
 
 

jflnª gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

 

‘;"rgfsf] xs ;DjGwL P]g @)^$ sf] bkmf %-#_ / lgodfjnL, @)^% sf] 

lgod #, adf]lhd k|sflzt ljj/0f’ 

cf=j= @)&%÷)&^->fj0f b]vL c;f]h ;Dd_ 

 

 

jflnª gu/kflnsf 

jflnª, :ofªhf 

kmf]g+= )^#–$$)!&&, 

Email: walingmun@gmail.com, info@walingmungov.np 

Website: www.walingmun.gov.np



सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३, बमोजिम प्रकाशित प्रथम त्रैमाशसक बुलेटिन २०७५  1 

 

 

१. नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृलि : 

भौगोलिक लिसाबिे ८३० ४१' ३६" दलेि ८३० ५०' १८" पलूवि दशेान्तरसम्म तथा २८० ३' २" दलेि २७० ५५' २६" उत्तरी आक्ाांशसम्म 

अवलथथत वालिङ नगरपालिका एउटा प्राकृलतक र सााँथकृलतक लवलवधता भररपरू्ि पिाडी क्ेत्र िो । १२८.४० व.लक.लम. क्ेत्रफि रिकेो यस 

नगरपालिकाको उत्तरमा भीरकोट नगरपालिका, पलिमलतर गल्याङ न.पा. र पवित लिल्िा, दलक्र्मा गल्याङ न.पा. र चापाकोट न.पा. रिकेो छ भन े

पवूिमा लबरुवा गाउाँपालिका र चापाकोट न.पा. रिकेा छन ् । चराको िथतो रुप दलेिने वालिङ नगरपालिका समनु्र सतिबाट ७३१ लमटरदलेि 

१५९६ लमटर उचाइसम्म रिकेो छ । 

सालवक वालिङ, धनवुासे र पेिबुाघिोर गााँउ लवकास सलमलत लमिाएर नपेाि सरकारबाट लमलत २०५३/१०/११ गते वालिङ नगरपालिका घोषर्ा 

गररएको लथयो । लव.सां. २०७३ सािमा नपेािको नयााँ प्रादलेशक सांरचना कायम गदाि िािको वालिङ नगरपालिकामा सालवकको वालिङ 

नगरपालिका, सालवक गा.लव.सिरु माझकोट लशवािय, एिादी, िगत भञ्ज्याङ, केवरे भञ्ज्याङ, लससेकोट र थमुपोिराको सबै वडािरु तथा 

छाङछाङ्दीको (१,४,६) वडािरू, मल्याङकोटको वडा नां. ४ लतनदोबाटेको (२,५) वडािरू, कालिकाकोटको (१,२,९) वडािरू, पिेाकोटको 

(५,६) वडािरू थवरेकको (२,४,८) वडािरूिाई समेलटएको छ । वालिङ नगरपालिका थयाङिा लिल्िाकै कररब कररब मध्यभागमा अवलथथत छ 

। यस नगरपालिकाको बीच भागबाट ऐलतिालसक आांधीिोिा बगेको छ । पयिटकीय नगरी पोिरा र ऐलतिालसक थथि िुलम्बनीिाई िोड्ने रालरिय 

रािमागि लसद्धाथि मागििे काटेर गएको वालिङ बिार आाँधीिोिाको लकनारमा पन े मखु्य व्यापाररक केन्र पलन िो । त्यसैिे गदाि यस 

नगरपालिकािे लवलवध सांभावनािरु बोकेको दलेिन्छ । वालिङ नगरपालिका, प्रदशे सदरमकुाम पोिराबाट ६५ लक.लम. तथा लिल्िा सदरमकुाम 

पतुिीबिारबाट २७ लक.लम. टाढा रिकेो छ । आकार िदेाि चरा िथतो दलेिने वालिङ नगरपालिका समनु्र सतिबाट ७३१ लमटर दलेि १५९६ 

लमटर उचाई सम्म रिकेो छ । नेपाि सरकारबाट वालिङ नगरपालिकािाई थमाटि लसटीको रुपमा लवकास गररन ेभनी घोषर्ा गररएकोिे थथानीय 

सरकार पलन सो पररकल्पनािाई साकार बनाउन िालग परेको छ । नगरपालिकाको बिारक्ेत्रिाई थमाटि लसटी तथा गााँउिरुिाई थमाटि लभिेििरु 

बनाई थमाटि वालिङ बनाउने योिना रिकेो छ । 

 

क. िक्ष्य : 
यस वालिङ नगरपालिकािाई आ.व. ०७५/०७६ सम्ममा सक्म सचुना प्रलवलधयकु्त, लशक्ा, सेवा प्रवाि तथा लवश्वसनीय रािश्व 

व्यवथथापनका माध्यमवाट व्यवलथथत एांव थमाटि नगरपालिका बनाउन े।  

ि. उद्दशे्य : 

यस नगरपालिका लभत्र सम्परू्ि क्ते्रिाई इन्टरनेटको पि ाँच प¥ुयाउन,ु फोिोर मिैािाई शनु्य फोिोर मैिाको आधलुनक रुपमा वायो 

ग्यासको रुपमा लवकास गनुि, सिरी क्ेत्रिाई व्यवलथथत सिरीकरर् गनुि तथा ग्रालमर्ा क्ेत्रमा उत्पादनमिुक कृलष कायिक्रम सांचािन गनुि , 

प्रालवलधक लशक्ािाई प्रोत्सािन गनुि ।  

ग. रर्लनलत : 

केन्र सरकार, प्रदशे सरकार तथा अन्य सरकारी लनकाय वाट प्राप्त लवलत्तय, प्रालवलधक सिायताको पररचािन गने, आलथिक तथा 

पवूािधारको लवकास रोिगारी सिृना र उत्पादनलशि क्ेत्रमा उपयोग गन े।  

 

२. नगरपालिकाको काम, कितव्य र अलिकार : 

नगर पररषदक्ो लनर्िय र लनदशेनिरू कायािन्वयन गनुि, गराउनकुो अलतररक्त नगरपालिकािे नगरपालिका क्ते्रम अलनवायि रूपमा गनुि पने काम र 

कतिव्य दिेाय बमोलिम ि नेछ ।  

(क) अर्त सम्बनिधीः 

(१) नगरपालिकाको वालषिक बिेट, योिना कायिक्रमिरू तयार गरी नगरपररषद्मा पशे गने । 

(२) आय र व्ययको िेिा र तत्सम्बन्धी अन्य कागिातिरू अद्यावलधक रूपमा राख्ने । 

(३) थवीकृत बिेटको पररलधलभत्र रिी नगरपालिकाको लनर्िय कायािन्वयन गनि रकमगनेिचि  

(४ ) नगर पररषदिे् थवीकृत गरेको कर, दथतुर, आलद शलु्क उठाउने । 

 

ख) भौलिक लवकास सम्बनिध : 

(१) नगरपालिका क्ेत्रको–भउूपयोग नक्सा बनाई औद्योलगक, आवासीय, कृलष, मनोरन्िन थथि आलद क्ते्र तोक्न ेकायािन्वयन गने, गराउने । 

(२) नगरपालिका क्ेत्रमा आवास योिना बनाई कायािन्वयन गने, गराउने । 
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(३) नगरपालिका क्ेत्रमािानपेानी र ढि लनकास सम्बन्धी योिना कायािन्वयन गने तथा त्यसको सांचािन र ममित सांभार गन,े गराउन े। 

(४) नगरपालिका क्ेत्रलभत्रका लवलभन्न ठाउाँिरूमा िररयो क्ेत्र, उद्यान र मनोरन्िन थथििरूको लवकास गने, गराउने ।  

 

