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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 
२०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको 

 

१. कायावलयको स्वरुप ि प्रकृनत 

मेलम्ची नगिपानलका नेपालको संववधान बमोजिम मलुकु संघीय संिचनामा गएपनि 
वव.सं. २०७३ सालमा स्थापना भएको हो । यसमा १ नगि प्रमखु, १ नगि 
उपप्रमखु तथा १३ वटाहरुमा हिेक वडामा १ िना वडा अध्यक्ष, १ िना मवहला 
सदस्य, १ िना दनलत सदस्य सवहत ५ िनाको सनमनत िहन े व्यवस्था ि । 
समावेशी प्रनतनननधत्व हनेु गिी ६९ िनाको कायवपानलका सदस्य िहने व्यवस्था ि । 
नपेालको संववधानको भाग १७, १८, २० तथा स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, 
२०७४ बमोजिम सिकािका तीनैवट अंगहरु व्यवस्थावपका, कायवपानलका तथा 
न्यायपानलका समेतको परिकल्पना गिे अनरुुप यस नगिपानलकामा पनन ती सबै 
अंगहरुको व्यवस्था गरिएको ि । यस के्षत्रका स्थानीय बानसन्दाहरुको अपेक्षा, 
आकाङ्क्क्षा ि भावना अनरुुप गनतजशल समािको ननमावण गिी आनथवक समनु्नतको 
बाटोमा अग्रसि हनुको लानग यस पानलका लानग िहेको ि । नगिके्षत्रनभत्र ननयनमत 
प्रशासननक, आकजस्मक तथा ववकासका कायव गिी दीगो शाजन्त, ववकास, सशुासन 
कायम गिी समदृ्धीको मागव तफव  उन्मखु भइिहेको ि । नेपालको संववधान अनरुुप 
स्थापना भएको हनुाले िाज्यको ननदेशक नसद्धान्त, नीनत तथा दावयत्व समेतलाई 
आत्मसात गिी कायव गदै आइिहेको ि । 

क. लक्ष्य 

"व्यवसावयक कृवि, िािगािीमूलक पयवटन, स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित 
उद्योग ि वाताविणमैत्री पूवावधािको ववकास गिी समदृ्ध नगि बनाउने" भन्ने पााँच 
बिे लक्ष्यमा नगिपानलका केजन्ित हनेुि ।   

ख. दीघवकानलन सोच 

"मेलम्ची नगि समदृ्धीको आधाि, कृवि, पयवटन, उद्योग ि िलाधाि" भन्ने २० विे 
दीघवकानलन सोचका साथ यस नगिपानलकाका नीनत, कायवक्रम तथा योिनाहरु 
लक्षीत हनेु िन ्। 

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
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(१) स्थाननय सिकाि सञ् चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम 
यस नगिपानलकाको एकल काम, कतवव्य ि अनधकाि देहाए बमोजिम िहको ि 
। 

स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ बमोजिम यस 
नगिपानलकाको काम, कतवब्य ि अनधकाि देहाय बमोजिम िहेको िः-  

 नगि प्रहिीको गठन, संचालन, ब्यवस्थापन, ननयमन तथा प्रहिी सम्बन्धी नीती, काननु ि 
मापदण्डको ननमावण तथा कावावन्वयन गने । 

 सहकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीती, काननु,मापदण्डको ननमावण, कावावन्वयन, ननयमन, दताव, 
अनमुनत, खािेिी, ववघटन, संघ प्रदेशसाँग समन्वय, तथयांक ब्यवस्थापन ि क्षमता अनभबवृद्ध गने । 

 एफ.एम. सञ्चालन अनमुनत, नववकिण, ननयमन ि खािेिी गने । 

 स्थानीय कि, सेवा, शलु्क तथा दस्तिु ननधाविण, संकलन ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, काननु, 
मापदण्ड कावावन्वयन तथा ननयमन गने । 

 स्थानीय सेवाको ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा शतव योिना, कावावन्वयन ि ननयमन 
िनशजि ब्यवस्थापन ि बजृिववकास गने । 

 स्थानीय तथयांक ि अनभलेख संकलन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि 
ननयमन गने 

 स्थानीयस्तिका ववकास आयोिना तथा परियोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिुवमा, 
कायावन्वयन,अनगुमन, मूल्यांकन ि ननयमन गने, 

 आधभुतू ि माध्यनमक जशक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन ि 
ननयमन गने, 

 आधािभतू स्वास्थ्९य ि सिसफाइ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्वयन ि 
ननयमन गने, 

 स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि िैववक ववववधता सम्बन्धी नीनत, कानून, 
मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन गने, 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक ि नसाँचाइ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना 
तिुवमा कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन गने, 

 गाउाँसभा, मेलनमलाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत कानून ि कायवववनध, िणनीनत, 
आवनधक तथा वाविवक योिना, कायवक्रम ि बिेट स्वीकृनत, सभाका सनमनतहरु गठन तथा 
सञ्चालन गने, 

 स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना ननमावण, कायावन्वयन, 
अनगुमन ि ननयमन गने, 

 स्थानीय िग्गाको नाप नसासा, वकिाकाट, हालसाववक, िजिटे्रेशशन नामसािी, दाजखला खािेि, भनूम 
वगीकिण  अनसुािको लगत, समन्वय सहिीकिण तथा िग्गाधनी दताव प्रमाणपिुाव ववतिण 
सम्बन्धी कायव गने, 
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 ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यजि ि अशिहिको व्यवस्थापन गने, 
 वेिोिगािको तथयांक संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, 
 कृवि प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चालन ि ननयन्त्रण गने, 
 खानेपानी, साना िलववद्यतु ्आयोिना, वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायावन्वयन ि ननयमन गने, 
 ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन, ि ननयमन 

गने, 
 िलाधाि, वन्यिन्त,ु खानी तथा खननि पदाथवको संिक्षण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड,  

 योिना, कायावन्वयन ि ननयमन गने, 
 भािा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन 

गने, 
 

(२) नगिपानलकाले सङ्घ तथा प्रदेशसाँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अनधकाि संववधानको 
अनसूुची–९ मा उल्लेख भए बमोजिम हनुेि । सो अनरुुप सववसामान्यतामा प्रनतकूल असि नपने 
गिी देहायको ववियमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िहने गिी तोवकएका काम, कतवव्य ि 
अनधकाि देहाय बमोजिम हनुेिः– 

क. खेलकुद ि पत्रपनत्रका 
(१) स्थानीयस्तिका खेलकुदको संिचनाको पूवावधाि ननमावण, सञ्चालन तथा ववकास, 

(२) स्थानीयस्तिका खेलकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन ि समन्वय, 

(३) खेलकुदको ववकास ि प्रवद्र्धन, 

(४) खेलकुद प्रनतयोनगता आयोिना ि सहभानगता, 
(५) खेलकुद सम्बन्धी पूवावधािको ववकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपनत्रकाको दताव, अनभलेख तथा ननयमन । 

ख. स्वास्थय 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तिीय लक्ष्य ि मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तिको स्वास्थय सम्बन्धी लक्ष्य 
ि गणुस्ति ननधाविण, 

(२) िनिल अस्पताल, ननसवङ होम, ननदान केन्ि तथा अन्य स्वास्थय संस्थाहरूको जसालननक दताव, 
सञ्चालन अनमुनत ि ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तिमा औिनधिन्य वनस्पनत, िडीबटुी ि अन्य औिनधिन्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन 
ि ववतिण, 

