ४       

वडा नॊ .१५  ६ २ ४       

वडा नॊ .१६  ४ १ २   १ 

 जम्भा ८८ ३१ ४८ २ ७ 
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पदाधधकारी तथा कममचारीहरुको कायमकक्ष धबबरणः 

धि.नं. पद /तह 
पदाधधकारी/कममचारीको

नाम 
कोठानं. शाखा/उपशाखा/फााँट िम्पकम नं. 

१ 
नगर प्रमुख श्री देवकुमार िवेुदी 

१ 

कायमपाधिका प्रमुख 

कक्ष (भुाँईतिा) ९८५८०६२००३ 

२ 
नगर उप-प्रमुख 

श्री मोहनमाया ढकाि 

भण्डारी १७ 

नगर उप-प्रमुख कक्ष 

(पधहिो तिा) ९८५८०६२००४ 

३ 
प्रमुख .प्र.ऄ. श्री नरहरर धतवारी 

१६ 

प्रमुख .प्र.ऄ. कायमकक्ष 

(पधहिो तिा) ९८५८०६३१११ 

४ 
प्र.अ. श्री ददपेनसबेुदी 

२ प्रशासनशाखा (भुुँईतला) ९८५८०६९६९० 

५ 

सहायकस्तर पाुँचौ श्री कमलप्रसाद खराल 
३ 

आन्तररकप्रशासन 

(भुुँईतला) ९८४८०३७५३७ 

६ 

सहायकस्तर पाुँचौ 
श्री गंगासागर श्रेष्ठ र श्री 

दडल्लीराज सवेुदी ४ दताा /चलानी (भुुँईतला) 

९८४८०४०३११ 

९८४८०३९३८४ 

७ 
अदधकृतस्तर छैठौं श्रीईन्र बहादरु थापा 

५ 

उधोगतथा दनयमन शाखा  

(भुुँईतला) ९८४८०७५४८३ 

८ 

अदधकृतस्तर छैठौं श्री टंकप्रकाश लादमछान े
६ 

सहकारीतथा समाज 

कल्याणशाखा(भुुँईतला ) ९८४८०५०३२५ 

९ 

सहायकस्तर पाुँचौ श्री ह्रदयराम ढकाल 

७ राराजश्वजश्व शाराखा 

८९८४८२७८४१५९८८८८

८ 

१० 
सहायकस्तर पाुँचौ श्रीखदगसरा दघदमरे 

८ 
राजश्वकाउन्टर (भुुँईतला) 

९८४८२१५२६८ 

११ 

अदधकृतस्तर छैठौं श्री सरलारेग्मी 

९ 

मदहला , बालबादलका 

तथा जेष्ट 

नागररकशाखा(भुुँईतला ) ९८४८११९००० 

१२ 

ब.सा.प. श्रीज्योदत के.सी. 

१० 

स्थादनयदबकास कोष र 

संघ संस्थाशाखा(भुुँईतला 

) ९८४८०५०३१० 

१३ अदधकृतस्तर छैठौं श्री खेमराज शमाा ११ आ.ले.प.        (भुुँईतला) ९८४८०४९०९९ 

१४ 
ब.सा.प. श्रीदनमाला भट्टराई १२ सहकारी  (भुुँईतला) ९८४८१९९७२४ 
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१५ 
प्रा.स. श्री हमेराज के.सी. 

१३ 

कृदषदबकास शाखा स्टोर 

(भुुँईतला) ९८४४८६०१२८ 

१६ 
प्रा.स. श्रीमानकुमारी दबष्ट 

१४ 

कृदषदबकास 

शाखा(भुुँईतला) ९८४८०४७४७० 

१७ 
का.स. श्री धनदबररोकाय 

१५ 

बैठक हल परुानो भवनको 

पदहलो तला ९८४८०७६५४१ 

१८ 
सहायकस्तर चौथो श्रीलक्ष्मी कुमारी थापा 

१८ 

न्यादयकतथा पंदजकरण 

शाखा(पदहलो तला) ९८४८०६३०७८ 

१९ 
सब-ईदन्जदनयर श्री तेज बहादरु शाही 

१९ 

प्रादबदधकफाुँट (पदहलो 

तला) ९८४८०४०५२१ 

२० 
बररष्ठअदधकृत श्री प्रकाश पौडेल 

२० 

योजनातथा बातावरण 

शाखा  (पदहलो तला) ९८४८०२७७९८ 

२१ 
अदधकृतस्तर छैठौं श्री खेमराज शमाा २१ आ.ले.प.(पदहलो तला) ९८४८०४९०९९ 

२२ 
सहायकस्तर पाुँचौ श्री यामलाल दगरी २२ अनगुमन (पदहलो तला) 