(ग) जिश्रोि, वािावरण र सरसफाइ सम्बनिध 

(१) नगरपालिका क्ेत्रमा रिकेा िोिानािा, कुवा, पोिरी, तिाउ, ढुङ्गे धारा आदीको सांरक्र् गने गराउने ।  

(२) नगरपालिका क्ेत्रमा लसांचाई योिना िाग ूगनुि पन ेभएमा योिना बनाई कायािन्वयन गने गराउने ।  

(३) नगरपालिका क्ेत्रमा सांभालवत नदी, कटान, बाढी तथा–भकू्य आलदको लनयन्त्रर् र रोकथाम गने, गराउने । 

(४) नगरपालिका क्ेत्रमा ि न ेिि, वाय ुतथा ध्वनी प्रदषूर् लनयन्त्रर् गरी वातावरर् सांरक्र् गने कायिमा सियोग गन,े गराउने । 

 

(घ) लिक्षा िर्ा खेिकूद लवकास सम्बनिध : 

(१) आफ्नो स्रोतबाट नगरपालिका क्ेत्रमा–प्राथलमक, पवूिलवद्याियिरू थथापना, सांचािन र व्यवथथापन गनेतथा थथापना गनि अनमुलत लदने । 

(२) नगरपालिका क्ेत्रलभत्र सांचािन भएका लवद्याियिरूको सांचािन र व्यवथथापनमा सियोग  प¥ुयाउन े । 

(३)  नगरपालिका क्ते्रलभत्र मात ृभाषामा प्राथलमक तिको लशक्ा उपिब्ध गराउन सियोग गने । 

(४) आलथिक दृलििे अत्यन्त लपछलडएका उत्पीलडत िनिालतका छात्रािरूिाई छात्रवलृत्त लदने व्यवथथा  लमिाउने । 

 

(ङ) ससं्कृलि सम्बनिध 

(१) नगरपालिका क्ेत्रलभत्रका साांथकृलतक तथा धालमिक मित्वका थथानिरूको िगत तयार  गरी लतनीिरूको ममित सांभार गरी सांरक्र् र 

सम्बर्धन गन,े गराउने । 

२) नगरपालिका क्ेत्रलभत्रका परुातालत्वक वथतु, भाषा, धमि, किा र सांथकृलतको सांवर्धन सांरक्र्,  एवां प्रयोग गने गराउन े

 

च) लनमातण िर्ा यािायाि सम्बनिध 

(१) नगरपालिका क्ेत्रलभत्र नपेाि सरकारको लिम्मामा रिकेा सडक बािके आवश्यक पने कच्ची, पक्की सडक, पिु, किभटििरूको योिना 

बनाई लनमािर् तथा ममित सांभार गन,े गराउन े। 

(२) नगरपालिका क्ेत्र लभत्र बसपाकि , ररक्सा, टााँगा, िक आलदको पालकि ङ्ग व्यवथथा  गन,े    गराउन े। 

(३) नगरपालिकाको यातायात आवश्यकतािाई लवचार गरी अटो ररक्सा आलदको अलधकतम िद तोक्ने ,दताि गरी नम्बर  लदन ेर रुट प्रलमट 

प्रदान गन े। 

 

(छ) स्वास््य सेवा सम्बनिध 

(१) नगरथतरीय अथपताि, आयवेुलदक औषधािय र थवाथ्य केन्रिरूको सांचािन र व्यवथथापन गने, गराउने ।  

(२) नगरपालिका क्ेत्रलभत्र थवाथ्य चौकी तथा उप–थवाथ्य चौकीिरू िोल्ने, सांचािन व्यवथथापनर गने, गराउने ।   

(३) पररवार लनयोिन, मातलृशश ुकल्यार्, लवथताररत िोप, पोषर्, िनसांख्या, लशक्ा, िनथवाथ्य सम्बन्धी कायिक्रमिरूको तिुिमा र 

कायािन्वयन गन,े गराउने । 

(४) मिामारी तथा सांक्रामक रोगको रोकथामको व्यवथथा गन,े गराउने । 

 

(ज) उद्योग िर्ा पयतटन सम्बनिध 

(१) नगरपालिका क्ेत्रमा घरेिु, साना तथा मझौिा उद्योगको प्रवर्धनमा उत्पेर्रकको काम गन,े गराउने । 

(२) नगरपालिका क्ेत्रलभत्रको प्राकृलतक, साांथकृलतक तथा पयिटकीय सम्पदाको सांरक्र्, सम्बर्धन, लवथतार र सदपुयोग गन,े गराउन े। 

 

(झ) लवलवि : 

(१) नगरपालिका क्ेत्रको सडकको दायााँ बायााँ र आवश्यक अन्य ठाउाँमा वकृ्ारोपर् गने । 

(२) नगरपालिका क्ेत्रका ऐिानी तथा सरकारी पलति िग्गािरूको सांरक्र्गने । 

(३) व्यापार तथा वालर््यको लवकासको िालग काम गने । 

(४) नगरपालिकाको लवलनयम तिुिमा गरी नगर पररषद्मा पेश गन े।  
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(५) दवैीप्रकोप लनयन्त्रर् गन ेसम्बन्धमा आवश्यक काम गन ेगराउन े।  

(६) नगरपालिका क्ेत्रलभत्रको िनसांख्या तथा घर िग्गाको िगत राख्ने । 

(७) प्रचलित काननू बमोलिमतोलकएका अन्य कामिरु गने । 

 

३.  नगरलपिकको कमतचारध सखं्या र वृलि लवकास 

३.१ स्वधकृि कमतचारध दरवनदध सखं्या  

 

 

 

३.२ वालिङ नगरपालिका नगरकायतपालिकामा कायतरि कमतचारधहरुको लववरण र िाखा लविरण 

लस.नं. नाम र्र पद शे्रणध/िह लजम्मेवार कायातिय / िाखा करार / स्र्ायध 

१ गरुुदत्त सवेुदी प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत रा.प लितीय 

वालिङ नगरपालिका, नगर 

कायिपालिका कायाििय थथायी 

२ ज्ञान प्रसाद अयािि िेिा अलधकृत रा.प ततृीय आलथिक प्रशासन शािा थथायी 
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३ बाबरुाम न्यौपान े शािा अलधकृत रा.प ततृीय 

प्रशासन तथा योिना अनगुमन 

शािा थथायी 

४ भवानी प्रसाद ढुङ्गाना िनथवाथ्य अलधकृत सातौं ति 

थवाथ्य तथा सामालिक लवकास 

शािा थथायी 

५ मर्ी प्रसाद पांगेनी लसलनयर अिवे छैठौं ति िनथवाथ्य उपशािा थथायी 

६ मलर् प्रसाद लतवारी लसलभि ईलन्िलनयर छैठौं ति 

पवूािधार लवकास तथा वातावरर् 

व्यवथथापन शािा थथायी 

७ ि म नारायर् श्रेष्ठ पश ुलवकास अलधकृत छैटौं ति आलथिक लवकास शािा थथायी 

८ पदम प्रसाद पाण्डे प्रशासन अलधकृत छैठौं ति 

काननु शािा, प्रशासन 

उपशािा, वातावरर् तथा 

सरसफाई उपशािा थथायी 

९ प्रकाश बन्ध ुअयािि लवद्यािय लनररक्क रा.प. ततृीय लशक्ा यवुा तथा िेिकुद शािा थथायी 