(४) स्वास्थय बीमा लगायतका सामाजिक सिुक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापन, 
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(५) स्थानीयस्तिमा औिनध तथा अन्य मेनडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधाविण ि 
ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा औिनधको उजचत प्रयोग ि सूक्ष्मिीव ननिोधक प्रनतिोध न्यूनीकिण, 

(७) स्थानीयस्तिमा औिनध ि स्वास्थय उपकिणको खरिद, भण्डािण ि ववतिण, 

(८) स्थानीयस्तिमा स्वास्थय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थय ननगिानी (पजब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 

(१०) स्थानीयस्तिको प्रवद्र्धनात्मक, प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, पनुस्र्थापनात्मक ि प्यानलएवटभ 
स्वास्थय सेवाको सञ्चालन, 

(११) स्वस्थ िीवनशैली, पोिण, शािीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थय विृको पालना, पञ्चकमव 
लगायतका िनस्वास्थय सेवाको प्रवद्र्धन, 

(१२) िनुोवटक ि कीटिन्य िोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सतुी, मददिा ि लागू पदाथविन्य वस्तकुो प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना अनभववृद्ध, 

(१४) आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक जचवकत्सा लगायतका पिम्पिागत 
स्वास्थय उपचाि सेवाको व्यवस्थापन, 

(१५) िनस्वास्थय, आपतकालीन स्वास्थय तथा महामािीको ननयन्त्रण योिना ि कायावन्वयन, 

(१६) िोगको ननयन्त्रण तथा िोकथाम, 

(१७) आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 

ग. ववद्यतु, खानपेानी तथा नसाँचाइ िस्ता सेवाहरू 

(१) ववद्यतु ववतिण प्रणाली ि सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) खानेपानी महसलु ननधाविण ि खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भनूमगत नसाँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भाि, सेवा शलु्क 
ननधाविण ि सकंलन सम्बन्धी व्यवस्थापन । 

घ. सेवा शलु्क, दस्तिु, दण्ड िरिबाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयवटन शलु्क 

(१) स्थानीय सेवा शलु्क, दस्तिु, दण्ड िरिबाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड योिना तिुवमा, 
कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोत साधन ि सेवा शलु्क, िोयल्टी सड्ढलन, समन्वय ि ननयमन, 

(३) खननि पदाथवको उत्खनन ्ि सो सम्बन्धी िोयल्टी सकंलन, 

(४) सामदुावयक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंलन, 

(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंलन । 
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ङ. वन, िगंल, वन्यिन्त,ु चिाचरुुगी,ं िल उपयोग, वाताविण, पयावविण तथा िैववक ववववधता 
(१) वन, ि·ल, वन्यिन्त,ु चिाचरुुगी,ं िल उपयोग, वाताविण, पयावविण तथा िैववक ववववधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा शहिी, धानमवक, कवनुलयती ि साझेदािी वनको 
संिक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनगुमन ि ननयमन तथा वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती क्षेत्रको सामदुावयक, धानमवक ि कबनुलयती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तिमा नदी वकनाि, नदी उकास, नहि वकनाि तथा सडक वकनािमा वकृ्षािोपण 
व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा ननिी वनको प्रवद्र्धन, अनगुमन ि ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा सावविननक खाली िग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षािोपण, सम्भाि, उपयोग ि 
व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तिमा िडीबटुी तथा अन्य गैिकाष्ठ वन पैदावाि सम्बन्धी सवेक्षण, उत्पादन, सकंलन, 

प्रवद्र्धन, प्रशोधन ि बिाि व्यवस्थापन, 

(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन ि प्रवद्र्धन, 

(९) नसविी स्थापना, नबरुवा उत्पादन, ववतिण, िोपण ि प्रवद्र्धन, 

(१०) वन्यिन्त ुि चिाचरुुगीकंो संिक्षण, व्यावसावयक पालन, उपयोग ि अनगुमन, 

(११) मानव तथा वन्यिन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (जचनडयाखाना) को स्थापना ि सञ्चालन, 

(१३) स्थानीय वन्यिन्त ुपयवटन ि आयआिवन, 

(१४) स्थानीयस्तिमा आखेटोपहािको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा वन, वन्यिन्त ुतथा चिाचरुुगीकंो अनभलेखाकंन ि अध्ययन अनसुन्धान, 

(१६) ववश्वसम्पदा सूचीमा पिेका स्मािक ि पिुाताजत्वक महत्वका वन, सीमसाि क्षेत्र, तटवती 
क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी लगत, 

(१७) नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रण, 

(१८) स्थानीयस्तिको िोजखम न्यूनीकिण, 

(१९) िैववक ववववधताको अनभलेखाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तिमा हरियाली प्रवद्र्धन, 

(२१) स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत अयोिना तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन ि 
अनगुमन, 

(२२) िैथाने प्रिानतको संिक्षण ि प्रवद्र्धन, 
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(२३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोजखम न्यूनीकिण, 

(२४) स्थानीयस्तिमा प्रदूिण ननयन्त्रण ि हाननकािक पदाथवहरूको ननयमन तथा व्यवस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तिमा न्यून काववनमखुी तथा वाताविणमैत्री ववकास अवलम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेत्र ननधाविण ि व्यवस्थापन । 

च. सामाजिक सिुक्षा ि गरिबी ननवािण 

(१) सामाजिक सिुक्षा तथा गरिबी ननवािण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन ि 
अध्ययन अनसुन्धान, 

(२) लजक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायवक्रम, स्रोत परिचालन ि व्यवस्थापन, 

(३) सामाजिक सिुक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग सम्पकव , 
समन्वय ि सहकायव, 
(४) सामाजिक सिुक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथयाकं ि सूचना व्यवस्थापन, 

(५) गरिब घिपरिवाि पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन ि ननयमन, 

(६) स्थानीय सामाजिक सिुक्षा योिना ि व्यवस्थापन । 

ि. व्यजिगत घटना, िन्म, मतृ्य,ु वववाह ि तथयाकं 

(१) व्यजिगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाइसिाइ, सम्बन्ध ववच्िेद ि धमवपतु्र ि धमवपतु्री) को 
दताव, 
(२) व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथयाड्ढ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि 
ननयमन, 

(३) व्यजिगत घटनाको अनभलेख व्यवस्थापन ि प्रनतवेदन । 

ि. स्थानीयस्तिमा पिुातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहालय संिक्षण, सम्वद्र्धन ि पनुः ननमावण । 

झ. सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पवहचान ि अनभलेख व्यवस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्धी िीववकोपािवन ि बसोबास व्यवस्थापन । 

ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 
(१) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे िोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे िोयल्टीको सकंलन तथा बााँडफााँट । 
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ट. सवािी साधन अनमुनत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय सावविननक यातायातको रुट ननधाविण, अनमुनत, नवीकिण, खािेिी, सेवाको गणुस्ति, 

भाडा दि ननधाविण ि ननयमन, 

(३) वाताविणमैत्री, िलवाय ुपरिवतवन अनकूुलन, ववपद् िोजखम संवेद्य, अपागंता ि लैंनगकमैत्री 
यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रवद्र्धन । 

(३) मानथ उजल्लजखत अनधकािका अनतरिि नगिपानलकाको थप काम, कतवव्य ि अनधकाि देहाय 
बमोजिम हनुेिः– 

क. भनूम व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िही स्थानीयस्तिको भ–ूउपयोग नीनत, योिना, कायवक्रम 
तिुवमा ि कायावन्वयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा िही व्यवजस्थत बस्ती ववकासका कायवक्रमको 
तिुवमा ि कायावन्वयन, एकीकृत वस्ती ववकासका लानग िग्गाको एकीकिण तथा िग्गा ववकास ि 
व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तिमा अव्यवजस्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