९८५८०५३०७० 

२३ सहायकस्तर पाुँचौ श्री लोक बहादरु के.सी २३ योजना(पदहलो तला) ९८४८०४००४८ 

२४ 

स.ले.पा.सहायकचौथो श्री सरस्वती बढुा 

२४ 

लेखाशाखा (पदहलो तला) 

९८५८०५५४४५ 

२५ 

लेखाअदधकृत श्री हरर बहादरु क्षेत्री 

२५ 

आदथाकप्रशासन 

लेखाशाखा नयाुँ 

भबनको(पदहलोतला) 

९८५८०५०१४५ 

२६ 
ईदन्जदनयर श्री दबशाल अदधकारी 

२६ 

पबुााधारदबकासशाखा(पदह

लो तला) ९८५८०५८२८० 

२७ 
सब-ईदन्जदनयर श्री दकशोर कुँ डेल 

२७ 

नक्साउपशाखा (पदहलो 

तला) ९८५८०५१८२४ 

२८ 

सचुना प्रदबदध अदधकृत श्री भान ुरेग्मी 

२८ 

नयाुँभवनको दोश्रो तला 

पंदजकरण, सचुना ९८५८००००५ 

२९ 
सहायकस्तर पाुँचौ खड्क बहादरु के.सी. २९ दजन्सीशाखा (भुुँईतला) 

९८५८०७०७७७ 

३० अदधकृतस्तर छैठौं श्री सरेुश आचाया ३१ ईजलास ९८४८०३७२०९ 

३१ 
सरुक्षागाडा श्री होम बहादरु काकी 

३२ 

सरुक्षागाडा 

आबास(भुुँईतला) ९८४८०३७१४९ 

३२ 
उप-सदचब श्री दधरेन्रप्रसाद शमाा 

३३ 

दशक्षा यबुा तथा खेलकुद 

शाखा 
९८४९८७६६९१ 
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(दज.स.स.कोभईु ुँतला ) 

३३ 

अदधकृतस्तर आठौं श्री उत्तमप्रसाद आचाया 

३४ 

दशक्षा यबुा तथा खेलकुद 

शाखा 

(दज.स.स.कोभईु ुँतला ) ९८४८०३९९७७ 

३४ 

अदधकृतस्तर छैटौ श्री रामलाल आचाया 

३५ 

दशक्षा यबुा तथा खेलकुद 

शाखा 

(दज.स.स.कोभईु ुँतला ) 

९८५८०५१२९३ 

३५ 
सहायकस्तर पाुँचौ श्री टेक बहादरु दज.सी. 

३६ 

पशसेुवाशाखा(दज.स.स.

को भईु ुँतला ) ९८४८०७५८१० 

३६ 
अदधकृतस्तर छैठौं श्री यज्ञ प्रसाद पाण्डे 

३७ 

पशसेुवाशाखा 

(दज.स.स.को भईु ुँतला ) ९८४८०४५८८३ 

३७ 

ज.स्वा.दन.अदधकृतस्तर 

छैठौं 
श्री भपुेन्रदबे दगरी 

३८ 

स्वास््य शाखा   

(दज.स.स.को भईु ुँतला ) 
९८६८२२५५४४ 

३८ 

दसअ.न.मी.अदधकृतस्तर 

छैठौं 
श्री डम्बरी कुमारीकुँ डेल 

३९ 

स्वास््य शाखा  

(दज.स.स.को भईु ुँतला ) 
९८६८२२५५४४ 

३९ 

जनस्वास््यअदधकृत 

अदधकृतस्तर सातौं 
श्रीप्रशरुाम खड्का 

४० 

स्वास््य शाखा   (दजल्ला 

समन्वय सदमदतको 

भईु ुँतला ९८६८०३००५४ 

 

 