१० टोप बिादरु थापा स्रोत व्यलक्त रा.प. ततृीय लशक्ा यवुा तथा िेिकुद शािा थथायी 

११ नीम प्रसाद पौडेि स्रोत व्यलक्त रा.प.ततृीय लशक्ा यवुा तथा िेिकुद शािा थथायी 

१२ सरोि शमाि वाग्िे सचूना प्रलवलध अलधकृत रा.प. ततृीय 

सचूना तथा सांचार उपशािा, 

सामालिक सरुक्ा तथा 

पञ्जिीकरर् उपशािा करार 

१३ प्रकाश अयािि आई.टी ईलन्िलनयर छैठौं ति 

रािश्व उपशािा, लवपद ्

व्यवथथापन उपशािा करार 

१४ लदपेन्र मल्ि लसलभि ईलन्िलनयर छैठौं ति 

भवन तथा वथती लवकास 

उपशािा करार 

१५ ध्रवु प्रसाद रेग्मी लसलभि ईलन्िलनयर छैठौं ति 

सडक तथा अन्य पवूािधार 

लवकास उपशािा करार 

१६ ज्ञान प्रसाद पाण्डे नायब सबु्बा रा.प अनां. प्रथम 

योिना तथा अनगुमन उपशािा, 

सिकारी तथा सांघसांथथा दताि 

उपशािा थथायी 

१७ कृरर् बिादरु पराििुी िेिापाि रा.प. अनां. प्रथम आन्तररक िेिा परीक्र् ईकाई थथायी 

१८ बोधराि गहेै्र ओभरलसयर सिायक पााँचौं 

भवन तथा वथती लवकास 

उपशािा थथायी 

१९ रािेन्र रेग्मी 

रािश्व उपशािा प्रमिु / 

नायब सबु्बा सिायक पााँचौं रािश्व उपशािा थथायी 

२० ईश्वरी प्रसाद लतवारी िेिापाि सिायक पााँचौं आलथिक प्रशासन शािा थथायी 

२१ तेि प्रसाद अलधकारी सव ईलन्िलनयर 

रा.प. अनां. प्रथम 

 योिना तथा प्रालवलधक शािा  थथायी 

२२ बसन्त थापा कम्मयटुर अपरेक़टर 

रा.प. अनां. प्रथम 

 सचूना तथा सांचार उपशािा थथायी  

२३ ममता पांगनेी िररदार 
रा.प. अनां. 

लितीय 

मलििा बािबालिका तथा 

समाि कल्यार् उपशािा, 

सिकारी तथा सांघसांथथा दताि 

उपशािा थथायी 
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२४ दगुाि शमाि पाध्याय िररदार सिायक चौंथो प्रशासन शािा थथायी 

२५ अनषुा काफ्ल े स.म.लव.लन रा.प.अनां.लद्धलतय 

मलििा बािबालिका तथा 

समाि कल्यार् उपशािा, थथायी 

२६ कैिाश अयािि अलमन सिायक चौंथो घर नक्सा ईकाई करार 

२७ कृरर् राना सिायक कम््यटुर अपरेटर 

रा.प. अनां. 

लितीय सचूना तथा सांचार उपशािा करार 

२८ दवे कुमारी श्रेष्ठ पश ुथवाथ्य प्रालवलधक पाचौं ति 

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन 

उपशािा   

२९ केश बिादरु थापा नायव प्रालवलधक सिायक पाचौं ति 

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन 

उपशािा   

३० लवनोद गैहे्र 

नायव पश ुथवाथ्य 

प्रालवलधक चौंथो ति 

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन 

उपशािा   

३१ लगता िनाि काफ्िे नायव प्रालवलधक सिायक चौंथो ति 

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन 

उपशािा   

३२ िनुा गरुूङ नायव प्रालवलधक सिायक चौंथो ति 

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन 

उपशािा   

३३ िैसरा रेग्मी नायव प्रालवलधक सिायक चौंथो ति 

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन 

उपशािा   

३४ राम प्रसाद अयािि िभेी सवारी चािक   नगरकायिपालिकाको कायाििय थथायी 

३५ अलमत बराि ििुका सवारी चािक   नगरकायिपालिकाको कायाििय थथायी 

३६ टोप बिादरु सेन ििुका सवारी चािक   नगरकायिपालिकाको कायाििय थथायी 

३७ रािेन्र थापा ििुका सवारी चािक   नगरकायिपालिकाको कायाििय करार 

३८ टांक प्रसाद पराििुी िभेी सवारी चािक   नगरकायिपालिकाको कायाििय करार 

३९ मथरुा प्रसाद पांगेनी कायाििय सियोगी   नगरकायिपालिकाको कायाििय थथायी 

४० दउे बिादरु पाण्डे कायाििय सियोगी   

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको 

कायिकक् थथायी 

४१ लतिक प्रसाद पौडेि कायाििय सियोगी   

नगर प्रमिु र उपप्रमिुको 

कायिकक् थथायी 

४२ लतिक चन्द पाध्या कायाििय सियोगी   नगरकायिपालिकाको कायाििय थथायी 

४३ सकुन्तिा रेग्मी काफ्िे कायाििय सियोगी   

थवाथ्य तथा सामालिक लवकास 

शािा करार 

४४ तुिसीराम ढुङ्गाना कायाििय सियोगी   

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको 

कायिकक् करार 

४५ तारादवेी िुाँईटेि पाठक कायाििय सियोगी   आलथिक लवकास शािा थथायी 

 

४. लनयकाबाट प्रदान गररने सेवा 

I. सामानय प्रिासन िाखा 

 थथानीय सेवाको व्यवथथापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शति, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 
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 सांलवधानको धारा ३०२ बमोलिम समायोिन भई आउने कमिचारीको व्यवथथापन 

 नगरपालिकाको सांगठन लवकास, सङ्गठन सांरचना तथा दरबन्दी लनधािरर्, िनशलक्त व्यवथथापन र वलृत्त लवकास, 

 मानव सांसाधन लवकासका िालग अल्पकािीन तथा दीघिकािीन योिना तिुिमा 

 नगरपालिकालभत्रको सावििलनक तथा सरकारी सम्पलत्त, सामदुालयक सम्पलत्त, भवन, सडक, पसि, व्यवसाय, पबूािधार, उद्योग, िानी 

तथा िनीि, वनको लववरर् सलितको अद्यावलधक अलभिेि 

 कायिपालिका तथा सभाको बैठक व्यवथथापन 

 कायिपालिकाका लवलभन्न सलमलत, उपसलमलत, कायिदिको बैठक व्यवथथापन 

 उपभोक्ता सचेतना, िलक्त उपभोक्ताको िगत व्यवथथापन र थथानीय वथतु तथा सेवाको गरु्थतर परीक्र्, 

 आन्तररक तथा पवूि िेिापरीक्र् 

II. राजश्व िर्ा आलर्तक प्रिासन िाखा 

 रािश्व सम्बन्धी नीलत, काननू तिूिमा, कायािन्वयन र लनयमन (रािथव चिुावट लनयन्त्रर् समेत) 

 सम्पलत्त कर, घरबिाि कर, घर िग्गा रलिरिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क दथतरु, पयिटन शलु्क, लवज्ञापन कर, व्यवसाय 

कर, भलूमकर (मािपोत), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जिन कर, बिािलवटौरी कर, घरिग्गा कर, मतृ वा माररएको िीविन्तुको िाड, लसांग, 

्वााँि, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, व्यवसालयक कर सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, कायािन्वयन, बााँडफााँड, सांकिन र 

लनयमन, अन्य आय व्यवथथापन 

 आफ्नो क्ेत्रलभत्र रािथवका दर अन्य शलु्क लनधािरर्, सांघीय र प्रदशे काननू बमोलिम प्राकृलतक श्रोत साधन र सेवा शलु्क िथता रोयल्टी 

सङ्किन, समन्वय र लनयमन 

 प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीलत लनधािरर् र कायािन्वयन तथा प्रदशे र  सांघीय मापदण्ड पािना 