ख. सञ्चाि सेवा 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा िही स्थानीय क्षेत्रनभत्र इन्टिनेट सेवा, टेनलसेन्टि, केबलु 
तथा तािववहीन टेनलनभिन प्रसािणको अनमुनत, नवीकिण ि ननयमन, 

(२) स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रववनधको ववकास ि प्रवद्र्धन गने । 

ग. यातायात सेवा 
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजिट प्रणालीको नीनत, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्वयन, अनगुमन ि ननयमन, 

(२) िावट्रेशय िेल पूवावधािको उपयोग तथा महानगिीय क्षेत्रनभत्र शहिी िेल सेवाको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन, ममवत सम्भाि, समन्वय, साझेदािी ि सहकायव। 

(६) सङ्घ वा प्रदेशले संववधान तथा प्रचनलत कानून बमोजिम आफ्नो अनधकािक्षेत्रनभत्रको कुनै 
वविय नगिपानलकालाई कानून बनाई ननक्षेपण गनव ससानेि । 

(७) नगिपानलकाले काम, कतवव्य ि अनधकािको प्रयोग गदाव आवश्यकता अनसुाि कानून, नीनत, 

योिना, मापदण्ड तथा कायवववनध बनाई लागू गनव ससानेि । 
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(८) स्थानीय तहले प्रदेश सिकािको पिामशवमा नेपाल सिकािको पूवव स्वीकृनत नलई ववदेशका 
कुनै स्थानीय सिकािसाँग भनगनी सम्बन्ध कायम गनव ससानेि । 

घ. संघ, संस्था दताव तथा नवीकिण 

(१)  संघ, संस्था परिचालन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय स्तिका संघ, संस्थाको दताव तथा नवीकिण। 

(३) वडा सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकािः स्थानीय सिकाि संचालन ऐन,२०७४ को दफा 
१२ बमोजिम वडा सनमनतको काम, कतवव्य ि अनधकाि तोसादा कम्तीमा देहाय बमोजिम 
तोवकएको ि :– 

क. वडानभत्रका योिना तिुवमा, कायावन्वयन तथा अनगुमन 

(१) सहभनगतामूलक योिना तिुवमा प्रणाली अनसुाि बस्ती वा टोलस्तिबाट योिना तिुवमा प्रवक्रया 
अवलम्बन गिी बस्ती तथा टोलस्तिीय योिनाको माग सड्ढलन, प्राथनमकीकिण तथा िनौट गने, 

(२) टोल ववकास संस्थाको गठन ि परिचालन तथा वडानभत्र सञ्चालन हनुे योिनाहरूका लानग 
उपभोिा सनमनतको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) वडानभत्रका योिना तथा भौनतक पूवावधािको संिक्षण, ममवत सम्भाि, िेखदेख तथा व्यवस्थापन 
गने, 

ख. तथयाकं अद्यावनधक तथा संिक्षण 

(१) ननिी घि तथा घि परिवािको लगत िाख्न,े 

(२) ऐनतहानसक, पिुाताजत्वक, सांस्कृनतक तथा धानमवक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मािक, सावविननक 
तथा सामदुावयक भवन, सावविननक, ऐलानी, पती िग्गाको लगत िाख्न ेतथा संिक्षण गने, 

(३) खलुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिल, धमवशाला, धानमवक तथा सांस्कृनतकस्थल, डााँडापाखा, 
चिनक्षेत्र, पानीको मूल, पोखिी, तलाउ, इनाि, कुवा, धािा, ढंुगेधािा, गठुीघि, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, 
कुलो नहि, पानी घट्ट, नमलको तथयाकं सकंलन गिी अद्यावनधक लगत िाख्न,े संिक्षण गने ि 
खण्डीकृत तथयाकं ि सूचना सवहतको वडाको पाश्र्वजचत्र तयाि तथा अद्यावनधक गने, 

ग. ववकास कायव 
(१) बाल उद्यानको व्यवस्था गने, 

(२) अनौपचारिक जशक्षा कायवक्रम, जशश ुस्याहाि तथा प्रािजम्भक बाल ववकास केन्ि सञ्चालन ि 
व्यवस्थापन गने, 
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(३) पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुावयक नसकाइ केन्ि, बालसालव तथा बालसिालको सञ्चालन ि 
व्यवस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थय संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गने, 

(५) खोप सेवा कायवक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गने, 

(६) पोिण कायवक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गने, 

(७) वडा तहमा स्वास्थय िनचेतना ववकास तथा स्वास्थय सूचना कायवक्रमको सञ्चालन गने, 

(८) शहिी तथा ग्रामीण स्वास्थय जसालननकको सञ्चालन गने, गिाउन,े 

(९) सावविननक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रनतक्षालयको ननमावण ि व्यवस्थापन गने, गिाउने, 
(१०) वडास्तिीय सामदुावयक धािाको प्रबन्ध, कुवा, इनाि तथा पोखिीको ननमावण, संिक्षण ि 
गणुस्ति ननयमन गने, 

(११) घिबाट ननकास हनु ेफोहिमैलाको सकंलन ि व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको 
सिसफाई, ढल ननकास, मिेका िनाविको व्यवस्थापन, सतही पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत 
संिक्षण गने, गिाउने, 
(१२) कृवि तथा फलफूल नसविीको स्थापना, समन्वय ि प्रवद्र्धन तथा वडास्तिीय अगवुा कृिक 
तानलमको अनभमखुीकिण गने, 

(१३) कृवि बीउ वविन, मल तथा औिनधको माग सकंलन गने, 

(१४) कृविमा लाग्ने िोगहरूको ववविण सकंलन गने, 

(१५) पशपुक्षी ववकास तथा िाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

(१६) वडानभत्रको चिनक्षते्र संिक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपवव, भािा संस्कृनतको ववकासको लानग कला, नाटक, िनचेतनामूलक 
तथा सांस्कृनतक कायवक्रम गने गिाउने, 
(१८) स्थानीय मौनलकता झजल्कने सांस्कृनतक िीनतरिवािलाई संिक्षण तथा प्रवद्र्धन गने, 

(१९) वडानभत्र खेलकुद पूवावधािको ववकास गने, 

(२०) अन्तिववद्यालय तथा सालव माफव त खेलकुद कायवक्रमको सञ्चालन गने गिाउने, 
(२१) वडा क्षेत्रनभत्रको बाटोघाटो चाल ुअवस्थामा िाख्न ेतथा िाख्न सहयोग गने, 

(२२) वडानभत्रका सडक अनधकािक्षेत्रमा अविोध ि अनतक्रमण गनव नददन,े 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पवहिो, हिुी तथा प्राकृनतक प्रकोपबाट उत्पन्न अविोध पञ्िाउने, 
(२४) घिेल ुउद्योगको लगत सकंलन तथा सम्भाव्यता पवहचान गने, 

(२५) वडानभत्र घिेल ुउद्योगको प्रवद्र्धन गने, 

(२६) प्रचनलत कानून बमोजिम व्यजिगत घटना दताव, अद्यावनधक तथा सोको अनभलेख सकंलन 



10 
 

तथा संिक्षण गने, 

(२७) व्यजिगत घटना दताव सम्बन्धी िनचेतना कायवक्रम सञ्चालन गने, 

(२८) सामाजिक सिुक्षा भिा ववतिण तथा अनभलेख अद्यावनधक गने, 

(२९) वडालाई बालमैत्री बनाउने, 
(३०) वडानभत्र आनथवक तथा सामाजिक रूपमा पनि पिेका मवहला, बालबानलका, दनलत, अपागंता 
भएका व्यजि, िेष्ठ नागरिक, अल्पसङ्क््यक, सीमान्तकृत समदुायको अनभलेख िाखी सामाजिक ि 
आनथवक उत्थान सम्बन्धी काम गने, 