५. सेवा प्राप्त गनव राग्ने  सेवा शलु्क तथा दस्तुय  

नगयऩालरकारे सेवा प्रदान गदाा लरने सेवा शकुक तथा दस्तुय  नगयऩालरकारे  
आचथाक वषा २०७८/०७९ का राचग नगय सबाफाट जायी  वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकाको 
आचथाक ऐन,२०७८ जायी गरयएको छ । उतत ऐेन वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकाको 
वेवसाइटभा सभेत सावाजजनक गरयएको छ । उतत ऐनको अनसुचूी ९ क अनसुायका 
सेवा शकुक देहाम फभोजजभ यहेका छन ्।
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६. सॊस्थाहरुको वववयण 

वीयेन्रनगय नगयऩालरका अन्तगवत देहामका ननकामहरु यहेका छन ्। 

• साभदुातमक ववद्मारम           ६० 

• साभदुातमक लसकाइ केन्द्र         ५ 

• साभदुातमक वारववकास केन्द्र     २६ 

• नगय अस्ऩतार                 १ 

• हेकथऩोरट                      ७ 

• आधायबतू स्वास्थ्म केन्द्र         ३ 

• शहयी स्वास्थम केन्द्र             २ 

• वडा कामाारम                  १६ 

• आऩतकारीन सेवा केन्द्र           १ 

 

७. कामवक्रभ य प्रगनत वववयण
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८ सचूना भाग सम्फन्धी वववयण 

वीयेन्रनगय नगयऩालरका नगयकामवऩालरकाको कामावरमभा दताव बएकासचूना भाग सम्फन्धी वववयण २०७७ 

क्र 
स 

सचूनाभागकतावको 
नाभथय लरॊङ्ग 

सेवाग्राहहको 
कामवयत 
सॊस्था / 
ठेगाना प्रमोजन 

सचूनाको 
ककलसभ 

सचूना भाग 
बएको लभनत 

सचूना प्रदान 
गयेको लभनत रागेकोसभम कैकपमत 

१ 

श्री सनभचगयी 
रगामतका 
भागकतााहरु ऩ ु वीयेन्द्रनगय 

सचूनाको 
हक 

कोलबड १९ 
कोर्खचा २०७७।४।१४ २०७७।४।२१ ७ टदन   

२ श्री नवीनशाही ऩ ु वीयेन्द्रनगय 

सचूनाको 
हक 

कोलबड १९ 
कोर्खचा २०७७।४।२२ २०७७।४।२५ ४ टदन   

३ श्री नवीनशाही ऩ ु वीयेन्द्रनगय 

सचूनाको 
हक 

कोलबड १९ 
कोर्खचा २०७७।४।२५ २०७७।४।२८ ३ टदन   

४ श्री नवीनशाही ऩ ु वीयेन्द्रनगय 

सचूनाको 
हक 

प्रगतत 
प्रततवेदन २०७७।४।२८ २०७७।४।२८ ४ टदन   
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५ श्री नवीनशाही ऩ ु वीयेन्द्रनगय 

सचूनाको 
हक 

प्रगतत 
प्रततवेदन २०७७।४।२८ २०७७।४।२८ ५ टदन   

६ 

श्री सीताकुभायी 
वरी भ वीयेन्द्रनगय 

सचूनाको 
हक 

कोलबड१९ 
कोर्खचा २०७७।५।१७ २०७७।५।२० ४ टदन   

७ 

श्री नेऩारयारि 
फेक सॊस्था सरेु्खत शार्खा 

फकुरेट 
प्रकाशन 

नतसाऩास 
बएकाहरुको 
सॊख्मा २०७७।५।२० २०७७।५।२२ २ टदन   

८ श्रीतन्द्नेयी चासो सॊस्था सरेु्खत शार्खा अध्ममन 

चौभालसकप्रगतत 
वववयण भाग २०७७।७।१४ २०७७।७।१९ ५ टदन   

९ 

श्रीयेग्भी कम्तमटुय 
सतरामसा सॊस्था सरेु्खत शार्खा दर्खाास्त ऩेश सचुनाकोभाग २०७७।७।२० २०७७।७।२५ ६ टदन   

१० श्री शायदाबसुा्र भ काठभाण्डौ अध्ममन 

बरिाचायववयोधी 
अलबमान २०७७।९।१ २०७७।९।८ ८ टदन   

११ श्री नवीनशाही ऩ ु वीयेन्द्रनगय लभडडमा 
ढुङ्गाचगटट 
वारवुा तनकासी २०७७।८।२२ २०७७।९।१ ९ टदन   