 थथानीय रािथव प्रवद्धिनका िालग प्रोत्सािन तथा रािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन  

 

१ आलर्तक प्रिासन उपिाखा 

 आलथिक (कायिलवधी) नीलत, काननु, मापदण्ड, कायािन्वयन र लनयमन, आलथिक प्रशासन र व्यवथथापन 

 बिेट सीमा लनधािरर्, बिेट तिूिमा, कायािन्वयन र लनयमन 

 सलञ्जचत कोष तथा आकलथमक कोषको व्यवथथापन 

 िगानी र िाभाांशको व्यबथथापन, रािश्व तथा व्ययको अनमुान 

 िेिा व्यवथथापन, िचि, रािश्व, धरौटी, कायिसांचािन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा सांपलत्तको एकीकृत लववरर् 

III. िहरध पूबातिार लवकास िाखा 

(क) सडक िर्ा यािायाि व्यवस्र्ा उपिाखा 

 थथानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृलष सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनयमन 

 थथानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृलष सडक, झोिङ्ुग ेपिु, पिेुसा र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोिनाको तिुिमा, कायािन्वयन र 

थतरोन्नलतका आयोिनाको पलिचान,  अध्ययन, कायािन्वयन, ममित, सम्भार 

 थथानीय सावििलनक यातायातको रुट लनधािरर्, अनमुलत, नवीकरर्, िारेिी, सेवाको गरु्थतर, भाडा दर लनधािरर् र लनयमन 

 वातावरर्मैत्री, ििवाय ुपररवतिन अनकूुिन, अपाङ्गता र िैङ्लगक मैत्री यातायात प्रर्ािीको प्रवरद्धिन 

 यातायात क्ेत्रमा वाताबरर्मैत्री प्रलवलधिाई प्रोत्सािन 
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(ख) सचूना िर्ा सञ्चार प्रलवलि लवकास उपिाखा 

 आफ्नो क्ेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा तारलविीन टेलिलभिन प्रसारर्को अनमुलत, नवीकरर् र लनयमन 

 सचूना तथा सञ्जचार प्रलवलधमा सविसाधारर् िनताको सिि र सरि पि ाँच तथा सचूना प्रलवलधको लवकास र लवथतार सम्बन्धी कायिक्रम 

तिुिमा र कायािन्वयन 

 सचूना तथा सञ्जचार प्रलवलधमा आधाररत त्याङ्क व्यवथथापन । 

 थथानीय िानेपानी सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 

 सावििलनक थथिमा लपउने पानी व्यवथथापन 

 

IV. कृलि, पिुपनछध िर्ा सहकारध 

क. कृलि  

 कृलष, कृलष प्रसार, कृलष उत्पादन व्यवथथापन सम्बन्धी थथानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 

 कृलष बिार सचूना, कृलष बिार तथा िाटबिारको पवूािधार लनमािर्, साना लसाँचाई लनमािर्, तालिम, प्रलवलध प्रसार, प्रालवलधक टेवा, कृलष 

सामाग्री आपलूति र कृषक क्मता लवकास कायिक्रमको सञ्जचािन 

 कृलष वातावरर् सांरक्र् तथा िैलवक लवलवधताको सांरक्र् र प्रवद्धिन 

 कृषकिरूको क्मता अलभवलृद्ध, प्रालवलधक सेवा, टेवा, सीप लवकास र सशक्तीकरर् 

 कृलष बीउलविन, नश्ल, मििाद र रसायन तथा औषलधिरूको आपलूति, उपयोग र लनयमन 

 कृषक समिू, कृलष सिकारी र कृलष सम्बन्धी थथानीय सङ्घ सांथथािरूको समन्वय, व्यवथथापन र लनयमन 

ख. पिुपनछध  

 पशपुािन र पश ुथवाथ्य सम्बन्धी थथानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 

 पशपुन्छी बिार सचूना, िाटबिारको पवूािधार लनमािर्, तालिम, प्रालवलधक टेवा, कृषक क्मता लवकास कायिक्रमको सञ्जचािन र लनयमन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाि सििीकरर् 

 थथानीयथतरमा पशपुन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवथथापन र सचूना प्रर्ािी 

ग. सहकारध  

 सिकारी सांथथा सम्बन्धी थथानीय नीलत, काननू, मापदण्डको लनमािर्, कायािन्वयन र लनयमन 

 थथानीय सिकारी सांथथाको दताि, अनमुलत, िारेिी र लवघटन 

 सिकारी वचत तथा ऋर् पररचािन सम्बन्धी थथानीय मापदण्ड लनधािरर् र लनयमन 

 सिकारी सम्बन्धी रालरिय, केन्रीय, लवषयगत, प्रादलेशक र थथानीय सांघ सांथथासाँग समन्वय र सिकायि 

 सिकारी सम्बन्धी थथानीय त्याङ्क व्यवथथापन र अध्ययन अनसुन्धान 

 

V. सामालजक लवकास िाखा 

क. आिारभूि िर्ा माध्यलमक लिक्षा कायातिय 

 प्रारलम्भक बाि लशक्ा तथा लवद्यािय लशक्ा, अनौपचाररक लशक्ा, ििुा तथा वैकलल्पक लशक्ा (गरुुकुि, मदरसा, गमु्बा आलद), 

लनरन्तर लसकाइ तथा लवशेष लशक्ा सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिनाको लनमािर्, कायािन्वयन र लनयमन 

 प्रालवलधक लशक्ा तथा व्यावसालयक तालिमको योिना तिुिमा, सञ्जचािन, अनमुलत र लनयमन 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको लवतरर् तथा कायािन्वयन,  लवद्यािय लशक्क तथा कमिचारी व्यवथथापन 
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 लवद्याियको नक्साङ्कन, अनमुलत, थवीकृलत, समायोिन तथा लनयमन 

 आधारभतू ति (कक्ा ८) को परीक्ा व्यवथथापन 

 थथानीयथतरको शैलक्क ज्ञान, सीप र प्रलवलधको सांरक्र्, प्रवद्धिन र थतरीकरर् 

 माध्यलमक तिसम्मको शैलक्क कायिक्रमको समन्वय र लनयमन 

 थथानीय पथुतकािय, वाचनािय तथा सामदुालयक अध्ययन केन्र सञ्जचािन तथा व्यवथथापन । 

 

ख. आिारभूि स्वास््य िर्ा सरसफाई कायातिय 

 आधारभतू थवाथ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिनाको लनमािर्, कायािन्वयन तथा लनयमन 

 रालरिय तथा प्रदशेथतरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोलिम थथानीयथतरको थवाथ्य सम्बन्धी िक्ष्य र गरु्थतर लनधािरर् 

 रालरिय र प्रादलेशक मापदण्ड अनरुुप िनरि अथपताि, नलसिङ्ग िोम, लनदान केन्र तथा अन्य थवाथ्य सांथथािरूको लक्िलनक दताि, 

सञ्जचािन अनमुलत र लनयमन 

 थवाथ्य सेवा सम्बन्धी भौलतक पवूािधार लवकास तथा व्यवथथापन 

 थवाथ्य बीमा िगायतका सामालिक सरुक्ा कायिक्रमको व्यवथथापन 

 प्रवद्धिनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुथथािपनात्मक र ्यालिएलटभ थवाथ्य सेवाको सञ्जचािन 

 थवथथ िीवनशैिी, पोषर्, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, थवाथ्य वतृ्तको पािना, पञ्जचकमि िगायतका िनथवाथ्य सेवाको 

प्रवद्धिन 

 आयवेुलदक, यनुानी, आम्ची, िोलमयो्यालथक, प्राकृलतक लचलकत्सा िगायतका परम्परागत थवाथ्य उपचार सेवाको व्यवथथापन 