(३१) ववनभन्न समदुायनबच सामाजिक सदभाव ि सौहादवता कायम गने, 

(३२) बालवववाह, बहवुववाह, लैंनगक वहंसा, िुवािुत, दहेि तथा दाइिो, हनलया प्रथा, िाउपडी, 
कमलिी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचववखन िस्ता सामाजिक कुिीनत ि अन्धववश्वासको अन्त्य गने, 

गिाउने, 
(३३) प्रचनलत कानूनको अधीनमा िही मालपोत तथा भनूम कि, व्यवसाय कि, वहाल कि, 

ववज्ञापन कि, सःशलु्क पावकव ङ, नयााँ व्यवसाय दताव, नसफारिस दस्तिु, सवािी साधन कि, मनोििन 
किको लेखािोखा ि सकंलन गिी सम्बजन्धत गाउाँपानलका वा नगिपानलकामा प्रनतवेदन सवहत 
िकम बझुाउने, 
(३४) अशि नबिामी भएको बेवारिस वा असहाय व्यजिलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थय 
केन्िमा परु् याई औिधोपचाि गिाउने, 
(३५) असहाय वा बेवारिस व्यजिको मतृ्य ुभएमा ननिको दाह संस्कािको व्यवस्था नमलाउने, 
(३६) सडक बालबानलकाको उद्धाि ि पनुस्र्थापनाको लानग लगत सकंलन गने, 

(३७) वडानभत्रको सामदुावयक वन, वनिन्य सम्पदा ि िैववक ववववधताको संिक्षण ि प्रवद्र्धन 
गने, 

(३८) वडा, टोल, बस्तीस्तिमा हरियाली क्षेत्र नबस्ताि गने, गिाउने, 
(३९) वडालाई वाताविणमैत्री बनाउने, 
(४०) प्रागांरिक कृवि, सिुजक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाव, पूणव खोप, खलुा ददशामिु सिसफाई, 

वाताविणमैत्री तथा बालमैत्री शासनिस्ता प्रवद्र्धनात्मक कायवहरू गने, गिाउने, 
(४१) वडानभत्र घिबास पयवटन (होम स्टे) कायवक्रम प्रवद्र्धन गने । 

घ. ननयमन कायव 
(१) वडानभत्र सञ्चानलत ववकास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपभोिा सनमनतहरूका कायवको 
अनगुमन तथा ननयमन गने, 
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(२) नसकमी, डकमीलाई भकूम्प प्रनतिोधी भवन ननमावण सम्बन्धी तानलम ददने, 
(३) खाद्यान्न, मािा, मास,ु तिकािी, फलफूल, पेय पदाथव तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्ति ि 
मूल्यसूची अनगुमन गिी उपभोिा वहत संिक्षण गने, 

(४) वडानभत्रका उद्योग धन्दा ि व्यवसायको प्रवद्र्धन गिी लगत िाख्न,े 

(५) हाट बिािको व्यवस्थापन गने, गिाउने, 
(६) ववद्यतु चहुावट तथा चोिी ननयन्त्रणमा सहयोग गने । 

ङ. नसफारिस तथा प्रमाजणत गने 

(१) नाता प्रमाजणत गने, 

(२) नागरिकता तथा नागरिकताको प्रनतनलवप नलनका लानग नसफारिस गने, 

(३) बहाल किको लेखािोखा नसफारिस गने, 

(४) बन्द घि तथा कोठा खोल्न िोहबिमा बस्ने, 
(५) मोही लगत कट्टाको नसफारिस गने, 

(६) घि िग्गा किको लेखािोखा नसफारिस गने, 

(७) िन्म नमनत प्रमाजणत गने, 

(८) व्यापाि व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापाि व्यवसाय हदैु नभएको नसफारिस 
गने, 

(९) वववाह प्रमाजणत तथा अवववावहत प्रमाजणत गने, 

(१०) ननःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थय उपचािको नसफारिस गने, 

(११) वडाबाट िािी हनुे नसफारिस तथा अन्य कागिलाई अंग्रजेि भािामा समेत नसफारिस तथा 
प्रमाजणत गने, 

(१२) घि पाताल प्रमाजणत गने, 

(१३) व्यजिगत ववविण प्रमाजणत गने, 

(१४) िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुावमा घि कायम गनव नसफारिस गने, 

(१५) कुनै व्यजिको नाम, थि, िन्म नमनत तथा वतन फिक–फिक भएको भए सो व्यजि एकै 
हो भन्ने नसफारिस गने, 

(१६) नाम, थि, िन्म नमनत संशोधनको नसफारिस गने, 

(१७) िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुाव हिाएको नसफारिस गने, 

(१८) वकिाकाट गनव नसफारिस गने, 

(१९) संिक्षक प्रमाजणत गने तथा संस्थागत ि व्यजिगत संिक्षक नसफारिस गने, 
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(२०) िीववतसाँगको नाता प्रमाजणत गने, 

(२१) मतृकसाँगको नाता प्रमाजणत तथा सिवनमन नसफारिस गने, 

(२२) िीववत िहेको नसफारिस गने, 

(२३) हकवाला वा हकदाि प्रमाजणत गने, 

(२४) नामसािी गनव नसफारिस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बन्धमा नसफारिस गने, 

(२६) उद्योग ठाउाँसािी गनव नसफारिस गने, 

(२७) आधािभतू ववद्यालय खोल्न नसफारिस गने, 

(२८) िग्गा मूल्याकंन नसफारिस गने, 

(२९) ववद्यालयको कक्षा थप गनव नसफारिस गने, 

(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पालन पोिणको लानग नसफारिस गने, 

(३१) वैवावहक अंगीकृत नागरिकता नसफारिस गने, 

(३२) आनथवक अवस्था कमिोि वा सम्पन्न िहेको सम्बन्धी नसफारिस गने, 

(३३) ववद्यालय ठाउाँसािी गनव नसफारिस गने, 

(३४) धािा तथा ववद्यतु िडानको लानग नसफारिस गने, 

(३५) प्रचनलत कानून अनसुाि प्रत्यायोजित अनधकाि बमोजिमको अन्य नसफारिस वा प्रमाजणत गने 
। 

१३. न्यूनतम दििेट ननधाविण गनेः नगिपानलकाले आफ्नो क्षेत्रनभत्रको ननमावण कायव तथा अन्य 
सेवाको प्रयोिनको लानग ननमावण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसलुको स्थानीय न्यूनतम दििेट 
तोसाने ि । श्रनमकको ज्यालादि ननधाविण गदाव नेपाल सिकािले ननधाविण गिेको िावट्रेशय न्यूनतम 
पारिश्रनमकभन्दा कम नहनु ेगिी तोसाने ि ि उि कायव प्रत्येक आनथवक विव शरुु हनुभुन्दा पन्र 
ददन अगावै तोकी ससान ुपनेि । 

१४. सनमनत, उपसनमनत वा कायवदल गठन गनव ससानःे कायवपानलकाले आफ्नो काम कािबाही 
व्यवजस्थत गनव आवश्यकता अनसुाि कुनै सदस्यको संयोिकत्वमा सनमनत वा उपसनमनत गठन गनव 
ससानेि । 

(२) गाउाँपानलका तथा नगिपानलकाले वविय ववज्ञता आवश्यक पने क्षेत्रमा कुनै सदस्य वा वविय 
ववज्ञको संयोिकत्वमा कायवदल गठन गनव ससानेि । सनमनत, उपसनमनत वा कायवदलको कायवक्षेत्र, 