१२ श्री नवीनशाही ऩ ु वीयेन्द्रनगय लभडडमा 
ढुङ्गाचगटट 
वारवुा तनकासी २०७७।१०।१६ २०७७।१०।२२ ७ टदन   

१३ श्री नेऩारयारिफेक सॊस्था सरेु्खत शार्खा फकुरेट नतसाऩास २०७७।११।१३ २०७७।११।१६ ३ टदन   
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प्रकाशन बएकाहरुको 
सॊख्मा 

१४ श्री मऻर्खत्री ऩ ु

वीनऩा ८ 
सरेु्खत 

सभाचाय 
सॊकरन 

कोलबड१९ 
कोर्खचा य 
घण्टाघय 
सॊझौता २०७७।११।१६ २०७७।११।१७ १ टदन   

 

९ आऩतकारीन सेवा सचारन 

आऩतकारीन सेवा सञ्चारनका राचग वीयेन्द्रनगय नगयऩालरकाभा एक आऩतकारीन सेवा  सञ्चारन केन्द्र यहेको छ 
। नगयऩालरकाको आफ्न ैदभकर यहेको छ । आऩतकारीन अवस्थाभा १०१ डामर गयी सो सेवा ऩाउन सककन्द्छ । 
मस ैगयी नगयऩालरकाको आऩॊन ैएम्वरेुन्द्स ऩतन यहेको छ ।एभफरेुन्द्सका राचग ०८३-५२४४०३ य भोफाइर नम्फय 
९८६९०११६०० भा सम्ऩका  सेवा लरन सककन्द्छ । 
 

सम्ऩकव  
कामाारमको वेबसाइट  : www.birendranagarmun.gov.np 

इभेर     info@birendranagarmun.gov.np 

पेसफकु ऩेज   :https://www.facebook.com/Birendranagar municipality 

सम्ऩका  पोनॊ  साभाजजक  य सहकायी शार्खा ५२०१४४ 
भदु्दा शार्खा ५२०७५० 

http://www.birendranagarmun.gov.np/
http://www.birendranagarmun.gov.np/
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स्वास्थ्म य ऩश ुस्वास्थ्म शार्खा ५२०७५३ 
याजचव शार्खा ५२०७४४  
मोजना, घयेर,ुरेर्खा य प्रशासन ५२१२९३  
लशऺा मवुा तथा रे्खरकुद  शार्खा ५२१३७७  

फ्मातस    ०८३५२०१२८  

टोरफ्री नॊ   १६६०८३५२०००५  

नगय प्रभरु्ख्   श्री देवकुभाय सवेुदी ९८५८०६२००३ , ५२२००३ 

नगय उऩप्रभरु्ख्   श्री भोहनभामा ढकार ९८५८०६२००४, ५२२००४ 

प्रभरु्ख प्रशासकीम अचधकृत्श्री हरयप्रसाद देवकोटा ९८५८०६३१११ य ५२०२६३ 
सचूना अचधकायी्  श्री उत्तभप्रसाद आचामा ९८५८०५३३७७,९८४८०३९९७७,०८३५२१३७७ 
 
 
 
 
 

वडा ऄध्यक्ष र वडामा कायमरत वडा िधचबहरुको  िपंकम  नं. 

वडा  

नं 
पद वडा ऄध्यक्षको नामथर फोन नं. पद िधचवको नामथर फोन नं 

१ वडा-अध्यक्ष श्री गंगाराम सनुार ९८५८०५१३२९ वडासदचव श्री भपुदतराम अदधकारी ९८४८०३८८४८ 

२ वडा-अध्यक्ष श्री बलबहादरु रोकाय ९८४८०३८८०५ वडासदचव श्री बन्दना पौडेल ९८४८०३७२४७ 
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३ वडा-अध्यक्ष श्री भपुेन्र खत्री ९८५८०५११८४ वडासदचव श्री कल्पना लामा  ९८४८३०९०२९ 

४ वडा-अध्यक्ष श्री दनलकण्ठ खनाल ९८४८०२९१०५ वडासदचव श्री शम्भपु्रसाद उपाध्याय ९८४८३००३२७ 

५ वडा-अध्यक्ष श्री राजबहादरु गरुुङ ९८४८०४९६९२ वडासदचव श्री ददनेश सापकोटा ९८४४८४३५०३ 
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