 िनथवाथ्य, आपत्कािीन थवाथ्य तथा मिामारीको लनयन्त्रर् योिना र कायािन्वयन 

 

VI. िैंलगक समानिा िर्ा सामालजक सरुक्षा उपिाखा 

क. िैंलगक समानिा इकाई 

 मलििा िक सम्बन्धी नीलत, योिना कायािन्वयन, समन्वय र लनयमन 

 मलििाको आलथिक, सामालिक, रािनीलतक सशलक्तकरर्, क्मता लवकास 

 

ख. वािवालिका, लकिोर लकिोरध िर्ा यवुा इकाई 

 बािबालिकाको िकिीत सांरक्र् सम्बन्धी थथानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 

 बािबालिकाको िकिीत सांरक्र् सम्बन्धमा सांघ, प्रदशे तथा अन्य लनकायसाँग सम्पकि , समन्वय तथा सिकायि, 

 बाि गिृ, पनुःथथापना केन्र, लशश ुथयािार केन्र र बाि लवकास केन्र व्यवथथापन 

 असिाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यवथथापन 

 बािसधुार तथा पनुःथथापना केन्र थथापना, सांचािन अनमुती र लनयमन 

 

ग. अपांगिा भएका व्यलि िर्ा जेष्ठ नागररक इकाई 

 िेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्मान, थवाथ्य सलुवधा, सामालिक सरुक्ा सम्बन्धी कायि 

 िेष्ठ नागररक क्िव, लदवा सेवा केन्र, भटेघाट थथि, आश्रय केन्रको सञ्जचािन तथा व्यवथथापन 

 सङ्घ तथा प्रदशेसाँगको समन्वयमा अपाङ्गता पनुःथथापना केन्र तथा असक्त थयािार केन्रको सञ्जचािन र व्यवथथापन 
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 अपाङ्गता भएका व्यलक्त तथा असिायको िगत अद्यावलधक, पररचयपत्र लवतरर्, सामालिक सरुक्ा तथा सलुवधाको व्यवथथापन तथा 

लवतरर् 

 थथानीयथतरमा समािकल्यार् सम्वन्धी सांघसांथथा (गैरसरकारी, सामालिक तथा सामदुालयक सांघसांथथा) को दताि, नवीकरर् तथा 

लनयमन 

घ. सामालजक सरुक्षा कायतक्रम िर्ा व्यलिगि घटना दिात उपिाखा 

 सामालिक सरुक्ा सम्बन्धी थथानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनसुन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदशेिे लनधािरर् गरेको मापदण्ड बमोलिम सामालिक सरुक्ा सम्बन्धी कायिक्रम कायािन्वयन 

 सामालिक सरुक्ाको कायािन्वयनको िालग सङ्घ, प्रदशे र थथानीय सङ्घ सांथथासाँग सम्पकि , समन्वय र सिकायि 

 थथानीय सामालिक सरुक्ा योिना र व्यवथथापन तथा आवश्यक त्याांक सांकिन एवां व्यवथथापन  

 आधलुनक प्रलबलधमाफि त व्यलक्तगत घटना दताि (िन्म, मतृ्य,ु लववाि, बसाईसराई, सम्वन्ध लवच्छेद र धमिपतु्र धमिपतु्री), अलभिेि 

व्यवथथापन तथा प्रलतवदेन 

VII. वन, वािावरण, फोहोरमैिा िर्ा लवपद् व्यवस्र्ापन िाखा 

(क) वन, वनयजनिु, भ—ूसरंक्षण िर्ा जैलवक लवलवििा सरंक्षण िाखा 

 वन, िङ्गि, वन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िि उपयोग, वातावरर्, पयािवरर् तथा िैलवक लवलवधता सम्बन्धी थथानीय नीलत, काननू, 

मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 

 सामदुालयक, ग्रामीर् तथा शिरी, धालमिक, कवलुियती वनको सांरक्र्, सम्वर्धन, उपयोग र लनयमन  

 सावििलनक िािी िग्गा, पािा वा क्ेत्रमा वकृ्ारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यवथथापन 

 िडीबटुी तथा अन्य गरैकाष्ठ वन पदैावार सम्बन्धी, सभके्र्, उत्पादन, सङ्किन,  प्रबर्घन, प्रशोधन, र बिार व्यवथथापन 

 थथानीय प्रार्ी उद्यान (लचलडयािाना) को थथापना र सञ्जचािन 

 आय आििनमा आधाररत िडीबटुीको सांरक्र्, प्रवद्धिन, व्यवथथापन 

(ख) वािावरण, पयातवरण एवं जिािारके्षत्र सरंक्षण उपिाखा 

 थवच्छ तथा थवथथ वातावरर् र ििाधार तथा वन्ययिन्तुको सांरक्र् व्यवथथापन सम्बन्धी नीलत, काननू, कायिक्रम तिूिमा, कायािन्वयन 

र लनयमन 

 वातावरर्ीय िोलिम न्यनूीकरर्, वातावरर् सांरक्र् क्ते्र लनधािरर् र व्यवथथापन 

(ग) फोहरमैिा व्यवस्र्ापन उपिाखा 

 फोिरमिैा सङ्किन, पनुः उपयोग, प्रशोधन, लवसििन र सोको सेवा शलु्क लनधािरर् र लनयमन 

 सरसफाई  तथा थवाथ्यिन्य फोिोरमिैाको व्यवथथापन 

(घ) लवपद् व्यवस्र्ापन, बारुण यनत्र, एम्वुिेनस उपिाखा 

 लवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा थथानीयथतरका आयोिनाको कायािन्वयन र लनयमन 

 लवपद ्पवूि तयारी तथा प्रलतकायि योिना, िोलिम न्यनूीकरर् कायि योिना 

 लवपद ्पवूि तयारी, िोि तथा उद्धार, राित सामग्रीको पवूि भण्डारर्, लवतरर् र समन्वय 

 लवपद ्कोषको  थथापना तथा सञ्जचािन र स्रोत साधनको पररचािन 

 लवपद ्िोलिम न्यनूीकरर्का िालग पवूि सचूना प्रर्ािी सम्बन्धी कायिक्रमको तिुिमा र कायािन्वयन,  

 बारुर् यन्त्र तथा एम्बिेुन्सको सञ्जचािन तथा व्यवथथापन 

VIII. भूलम व्यवस्र्ापन िर्ा भवन लनयमन िाखा 
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(क) भ—ूउपयोग िर्ा वस्िध लवकास उपिाखा 

 शिरीकरर्, बथती लवकास सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योिना तिुिमा, आयोिना पलिचान, अध्ययन, 

कायािन्वयन र लनयमन 

 आधारभतू आवासका योिना तिुिमा र कायािन्वयन 

 योिनाबद्ध र व्यबलथथत वथती लवकासका कायिक्रमको तिुिमा कायािन्वयन 

 एकीकृत वथती लवकासका िालग िग्गाको एकीकरर् तथा िग्गा लवकास र व्यवथथापन । 

(ख) जग्गा नापध िर्ा नक्सा, घरजग्गा िनध पुजात उपिाखा 

 घरिग्गा धनी दताि प्रमार्पिुाि लवतरर् तथा िगत व्यवथथापन 

 िग्गाको लकत्ताकाट र भमूी िगत (नक्शा, स्रेथता) लनमािर् र सांरक्र् 

 सरकारी प्रयोिनका िालग िग्गा प्रालप्त, मआुब्िा लनधािरर् तथा लवतरर्मा समन्वय र सििीकरर् 

 िग्गा लववाद समाधानमा मिेलमिाप र मध्यथथता 

 

(ग) भवन िर्ा भवन सलंहिा एव ंलनमातण इजाजि (लडजाइन समेि) उपिाखा 

 भवन सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योिना तिुिमा, आयोिना पलिचान, अध्ययन, कायािन्वयन र लनयमन, 