कायाववनध ि अन्य वविय त्यस्तो सनमनत, उपसनमनत वा कायवदल गठन गदावको बखत तोके 
बमोजिम हनुेि । 
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१५. परिचालन ि समन्वय गनेः नगिपानलकाले स्थानीयस्तिमा ववकास ननमावण तथा सेवा प्रवाह 
सम्बन्धी कायव गदाव आफ्नो क्षेत्रनभत्रका उपभोिा, ननिी क्षेत्र, सामदुावयक सङ्घ संस्था, सहकािी 
संस्था तथा गैिसिकािी क्षेत्रको परिचालन ि समन्वय प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गनव ससानेि । 

१६. कायवववभािन ि कायवसम्पादनः कायवपानलकाको कायवववभािन ि कायवसम्पादन सम्बन्धी 
व्यवस्था सम्बजन्धत कायवपानलकाले स्वीकृत गिेको ननयमावली बमोजिम हनुेि । कायवववभािन 
ननयमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमखु, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमखु, वडा अध्यक्ष ि सदस्यको काम, कतवव्य 
ि अनधकाि समेत उल्लेख भएको हनु ुपनेि । कायवववभािन तथा कायव सम्पादन ननयमावली 
स्वीकृत वा संशोधन भएको नमनतले पन्र ददननभत्र प्रदेश ि नेपाल सिकािमा पठाउन ुपनेि । 
ननयमावलीबाट पदानधकािीको कायवववभािन वा काम, कतवव्य ि अनधकाि नतोवकएसम्मको लानग 
ननिको काम, कतवव्य अनधकाि देहाय बमोजिम हनुेिः– 

क. अध्यक्ष वा प्रमखुको काम, कतवव्य ि अनधकािः अध्यक्ष वा प्रमखुको काम, कतवव्य ि अनधकाि 
देहाय बमोजिम हनुेिः– 

(१) सभा तथा कायवपानलकाको बैठक बोलाउने ि बैठकको अध्यक्षता गने, 

(२) सभा ि कायवपानलकाको बैठकमा बैठकको कायवसूची तथा प्रस्ताव पेश गने, गिाउने, 
(३) वाविवक कायवक्रम तथा बिेट तयाि गिी सभामा पेश गिाउने, 
(४) सभाको अनधवेशन आ≈वान ि अन्त्य गने, 

(५) सभा ि कायवपानलकाको ननणवय कायावन्वयन गने गिाउने, 
(६) कायवपानलकाको दैननक कायवको सामान्य िेखदेख, ननदेशन ि ननयन्त्रण गने, 

(७) उपाध्यक्ष वा उपप्रमखु, कायवपानलकाका सदस्य तथा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई कािमा 
खटाउन,े 

(८) वडा सनमनतबाट सम्पादन हनुे नसफारिस तथा प्रमाजणत हनुे वविय बाहेक प्रचनलत नेपाल 
कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट गनुव पने प्रमाजणत वा नसफारिस गने, 

(९) नगिपानलकाको चल अचल सम्पजि हेिचाह तथा ममवत सम्भाि गने गिाउने ि आम्दानी, 
खचव, वहसाब ि अन्य कागिपत्र सिुजक्षत िाख्न,े िाख्न लगाउने, 
(१०) नगिपानलकाका सनमनत, उपसनमनत तथा वडा सनमनतको कामको िेखदेख गने, 

(११) सावविननक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गनुासो व्यवस्थापन गने, गिाउने, 
(१२) सात ददनभन्दा बढी समय नगिपानलकामा अनपुजस्थत हनुे भएमा उपाध्यक्ष वा 
उपप्रमखुलाई कायवभाि ददने ि उपाध्यक्ष वा उपप्रमखु पनन अनपुजस्थत भएमा कुनै सदस्यलाई 
कायवभाि ददन,े 
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(१३) सभा वा कायवपानलकाले तोकेका अन्य काम गने । 

ख. उपाध्यक्ष वा उपप्रमखुको काम, कतवव्य ि अनधकािः उपाध्यक्ष वा उपप्रमखुको काम, कतवव्य 
ि अनधकाि देहाय बमोजिम हनुेिः– 

(१) न्यावयक सनमनतको संयोिक भई कायव गने, 

(२) अध्यक्ष वा प्रमखुको अनपुजस्थनतमा ननिको कायवभाि सम्हाल्ने, 
(३) गैिसिकािी सङ्घ संस्थाका वक्रयाकलापको समन्वय गने, 

(४) उपभोिा वहत संिक्षण सम्बन्धी कायवको समन्वय गने, 

(५) योिना तथा कायवक्रमको अनगुमन तथा सपुरिवेक्षण गिी सोको प्रनतवेदन बैठकमा पेश गने, 

(६) सभा ि कायवपानलकाद्वािा गदठत सनमनतहरूको काममा सहिीकिण ि समन्वय गने, 

(७) सात ददनभन्दा बढी समय गाउाँपानलका वा नगिपानलकामा अनपुजस्थत हनुे भएमा अध्यक्ष वा 
प्रमखुलाई िानकािी गिाउने, 
(८) सभा, कायवपानलका तथा अध्यक्ष वा प्रमखुले प्रत्यायोिन गिेका वा तोकेका अन्य कायव गने। 

३. कायावलयमा िहन ेकमवचािी सं्या ि कायव ववविण 

३.१ स्वीकृत संगठन संिचना 
https://melamchimun.gov.np/ne/node/296 

 

३.२ कमवचािी सं्या : 

कायावलयमा नपेाल सिकािले समायोिनमाफव त पठाएका कमवचािीहरु तथा स्थानीय 
तहमा तत्कानलन अवस्थामा कायवित कमवचािीहरु िहेका िन ्।  

३.२.१. स्वीकृत कमवचािी दिबन्दी सं्या २०३ िना 
३.२.२. स्थायी कमवचािी कायवित सं्या  १८३ िना 
 

३.३ कायव ववविण 

https://www.melamchimun.gov.np/ne/TOR 

४ कायावलयबाट प्रदान गरिन ेसेवाहरु सेवाहरु  

https://www.melamchimun.gov.np/ne/citizen-charter 
 

५. कायावलयमा िहेका शाखा ि जिम्मेवाि अनधकािी 
क्र.सं. शाखा जिम्मेवािी अनधकािी 
१ प्रशासन तथा िनशजि ववकास शाखा झपेन्ििाि खिेल 

https://melamchimun.gov.np/ne/node/296
https://www.melamchimun.gov.np/ne/TOR
https://www.melamchimun.gov.np/ne/citizen-charter
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२ आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा ियिाम घोिासैनी 
३ सशुासन, कानून तथा बैठक व्यवस्थापन शाखा  

४ आनथवक प्रशासन शाखा मिुािी पडुासैनी 
५ िािश्व व्यवस्थापन शाखा िािेन्ि दलुाल 

६ सामाजिक सिुक्षा तथा पजिकिण शाखा अननल नसग्देल 
७ आन्तरिक लेखा पिीक्षण शाखा  

८ नगि प्रहिी व्यवस्था शाखा  

९ योिना, बिेट तथा अनगुमन शाखा िामकुमाि के.सी. 
१० सूचना तथा प्रववनध ि अनभलेख शाखा अपवना शे्रष्ठ 
११ उद्योग, पयवटन, सहकािी तथा उपभोिा वहत 