 रालरिय भवन सांलिता तथा मापदण्ड बमोलिम भवन लनमािर् अनमुलत र लनयमन 

 भवन लनमािर्को नक्शा थवीकृलत, सांशोधन, लनयमन 

IX. नयाय, कानून िर्ा मानव अलिकार प्रवर्द्तन िाखा 

(क) नगर प्रहरध व्यवस्र्ापन उपिाखा 

 सांघीय तथा प्रदशे काननूको अलधनमा रिी नगर प्रिरीको सञ्जचािन तथा व्यवथथापन नीलत, काननू, मापदण्ड, कायािन्वयन र लनयमन,  

 नगर प्रिरीमाफि त दिेायका कायि सम्पादन गने, 

 नीलत, काननू, मापदण्ड, लनर्ियिरु कायािन्वयनमा सियोग, 

 नगरपालिकामा ि ने सभा समारोि, परम्परा तथा िात्रा चाडपविको व्यवथथापनमा सियोग, 

 नगर प्रिरी सम्बन्धी कायिपालिकािे तोके बमोलिमका नीलत, योिना, कायिक्रम कायािन्वयन,   

 कायाििय पररसर, सम्पदा, सावििलनक, ऐिानी, पलति िग्गा, सावििलनक भवन तथा भौलतक पवूािधारको सांरक्र् र सरुक्ा, 

 नगर प्रिरी सम्बन्धी अन्य कायि । 

(ख) नयाय, कानून िर्ा मानव अलिकार प्रवर्द्तन उपिाखा 

 न्यालयक सलमलतको सलचवािय, न्याय, काननू, मानव अलधकार प्रवद्धिन तथा मिेलमिाप र मध्यथथता, लनर्िय तथा फैसिा 

कायािन्वयन 

 व्यलक्त र समदुायबीच मिेलमिाप र मध्यथथताको व्यवथथापन 

 न्यालयक लनर्िय तथा फैसिा कायािन्वयन 

(ग) लविायन उपिाखा 

 कायिपालिका तथा सभामा पेश गनुिपने लवलभन्न नीलत, लनयम तथा काननूको मसौदामा सांयोिन र समन्वय 

 लवधायन सम्वन्धी अन्य कायि । 

X. योजना, अनुगमन िर्ा ि्यांक िाखा 

(क) योजना उपिाखा 
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 लवकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना र लनयमन 

 थथानीय लवकास नीलत, अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघिकािीन लवकास योिना तिूिमा, अनगुमन तथा मलू्याांकन 

 आलथिक, सामालिक, सााँथकृलतक, वातावरर्ीय, प्रलवलध र पवूािधारिन्य लवकासका िालग आवश्यक आयोिना तथा पररयोिनािरूको 

तिुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

 उपभोक्ता सलमलतको लववरर्, क्मता लवकास 

 लवकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायि । 

(ख) अनुगमन िर्ा मूलयांकन उपिाखा 

 लवकास आयोिनाको अनगुमन, आवलधक प्रगलत तथा प्रलतफिको समीक्ा 

 लवकास योिनाको अनगुमन तथा मलू्याांकनको आधार तथा प्रलक्रया लनधािरर् 

(ग) ि्यांक व्यवस्र्ापन उपिाखा 

 त्याङक सांकिन, व्यवथथापन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र लनयमन 

 थथानीय त्याङक सांकिन, प्रशोधन, अलभिेलिकरर् तथा लवतरर् 

 आधारभतू त्याांक सांकिन र व्यबथथापन : िनसाङ्लख्यक, प्राकृलतक, आलथिक, सामालिक, साांथकृलतक, भौलतक पबूािधार, रोिगारीको 

अवथथा, कूि ग्रािथ्य उत्पादन, प्रलतव्यलक्त आय, मानव लवकास सचूकाङ्क, रािश्व तथा आयव्यय समेतको त्याङ्क सङ्किन र 

प्रशोधन गरी सचूना प्रर्ािीमा आवद्धता र पाश्र्व लचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावलधक एवां अलभिेि 

 बेरोिगारको त्याांक सांकिन 

 थथानीय व्यापारको त्याङ्क प्रर्ािी र अध्ययन अनसुन्धान 

 सामालिक सरुक्ा सम्बन्धी थथानीय त्याङ्क र सचूना व्यवथथापन 

 सम्पन्न भएका तथा चािू योिनाको लववरर् 

 लबषक्ेत्रगत सचूना, त्याांकको सांकिन, अलभिेि 

 प्रदशे तथा सांघसाँग त्याांक एवां सचूना आदानप्रदान र समन्वय 

 सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा  साधनको अलभिेि (प्रोफाईि) व्यबथथापन 

 नगरपालिकाको आवलधक तथा वालषिक कायिक्रम र बिेट थवीकृलत । 
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५. सेवा प्राप्त गनत िाग्ने दस्िुर र अवलि  

क्र

.सं.  

सेवा 

सलुविाको 

लकलसम 

आवश्यक पने कागजािहरु 
सेवाग्राहधिे पुऱ्याउनु पने 

प्रलक्रया 

सेवा प्रदान गने 

अलिकारध / िाखा  

िाग्ने 

िुलक 

/दस्िुर  

िाग्ने 

समय 

 

गुनासो 

सनुने 

अलिकारध 

 

 

क्षलिपूलित 

 

 

कैलफयि 

 

१ 

सघंससं्र्ा दिात 

िर्ा नवधकरण 

लसफाररस 

१) लनवेदन 

२) सांथथाको लवधान 

३) सांथथामा सांिग्न रिने कायिकारी 

पदालधकारीिरुको नागररकताको 

प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप 

४) सांथथा िोल्ने सम्बन्धमा गररएको भेिाको 

लनर्ियको प्रलतलिलप 

५) कायाििय भाडामा बथन ेभए घर धनीसांग 

भएको सम्झौता 

१) लनवेदन दताि गन े

२) तोक िगाउन े

३) लवधानको अध्ययन गन े

४) आवश्यक प्रमार् पगुेमा 

दताि / नवीकरर् गरी 

प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउने 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत  ,शािा 

अलधकृत ,ना.सु / .

सामालिक लवकास 

शािा  

तोलकए 

बमोलिम 
१ घण्टा 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

 

२ 

सहकारध ससं्र्ा 

दिात र 

नवधकरण 

१) न .पा.को सिकारी ऐन-को  २०७५

को ढााँचामा लनवेदन ।१ अनसुचूी  

२) सिकारी सांथथाको प्रथतालवत लवलनयम 

३) सिकारी सांथथा सांचािनको सम्भाव्य 

अध्ययन प्रलतवेदन 

४) २ प्रलत लवलनयम 

५) सदथयिे लिन थवीकार गरेको शेयर सांथथा 

र शेयर रकमको लववरर् 

१) लनवेदन दताि गन े

२) तोक िगाउन े

३) लवलनयम सांसोधन गनुिपने 

दलेिएमा १५ लदन  लभत्र 

सच्याउने गरी लनवेदकिाई 

िानकारी गराउन े 

४) दताि गनि लमल्निेाई दताि 

गरी प्रमार्पत्र उपिब्ध 

गराउने ।  

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत  ,शािा 

अधल कृत  ,ना.सु .