प्रवधवन शाखा 
सोम बहादिु थोकि 

१२ कृवि ववकास शाखा अमिनाथ आचायव 
१३ पश ुववकास शाखा उपेन्ि पजण्डत 
१४ स्थानीय पूवावधाि ववकास शाखा नतलक बस्नते 
१५ भवन तथा शहिी ववकास शाखा जित बहादिु काकी 
१६ वाताविण, सिसफाई तथा ववपद् व्यवस्थापन शाखा सिुन दलुाल 
१७ जशक्षा तथा खेलकुद शाखा िवी प्रसाद शमाव 
१८ मवहला, बालबानलका तथा सामाजिक समावेशीकिण 

शाखा 
झपेन्ििाि खिेल 

१९ िनस्वास्थय शाखा ज्ञानेन्ि प्रसाद घोिासैनी 
२० िोिगाि सेवा केन्ि िन्िन शे्रष्ठ 
 

६. सेवा प्राप्त गदाव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध  

https://www.melamchimun.gov.np/ne/citizen-charter 

७. ननवेदन उििुी उपि ननणवय गने प्रकृया ि अनधकािी 
यस कायावलयबाट प्रवाह हनुे सेवा प्राप्त गनवको लानग प्रचनलत कानून बमोजिम 
प्रचलनमा िहेको फािम, तथा ननवेदनका ढााँचाहरुमा ननवेदन प्रमखु प्रशासकीय 
अनधकृत समक्ष वा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको अनपुजस्थनतमा प्रशासकीय अनधकृत 
समक्ष ि ननवेदन तोक लगाइ दताव गिी सम्बजन्धत शाखामा पेश गनुव पदवि ।ननणवय 
गने अनधकािी प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत हनुेि। ननवेदनको ढााँचा, लाग्ने दस्तिु ि 
प्रकृया नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हनुेि ।  

 

 

https://www.melamchimun.gov.np/ne/citizen-charter


16 
 

८. ननणवय उपि उििुी सनु्न ेअनधकािी 
कायावलयले गिेको काम कािवाही तथा ननणवय उपि प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतले 
उििुी सनेु्न व्यवस्था िहेको ि । प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतबाहेकबाट ननणवयहरुका 
सम्बन्धमा गनुासो अनधकािी वा प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतसमक्ष उििुी वा ननवेदन 
ददन सवकने ि ।  

९. सम्पादन गिेका प्रमखु कामहरुको ववविण  

  

२०७९ श्रावण देजख आजश्वन मसान्तसम्म नगिपानलका बाट सम्पाददत भएका प्रमखु 
कायवहरुको ववविण देहाय बमोजिम िन।् 

नस. नं शाखा सम्पाददत वक्रयाकलाप 
कुल लागत 
रू. 

लाभाजन्वत 
सं्या  कैवफयत 

१ 

सामाजिक 
सिुक्षा तथा 
पजिकिण 
शाखा 

आ.व. २०७९/080 को प्रथम 

तै्रमानसकको सामाजिक सिुक्षा भिा 
बैंकहरू माफव त  ववतिण गने कायव 

भएको । 

5,00,51,
076 

5292 िना  

२ 
 

उद्योग, 
पयवटन, 
सहकािी 
तथा 

उपभोिा 
वहत प्रवधवन 

शाखा 

(क) COPOMIS सञ्चालन ि प्रयोग 
सम्बन्धी तानलम तथा  प्रजशक्षण 

 

395438 7000 िना मेनपा नभत्र कायवके्षत्र 
भएका 46 वटा 
सहकािी संस्थाका 
कमवचािी तथा 
पदानधकािीहरुको 
सहभानगता िहेको।  

(ख) गरिबी ननवािण कोिद्धिा 
प्रववद्धवत सामदुावयक संस्थामा 
अनगुमन तथा तथयांक व्यवस्थापन 
ि प्रनतवेदन  

 

193000 1000 िना  वडा नं.  9 मा 14  
ि 10 मा  5 वटा 
गिी िम्मा 19 वटा 
सामदुावयक 
संस्थाहरुमा कायवक्रम 
संचालन  
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3 

उद्यम 
ववकास 
शाखा 

 

उद्यम ववकास समनत माफव त वडा 
िनौट गरि बिेट नबभािन गरि 
बिेट जस्वकृत गरिएको 

 

300000 

 

125 िना 

 

 

4 

मवहला, 
बालबानल
का तथा 
सामाजिक 
समावेशीक
िण शाखा 

(क) लोकसेवा तयािी कक्षा 
संचालन(मवहलाको लानग) 

(ख) मवहला िनप्रनतनननध लाई 
नेततृ्व ववकास तथा 
क्षमता अनभवृवद्ध तानलम 

(ग) ज्येष्ठ नागरिक 
ददवस/बाल ददवस 
लगायतका ददवनसय 
कायवक्रम संचालन 

(घ) िेष्ठ नागरिक सम्मान 
कायवक्रम 

(ङ) बालगहृ तथा िोजखममा 
िहेका मवहला उद्दाि तथा 
पनुःस्थापना केन्ि संचालन 
सम्वन्धी तानलम कायवक्रम 

600000 

 

442000 

 

 

241000 

 

399000 

 

 

200000 

44 िना 

 

35 िना 

 

 

200 िना 

 

130 िना 

 

 

50 िना 

 

5 

योिना, 
बिेट तथा 
अनगुमन 
शाखा 

(क) योिना अनगुमन तथा 
सपुरिवेक्षण सनमनतबाट 
अनगुमन 

(ख) १३ वटै वडामा 
उपभोिा सनमनतका 
पदानधकािीलाई 
अनजुशक्षण कायवक्रम 

(ग) योिना सम्झौता तथा 
सम्पन्न भएका योिनाको 
ननयनमत भिुानी 

 

 

 

480000 

 

 

 

450 िना 
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6 

कृवि 
ववकास 
शाखा 

(क) माटो परिक्षण जशववि 
संचालन गरि कृवि चनु 
ववतिण 

(ख) ७५% अनदुानमा प्यािको 
ववउ ववतिण 

(ग) िोग कीिाको नबिादी तथा 
प्राववनधक सेवा प्रदान 

476000 

 

375000 

51 िना 

 

74 िना 

 

7 
पश ुववकास 

शाखा 

(क) तिल नाईट्रोिन खरिद 
तथा ववतिण 

(ख) ननयनमत औिधी 
ववतिण/कृनतम गभावधान 
ि उपचाि सेवा 

30000 

 

 

190 िना 

 

4531 िना 

 

8 

िनस्वास्थय 
/आयवेुद 
शाखा 

(क) मानसक/बाविवक सनमक्षा-
क्षयिोग/E-LMIS 

(ख) डेगी ं अनभमजुखकिण 
तानलम 

(ग) नाक कान घााँटी सम्वन्धी 
स्वास्थयकमी तथा मवहला 
स्वास्थय स्वयंसेववका का 
लानग तानलम 

   

9 
पोिण 
शाखा 

(क) हात धनुे व्यवहाि 
परिवतवन तथा पोिण 
पिामशव अनभमजुखकिण 

(ख) खानेपानी शवुद्धकिणका 
लानग गभववती 
आमाहरूलाई वफल्टि 
ववतिण कायवक्रम 

(ग) वकशोिीहरुलाई मवहनावािी 
स्वच्िता तथा 
अनभमजुखकिण तानलम 

(घ) ववद्यालयका वकशोरिलाई 

40000 

 

 

100000 

 

25000 

 

 

67 िना 

 

 

50 िना 

 

44 िना 
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१०. सूचना अनधकािी, प्रविा ि कायावलय प्रमखुको नाम पद 

कायावलय प्रमखु: प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत श्री अमतृ कुमाि नधताल 

सूचना अनधकािी : प्रशासकीय अनधकृत श्री झपेन्ििाि खिेल 

प्रविा : उमा प्रधान 

पोिण खानपान तथा 
फोनलक एनसडको महत्व 
वािे अनभमजुखकिण 

20000 25 िना 

10 
न्यावयक 
सनमनत 

(क) न्यावयक सनमनतका 
पदानधकािीहरुलाई ि वडा 
सम्पकव  व्यजिहरुलाई २ 
ददने काननुी साक्षिता 
सम्बन्धी तानलम 

(ख)   इिलास तथा न्यावयक 
सनमनतको बैठक 

(ग) वडा मेलनमलाप केन्ि 
अनगुमन तथा वडा d]n 

नमलापकताव संयोिक 
िनौट 

 

१८५६८४ 

 

 

३६१४१ 

 

 

१५३०५५ 

 

 

२५ िना 

 

 

 

 

१० वटा बैठक तथा 
इिलास 

 

१३ वटै वडामा 

 

 

 

11 

िािश्व 
व्यवस्थापन 

शाखा 

(क) नगिपानलका नभत्रका 
किदातालाई किदाता जशक्षा तथा 
उत्कृष्ट किदाता सम्मान 

 ४५ िना 
उत्कृष्ट 
किदाता/सबै 
किदाताहरू 

 

(ख) नगिपानलकाका भोटेचौि 
दवुाचौि, जचसापानी, मेलम्ची 
लगायतका मु् य विाि के्षत्रको 
बिाि अनगुमन 

  2079 आजश्वन 25, 
26 ि 27 गते ३ 
ददन अनगुमन 
गरिएको। 
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11. ऐन ननयम कायवववनध ि ननदेजशकाको सूची 

क्र.सं. नगि सभा तथा कायवपानलकाबाट स्वीकृत गरिएका कानूनको ववविण कैवफयत 

१ मेलम्ची नगिपानलकाको जशक्षालाई व्यवजस्थत गने बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

२ 
मेलम्ची नगिपानलकाको जशक्षालाई व्यवजस्थत गने बनकेो ऐन, २०७५ को प्रथम संसोधन 
२०७५ 

ऐन 

३ 
मेलम्ची नगिपानलकाको जशक्षालाई व्यवजस्थत गनव बनेको ऐन, २०७५ को दोश्रो 
संशोधन, २०७७ ऐन 

४ मेलम्ची नगिपानलकाको सहकािीको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

५ 
मेलम्ची नगिपानलकाको सहकािीको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७५ को 
प्रथम संसोधन, २०७५ 

ऐन 

६ 
मेलम्ची नगिपानलकाको सावविननक नलखत प्रमाणीकिण ि प्रकाशन (कायवववनध) को 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन, २०७५ 

ऐन 

७ मेलम्ची नगिपानलकाको प्रशासकीय कायवववनध (ननयनमत) गने ऐन, २०७५  
८ सावविननक नीजि साझेदािी सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन, २०७५ ऐन 

९ 
मेलम्ची नगिपानलकाको आनथवक कायवववनध ननयनमत तथा व्यवजस्थत गने बनेको ऐन, 

२०७५ 
ऐन 

१० मेलम्ची नगिपानलका व्यवसाय दताव ऐन, २०७५ ऐन 

११ मेलम्ची नगिपानलकाको बिाि अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१२ 
ववपद िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ि िलावाय ुउत्थानशील नगि ननमावणको लानग 
बनेको ऐन, २०७५ 

ऐन 

१३ एम एम िेनडयो संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ऐन 

१४ मेलम्ची नगिपानलकाको नगि प्रहिी सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७५ ऐन 

१५ 
मेलम्ची नगिपानलकाको न्यावयक सनमनतको कायवववनधका सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो 
ऐन, २०७५ 

ऐन 

१६ सम्पजि कि लगाउने (कायवववनध) सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको  ऐन, २०७५ ऐन 

१७ 
मेलम्ची नगिपानलकाको वाताविण तथा प्राकृनतक श्रोत संिक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गनव 
बनेको ऐन,  २०७६ 

ऐन 

१८ मेलम्ची नगिपानलकाको स्वास्थय सिसफाई सम्बन्धी ऐन, २०७६ ऐन 

१९ मेलम्ची नगिपानलकाको जशक्षालाई व्यवजस्थत गने बनकेो ऐन, २०७५ को दोश्रो संसोधन, 

२०७७ 
ऐन 

२० 

मेलम्ची नगिपानलकाको न्यावयक कायवववनध सम्बन्धी ऐन, २०७५ को पवहलो संशोधन, 

२०७७ ऐन  

२१ मेलम्ची नगिपानलकाको संस्था दताव ऐन, २०७६ ऐन 
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क्र.सं. नगि सभा तथा कायवपानलकाबाट स्वीकृत गरिएका कानूनको ववविण कैवफयत 

२२ मेलम्ची नगिपानलका नगि कायवपानलका (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ ननयम 

२३ मेलम्ची नगिपानलका नगि कायवपानलका (कायव सम्पादन) ननयमावली,२०७४ ननयम 

२४ मेलम्ची नगिपानलकाको सहकािी ननयमावली, २०७६ ननयम 

२५ मेलम्ची नगिपानलकाको सावविननक खरिद ननयमावली, २०७८ ननयमावली  
२६ मेलम्ची नगिपानलका नगिसभा संचालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ कायवववनध 

२७ मेलम्ची नगिपानलका नगि कायवपानलका बैठक संचालन सम्बन्धी  कायवववनध, २०७४ कायवववनध 

२८ "घ" वगवको ननमावण व्यवसाय ईिाित पत्र सम्बन्धी  कायवववनध, २०७४ कायवववनध 

२९ 
मेलम्ची नगिपानलकाको उपभोिा सनमनत गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन  सम्बन्धी 
कायवववनध, २०७५ 

कायवववनध 

३० टोल ववकास संस्था संचालन कायवववनध, २०७५ कायवववनध 

३१ अपाङ्गता भएका व्यजिको परिचयपत्र ववतिण कायवववनध, २०७५ कायवववनध 

३२ मेलम्ची नगिपानलकाको ब्याक हो लोडि संचालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ कायवववनध 

३३ 
मेलम्ची नगिपानलकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कायवववनध, 

२०७५ 
कायवववनध 

३४ 
मेलम्ची नगिपानलका क्षेत्रनभत्रका नदी, खोला, खोल्सीहरुबाट नदीिन्य पदाथव उत्खनन, 

संकलन ि उपयोग सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 
कायवववनध 

३५ सावविननक िग्गा संिक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ कायवववनध 

३६ ववद्यालयको भौनतक संिचना ममवत संभाि कायवववनध, २०७६  
३७ मेलम्ची नगिपानलकाको संजक्षप्त वाताविणीय अध्ययन तथा प्रािजम्भक वाताविणीय 

पिीक्षण कायवववनध,  २०७७ कायवववनध 

३८ मानव बेचववखन तथा ओसािपसाि ननयन्त्रणको लानग नगिस्तिीय सनमनत (गठन तथा 
परिचालन) कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

३९ लैवङ्गक वहंसा ननवािण कोि संचालन कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४० बाल अनधकाि संिक्षण तथा संम्वद्धवन सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ कायवववनध 
४१ मेलम्ची नगिपानलकाको कमवचािी अवकाश कोि संचालन कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४२ आफ्नो गाउाँ आफैं  बनाउाँ ववशेि कायवक्रम संचालन कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४३ किािमा प्राववनधक कमवचािी भनाव गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४४ बाल अनधकाि संिक्षण तथा सम्बद्धवन सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४५ अटो तथा इलेजसाट्रक रिसासा संचालन कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४६ अस्थायी प्रकृनतका जशक्षक तथा कमवचािी ननयूजि सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ कायवववनध 