 /सामालिक लवकास 

शािा 

तोलकए 

बमोलिम 

लवलनयम 

सांशोधन 

गनि 

नपनमेा ३ 

लदनलभत्र ,

सांशोधन 

गनुिपने 

भएमा 

लनवेदन 

लदएको 

३० 

लदनलभत्र  

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 
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३ 

नयालयक 

सलमलिमा 

उजुरध 

१) लनवेदन 

२) घटनाको व्यिोरा 

३) लपलडतको पररचय िलु्न ेलनथसा 

४) लपडकको पररचय र बसोबासको ठेगाना 

 

१) लनवेदन दताि गन े

२) तोक िगाउन े

३) सम्बलन्धत फााँटका 

कमिचारीिे सम्बलन्धत 

उिरुीिाई न्यालयक 

सलमलतमा पेश गन े

४) न्यालयक सलमलतिे न्याय 

सम्पादन प्रलक्रया परुा गरी 

लमिापत्र तथा आवश्यक 

लनर्िय गन े। 

नगर उपप्रमिु 
तोलकए 

बमोलिम 

घटनाको 

प्रकृलतको 

आधारमा 

समय 

िाग्न े

 

 

 

 

नगर 

उपप्रमिु 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

 

४ 

लवद्यािय 

खोलन िर्ा 

कक्षा र्प 

१) थथानीय लशक्ा ऐन - २०७४  

बमोलिमको लनवेदन 

२) शैलक्क गठुीको लवधान वा कम्पनीको 

प्रबन्धपत्र तथा लनयमाविीको प्रलतलिलप 

३) िग्गा वा भवन भाडामा लिन ेभएमा 

कम्तीमा ५ वषिसम्मको िागी घर वा 

िग्गाधनीिे बिािमा लदने सम्बन्धमा 

भएको कबलुियतनामाको प्रलतलिलप 

४) प्रथतालवत लवद्याियको शैलक्क नक्सा 

५) सम्बलन्धत वडाको लसफाररश 

६) सबैभन्दा नलिकै कलम्तमा २ वटा 

लछमेकी लवद्याियको सिमलत 

७) लवद्यािय व्यवथथापन सलमलतको लनर्िय 

८) लशक्ा ऐन ,लनयमाविी तथा अन्य 

प्रचलित काननू अनसुार आवश्यक 

कागिातिरु 

१) लनवेदन दताि 

२) तोक िगाउन े

३) आवश्यक िााँचबझु र 

अध्ययनपलछ प्रभावकारीता 

दलेिएमा अनमुलत  

लदने। 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत   /लशक्ा 

यवुा तथा 

िेिकुद शािा 

प्रमिु 

 

तोलकए 

बमोलिमको 

धरौटी 

रकम  

प्रलक्रया 

पगुेको 

भोलिप

ल्ट 

 

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 
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५ 

व्यलिगि 

घटना दिातको 

लववरण 

सिंोिन 

१) सरोकारवािाको लनवेदन 

२) घटना दतािको सालवक प्रमार् सक्किै 

प्रलत 

३) सच्याउन पनािको प्रमार् कागि 

४) चािु आ .व .सम्मको एकीकृत सम्पलत्तकर 

िगायत अन्य कर लतरेको रलसद 

५) वडाको लसफाररस 

६) लनयोगको लसफाररस 

७)  आवश्यक पने भएमा  SLC वा सो 

सरिको  शैलक्क प्रमार्पत्र  

१) लनवेदन दताि गने  

२) तोक िगाउन े

३) घटना दताि भएको ६ 

मलिनालभत्र आएमा वडा 

सलचव )थथानीय 

पञ्जिीकालधकारी (िे 

सच्याउन सक्ने  

४) दताि भएको ६ मलिना 

नाघपेलछ आएमा  प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृतको 

आदशेमा  थथानीय 

पञ्जिीकालधकारीिे 

सच्याउन सक्ने । 

५) आवश्यक पन ेशलु्क 

बझुाउनपुने । 

६) थथानीय पञ्जिीकालधकारीिे 

सांशोलधत प्रमार्पत्र 

उपिब्ध गराउन े 

थथानीय 

पञ्जिीकालधकारी 

)वडा सलचव(  

वा 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत 

रु  .५०  
कम्तीमा 

३ लदन 

 

 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

 

६ घर नक्सा पास 

१) नक्सा लकताब - लनवेदन भरेको  

२) सम्बलन्धत व्यलक्तको नागररकताको 

प्रलतलिलप 

३) िग्गाधनी पिूािको प्रलतलिलप 

४) लकत्ता ििेुको नापीको प्रमालर्त नक्सा 

५) तोकेको ढाांचा र मापदण्ड अनसुार तयार 

गररएको नक्सा )प्रलत ३(  

६) चािु आ .व.सम्मको एकीकृत सम्पलत्त कर 

लतरेको रलसदको प्रलतलिलप 

नक्सा फाराममा उल्िेलित अन्य लववरर् 

१) लनवेदन दताि गन े

२) तोक िगाउन े

३) कागिपत्र चेकिााँच गन े

४) अलमनिे थथिगत तथा ब्ि ु

लप्रन्ट अध्ययन गरी 

प्रलतवेदन भन े। 

५) ईलन्िलनयरको थथिगत 

लनरीक्र् गरी प्रलतवेदन भन े

। 

६) सांलधयारको नाममा १५ लदन े

सचूना टााँस गन े

७) सम्बलन्धत वडािे 

सांलधयारिरुको सििलमन 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत ,

ईलन्िलनयर ,अलमन ,

ना.सु / .घर नक्सा 

ईकाई 

प्रलत 

वगिलफट 

रु .५० ।३

दलेि 

रु .५० ।९

सम्म 

प्रलक्रया 

सम्पन्न 

भएको 

लदन 

 

नगर प्रमिु 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

लनयम 

उल्िङ्घन 

गरेमा 

तोलकएबमो

लिमको 

िररवाना 

िाग्न े
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मचुलु्का तयार गने  

८) प्रथम चरर्को अनमुलत 

प्रदान गन े। 

क्रमश: अन्य अनमुलतिरु प्रदान 

गद ैिाने । 

७ 
नक्सा 

नामसारध 

१) लनवेदन  )कायािियवाट प्राप्त गनि सलकने (  

२) नागररकता प्रमार्पत्रको प्रलतलिलप 

३) रलिरिेशन पाररत भएको लिितको 

फोटोकपी 

४) सालवक नक्सा पासको प्रमार्पत्रको 

प्रलतलिलप 

५) एकीकृत सम्पलत्त कर लतरेको रलसदको 

प्रलतलिलप 

६) िग्गा धनी प्रमार्पिूािको प्रलतलिलप 

१) लनवेदन दताि गन े

२) तोक िगाउन े 

३) अलमन र ईलन्िलनयरबाट 

चेकिााँच । 

४) नामसारी गरी प्रमार्पत्र 

उपिब्ध गराउन े। 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत ,

ईलन्िलनयर ,अलमन ,

ना.सु / .घर नक्सा 

ईकाई 

लनवेदन 

फाराम 

रु .र  १०००

वगि लफटको 

रु. ३००० 

दलेि 

४००० 

सम्म 

सोिी लदन 

 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

 

८ 
नक्सा लबरुर्द् 

उजुरध 

१) लफराद पत्र 

२) लनवेदकको नागररकताको प्रमार्पत्रको 

प्रलतलिलप 

३) िग्गाधनी प्रमार्पिूािको प्रलतलिलप 

४) प्रमालर्त नापी नक्सा 

५) चािु आ .व .को एकीकृत सम्पलत्त कर 

लतरेको रलसद 

 

१) लववरर् ििुाईएको 

कागतसलितको लनवेदन दताि 

गन े

२) तोक िगाउन े 

३) लनयमानसुार कमिचारीिाई  

िटाई उिरुी फर्छ्यौट गने । 

 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत ,

ईलन्िलनयर ,अलमन ,

ना.सु / .घर नक्सा 

ईकाई 

 

निाग्न े

सोिी लदन 

दताि गनि 

सलकने 

 

नगर प्रमिु 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

 

९ घ वगतको 

लनमातण 

व्यवसायध दिात 

/ नवधकरण  

१) लनमािर् व्यवसायीको लनवेदन 

२) उद्योग लवभागमा दताि भएको प्रमार् 

३) अनसुचूी ५ बमोलिमको िनशलक्त लववरर् 

तथा मेलसनरी उपकरर्को लववरर् 

४) उपकरर्िरुको थवालमत्व तथा बीमा 

सम्बन्धी कागिात 

५) करचकु्ता प्रमार्पत्र तथा थथायी िेिा नां .