४७ बाढीपीनडत िाहत तथा पनुस्थावपना कोि संचालन कायवववनध, २०७८ कायवववनध 
४८ सनमनत गठन तथा संचालन कायवववनध, २०७८ कायवववनध 
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क्र.सं. नगि सभा तथा कायवपानलकाबाट स्वीकृत गरिएका कानूनको ववविण कैवफयत 

४९ कन्टेन्िेन्सी िकम व्यवस्थापन तथा खचव सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ कायवववनध 

५० मेलम्ची नगिपानलकाको योिना अनगुमन तथा मलु्याङ्कन कायवववनध, २०७८ कायवववनध 

५१ कृवि ववकास अनदुान कायवक्रम संचालन कायवववनध, २०७८ कायवववनध 

५२ ववपद् व्यवस्थापन कोि (संचालन) कायवववनध, २०७८ कायवववनध 

५३ बाल संिाल एवं बालसालब गठन तथा संचालन सहजिकिण ननदेजशका, २०७८ ननदेजशका 
५४ ममवत संभाि ववशेि कोि संचालन ननदेजशका, २०७८ ननदेजशका 
   
55 मेलम्ची नगिपानलकाको सावविाननक सेवाको मापदण्ड, 2078 मापदण्ड 
56 नबियगत सनमनत गठन ि संचालन कायवववनध, 2078 कायवववनध 
57 मेलम्ची नगिपानलका वन ऐन, 2078 ऐन 
5८ िात्रवृजि सम्बन्धी कायवववधी,2079 कायवववनध 
58 नगि खेलकुद ववकास सनमनत गठन तथा संचालन कायवववनध, 2079 कायवववनध 
   

59 आन्तरिक ननयन्त्रण ननदेजशका, 2079 ननदेजशका 
60 मेलम्ची नगिपानलकामा ननवावजचत भएका पदानधकािीको आचािसंवहता, 2079 आचािसंवहता 
61 शव वहान संचालन कायवववधी, 2079 कायवववनध 
62 लैंनगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकिण िणनननत, 2079 िणनननत 
63 सन्देशमूलक सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कायवववधी, 2079 कायवववनध 

 

११. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक ववविण 

यस नगिपानलकामा आ.व. 2079/080 को प्रथम तै्रमानसक सम्मका लानग आनथवक 
प्रशासन शाखावाट उपलब्ध भएको आम्दानी, खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी 
अद्यावनधक ववविण तपनसल बमोजिम िहेको ि। 
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१२. तोवकए बमोजिमका अन्य ववविणहरु 

 

१३. अजघल्लो आ.व. मा संचानलत कायवक्रमहरु 

   

१४. कायावलयको वेभसाइट तथा ईमेल : 

यस कायावलयको वेभसाईट www.melamchimun.gov.np िहेको ि । ईमेल ठेगाना : 
dms.melamchimun@gmail.com िहेको ि ।  

१५. सूचना परियोिनामा प्राप्त भएको बैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवम ्सम्झौता 
सम्बन्धी ववविण  

कायावलयमा सूचना सम्बन्धी परियोिनाको लानग हालसम्म बैदेशवक सहायता, 
ऋण, अनदुान प्राप्त भएको िैन ।  

१६.  कायावलयले संचालन गिेको कायवक्रम ि सो को प्रनतवेदन 

क्र.सं. प्रनतवेदनहरु (DPR) कैवफयत 

१ मेलम्ची नगिपानलकाको नगिस्तिीय गरुुयोिना 
ननमावण 

ननमावण सम्पन्न भएको 

२ िािस्व सधुाि कायव योिना ननमावण ननमावण सम्पन्न भएको 
३ प्रािजम्भक वाताविणीय पिीक्षण प्रनतवेदन ननमावण ननमावण सम्पन्न भएको 
४ नत्रवेणीघाट एकीकृत ववकास योिना ननमावण कायावन्वयनको क्रममा िहेको 
५ धौले एकीकृत गरुुयोिना ननमावण ननमावण सम्पन्न भएको 
६ नसदे्दश्वि मजन्दि फट्केश्वि मजन्दि तथा सिल 

ननमावण 
ननमावणको चिणमा िहेको 

७ नगिपानलकाको वडा नं. २,३,५,७,८,१० ि १३ 
को कायावलय ननमावण 

३, 7, 9, 4, 12 बाहेक 
ननमावण सम्पन्न भएको 

८ मेलम्ची नगि अस्पताल ननमावण ननमावणको चिणमा भएको 
९ धौले तानलम केन्ि ननमावण ननमावणको चिणमा भएको 
१० नगिपानलकाको प्रशासननक भवन ननमावण ननमावण सम्पन्न भएको 
११ भदोिे धसेुनीचौि सडक ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
१२ मेलम्ची नसटी पाकव  ननमावण ननमावणकै क्रममा बावढबाट 

क्षेनत भएको 
१३ मेलम्ची बसपाकव  ननमावण ननमावणकै क्रममा बावढबाट 

क्षेनत भएको 
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१४ भोटेचौि तपचलुी पातालगफुा ननमावण ननमावणको चिणमा भएको 
१५ तालामािाङ्ग धसेुनी वपप्ले सडक ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
१६ मेलम्ची जििो वकलो िाम्चेडााँडा सडक ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
१७ िागेश्विी धाम सिल ननमावण  DPR सम्पन्न भएको 
१८ गफुाडााँडा िलवाय ुपाकव  गरुु योिना ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
१९ नगिपानलका आवनधक योिना ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
20 मेलम्ची गफुाडााँडा सडक ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
21 धसेुनीचौि धौले पयवटक सडक ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
22 ईन्िावती मेलम्ची अध्ययन प्रनतवेदन ननमावण ननमावणको चिणमा िहेको 
23 वकवी जचस्यान केन्ि DPR ननमावण DPR सम्पन्न भएको 
24 वडा नं ६ खानेपानी ननमावण ननमावण सम्पन्न भएको 
१७. कायावलयले वगीकिण तथा संिक्षण गिेका सूचनाको ववविण 

सूचना अनधकािीको काम, कतवव्य ि अनधकाि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुाँदा नं 
८ ले तोकेका सचुनाहरु संिक्षण गरिएको ि भने त्यस बाहेकका सबै सूचनाहरु 
खलु्ला गिेको ि ।  

१८.  सूचना माग सम्बन्धी ननवेदनको ववविण 

२०७९ साल श्रावण मवहना देजख आजश्वन मसान्तसम्म मागभएको सूचनाको ववविण 
देहाय बमोजिम ि :  

क्र.सं. ननवेदक नमनत वविय फच्िौटको अवस्था 
१ - - - - 

१९.  कायावलयका सूचनाहरु अन्य प्रकाशन भएको वा हनु ेभए सोको ववविण 

कायावलयका सूचना तथा प्रगनत ववविणहरु सम्बजन्धत ननकायमा ननयनमत पठाउन े
गरिएको ि । वाविवक रुपमा वाविवक प्रगनत प्रनतवदेन पसु्तक प्रकाशन गिी 
सावविननक गने गरिएको ि । पवहलो िनननवावजचत पदानधककािीहरुको ि संघीय 
लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपालको पवहलो कायवकालको पााँचविे उपलजब्धहरु संगालेि 
पसु्तक प्रकाशन गरिएको ि ।  

 

 