१) लनवेदन दताि गन े

२) तोक िगाउन े 

३) आवश्यक शलु्क बझुाउन े

४) लनयमानसुार व्यवसाय 

दताि / नवीकरर् गरी प्रमार् 

उपिब्ध गराउन े। 

प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत  ,शािा 

अलधकृत  

 

तोलकए 

बमोलिम 

प्रमार् 

पगुेको 

भोलिप

ल्ट 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 
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सम्बन्धी कागिात  

६) नगर कायिपालिकाको लनर्िय  

१० 

लक्िलनक ,

पोलिलक्िलनक 

२५ र 

सैय्यासम्मको 

अस्पिाि दिात 

िर्ा नवधकरण 

१) थथानीय थवाथ्य तथा सरसफाई ऐन – 

२०७५ मा व्यवथथा भएबमोलिमको 

िनशलक्तको सम्परू्ि योग्यता िलु्ने 

कागिातिरु 

२) आफ्नै घरमा सञ्जचािन गने भए लनमािर् 

सम्पन्न र चािु आ .व .सम्मको एकीकृत 

सम्पलत्तकर लतरेको रलसद 

३) बिािमा सञ्जचािन गन ेभए घर बिाि 

सम्झौता चाि ुआ .व .बिाि  सम्मकोर

कर लतरेको रलसद । 

४) सञ्जचािन गनि आवश्यक मेलडकि 

औिारिरु  ,मेलसन , Equipment, Bed 

आलदको लववरर् िलु्ने कागिात 

५) सेवा शलु्क िलु्ने कागिातिरु। 

६) तोलकएको दथतुर लतरेको रलसद 

१) आवश्यक कागिातिरु 

सलितको लनवदेन 

२) दताि गन े 

३) तोक िगाउन े 

४) सम्बलन्धत शािािारा 

लनरीक्र् गरी प्रलतवेदन पेश 

गने । 

५) दताि गन ेर प्रमार्पत्र 

उपिब्ध गराउन े। 

६) नवीकरर्को िकमा 

तोलकएको दथतुर लतरेको 

रलसद िरेी नवीकरर् गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

थवाथ्य तथा 

सामालिक लवकास 

शािा 

 

तोलकए 

बमोलिम 

लनवेदन 

पेश 

भएको 

१५ लदन 

लभत्र  

 

 

 

 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 

 

११ 
कृिक समूह 

दिात  

१) लनवेदन 

२) कम्तीमा १५ िना कृषकिरु रिको 

समिूको भिेाको लनर्िय 

३) समिूको लवधान २ प्रलत 

४) सबै सदथयिरुको नागररकता प्रमार्पत्रको 

प्रलतलिलप 

५) तोलकएको दथतुर लतरेको रलसद 

१) आवश्यक कागिातसलित 

लनवेदन पेश गने  

२) दताि गन े

३) तोलकएको कमिचारीिे 

चेकिााँच गरी दताि गने 

४) प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउने । 

 

 

आलथिक लवकास 

शािा /कृलष सेवा 

तोलकए 

बमोलिम 
सोिी लदन 

 

 

नगर प्रमिु 

 

 

तोलकए 

बमोलिम 
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गुनासो सुनने अलिकारध 

नाम : ज्ञान प्रसाद अयािि 

पद : िेिा अलधकृत 

मबेाईि नां. 9856012145 

Email : aryalgyan45@gmail.com  

 

  

प्रमुख प्रिासलकय अलिकृि 

नाम : गरुुदत्त सवुदेी 

पद : प्रमि प्रशासलकय अलधकृत 

मबेाईि नां. 9856074111 

Email: subedigd@gmail.com 

 

 

 

ऐन, लनयम, लवलनयम वा लनदेलिकाको सुचध 

 वालिङ नगरपालिकाको आलथिक ऐन – २०७५ 

 वालिङ नगरपालिकाको लवलनयोिन ऐन – २०७५ 

 वालिङ नगरपालिकाको प्रशासकीय कायिलवलध लनयलमत गने ऐन - २०७५ 

 वालिङ नगरपालिकाको आलथिक कायिलवलध लनयलमत तथा व्यवलथथत गनि बनेको ऐन - २०७५  

 वालिङ नगरपालिकाको सिकारी ऐन – २०७५ 

 वालिङ नगरपालिकाको लवपद, िोलिम, न्यलुनकरर् तथा व्यवथथापन गनि बनेको ऐन – २०७५ 

 वालिङ नगरपालिकाको सावििलनक नीलि साझदेारी सम्बन्धमा व्यवथथा गनि बनेको ऐन – २०७५ 

 बािबालिकाको अलधकार व्यवलथथत गनि बनेको ऐन - २०७५ 

 थथानीय थवाथ्य तथा सरसफाइि ऐन – २०७५ 

 थथानीय लशक्ा ऐन – २०७४ 

 वालिङ नगरपालिकाको पश ुथवाथ्य तथा पश ुऐन – २०७४ 

 वालिङ नगरपालिकाको कृलष व्यवसाय प्रवद्धिन ऐन-२०७४ 

  

सुचना अलिकारध 

नाम : बाबरुाम न्यौपाने 

पद : शािा अलधकृत 

मबेाईि नां. 9847101758 

Email: baburamneupane27@gmail.com 

 

नगर प्रविा 

नाम : केदार काफ्िे 

पद : वडा अध्यक्, वडा नां. १ 

मबेाईि नां. 9856006001 

Email: kedarkafle2022@gmail.com 
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लैङिगक टहिंसा ववरुद्धको १६ टदने अशियान :  

लैङिगक टहिंसा सम्वन्धमा वक्ततृ्वकला प्रनतयोगगतालाई सम्वोधन गदै प्रमुख प्रिासककय अगधकृत 
गुरुदत्त सुवेदी  

कार्यक्रमका झलकहरु  
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नेपाल नगरपाशलका सिंघ र वाशलि नगरपाशलकाबीच टदसािन्य लेदो ब्यबस्थापन सम्बन्धी काययगत एकताका लागग 
नेपाल नगरपाशलका सिंघकक उपाध्यक्ष कववता ढुिंगानाज्य ूर वाशलि नगरपाशलकाको तफय बाि नगर प्रमुख टदशलपप्रताप 
खााँणबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर> 

 

१२ औिं राजरिय मानव वेचववखन तथा ओसारपसार ववरुद्धको टदवस – अन्तरकिया काययिम िदौ २० गते 
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  समुदाय प्रहरी साझेदारी काययिम – 

 

फोहरबाि उिाय ननकाल्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर बैकजल्पक उिाय प्रवद्यधन केन्र र वाशलि  (
) वीच .पा.न 
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वहृत ननिःिुल्क स्वास््य शिववर तथा सचतेना काययिम२०७५ – शमनत  २०७५१६ गते सम्पन्न ।-०८- 

वाशलि न वडामा गटित गहौकाशलका िोल ववकास सिंस्थाको लागग .पा १० निं.स्थानीय त्याङ्क 
सिंकलन र पजचचका व्यवस्थापन घिना दताय(, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एक टदने अशिमुखीकरण  )

काययिम उद्घािन समारोह 


