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नीलकण्ठ नगरपाललका, नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् भवन धादिङवेसी 

 

नीलकण्ठ नगरपाललकाको नक्शा 

 



स्वतः प्रकाशन 
1. नीलकण्ठ नगरपाललकाको स्वरुप र प्रकृलतः 

उत्तरमा हिमालर्िेखि िखिणमा मिाभारत पवयतसम्म फैललएको िेशको एक मात्र खिल्ला धादिङमा 
अवखस्ित र्स नीलकण्ठ  नगरपाललका  नपेाल  सरकारको हव=सं= २०७१  वैशाि  २५  को  
लनणयर्ानसुार नगरपाललका  घोषणा  िुुँिा साहवकको नीलकण्ठ, सांकोस, मरुलीभन्ज्र्ाङ र सनुौलाबिार 
गरी ४ वटा  गाउुँ हवकास सलमलतिरु समेटेर घोषणा गररएको लिर्ो। पछी  हव=सं= २०७३ सालमा  
साहवकका तीनवटा गाउुँ हवकास सलमलतिरु; ्र्ामरुङ,  िाल्टे  र धवुाुँकोट  समेत िप भई 
िालको  नगरपाललका  बनाइएको  लिर्ो । साहवकको  नीलकण्ठ गाुँउ  हवकास  सलमलतको  
नामलाई  नै  कार्म गरी  र्स  नगरपाललकाको  नामकरण भएको िो। समदु्र  मन्जिनको  क्रममा  
उत्पन्न कालकूट  हवषबाट िगतको  रिा  गनय  भगवान  खशवले  सो  हवषपान  गरी  आफ्नो  
कण्ठमा धारण  गनुयििुा  कण्ठ नीलो भएको पौराखणक आख्र्ान बमोखिम नीलकण्ठ शब्िलाई 
भगवान ्खशवको अको नामको रूपमा ललइन्जछ। 

२७०५०’  उत्तरी अिांश िेखि २७०५८’ उत्तरी अिांश तिा ८४०५६’ िेखि ८४०५८’  पूवी 
िेशान्जतरमा अवखस्ित र्ो नगरपाललका १९९=८७ वगय हक=लम= िेत्रफलमा फैललएको छ। 
काठमाडौंबाट ८९ हक.मी.को िरुीमा  रिेको  र्स नगरपाललकाले धादिङ खिल्लाको करीब १०% 
भभूाग ओगटेको छ भने खिल्लाको कुल िनसंख्र्ाको १७% िनसंख्र्ा  र्िाुँ  बसोबास  गरीरिेका  
छन ्। धादिङ खिल्लाको सिरमकुाम धादिङवेसी समेत रिेको र्स  नगरपाललकाको पूवयमा  नवुाकोट  
खिल्ला,  पखिममा  ्वालामिुी  तिा  लसद्धलेक गाउुँपाललका,  उत्तरमा  नेत्रावती  र  लत्रपरुासनु्जिरी  
गाउुँपाललका  र  िखिणमा गल्छी  र  लसद्धलेक  गाउुँपाललका  पियछन।् 

१४ वडामा हवभाखित र्ो नगरपाललकामा राहिर्  िनगणना, २०७८ को प्रारखम्भक प्रलतवेिन 
अनसुार कुल िनसंख्र्ा ५८,१५१ रिनकुा सािै िम्मा पररवार संख्र्ा १६,५७९ छन ् ।र्स  
नगरपाललकाको आलियक आधारखशलाको रूपमा कृहष, व्र्ापार र पर्यटन मखु्र् रिेका छन।्  
नेवार,  ब्राह्मण,  ित्री,  कुमाल,  मगर,  तामाङ,  सार्र्की,  गरुुङ  आदि  हवलभन्न  िातिालत  र्स  
नगरपाललकामा बसोबास  गिै  आएका  छन ्। समखशतोष्ण िावापानी रिेको र्स नगरपाललकामा 
िैहवक र प्राकृलतक रुपमा लनकै धनी छ। िोपल,  आुँसी  र  अरणिोला  र्स  नगरपाललका  
तीन  प्रमिु  िोलािरू  िनु ्। पिाडी भभूाग भएको िनुाले र्िाुँका धेरै िमीन लभरालो प्रकारको 
रिेको छ । र्स  िेत्रको  कृहष  लनवायिमिुी  र  परम्परागत  हकलसमको  भए  तापलन  
बिसंुख्र्क  िनसंख्र्ाको  आम्िानीको  मखु्र् आधार  र्िी  नै  रिेको  छ  ।  धान,  मकै,  

गिुुँ,  कोिो  मखु्र्  िाद्यान्न र्सका उत्पािन िनु ् भने  हवलभन्न  प्रकारको  तरकारी,  िलिन, 

हवलभन्न हकलसमका फलफूल र्िाुँका हकसानले उत्पािन गियछन।्  



धादिङवेशी धादिङमा रिेको नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् संगैं १४ वटा वडा कार्ायलर्, ७ वटा 
स्वास््र् चौकी, ८ आधारभतू स्वास््र् केन्जद्र, १ आर्ुयवेि औषधालर् २ शिरी स्वास््र् खक्ललनक 
आदिबाट र्स नगरपाललकाले सेवा प्रिान गरररिेको छ। 

2. नीलकण्ठ नगरपाललकाको काम कतयव्र् र अलधकारः 
र्स नगरपाललका नपेालको संहवधानको अनसूुची-८ को स्िानीर् तिको अलधकारको सूची र अनसूुची-
९ को संघ, प्रिेश र स्िानीर् तिको साझा सूची, स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सङ घीर् 
सरकार, वागमती प्रिेश कानून बमोखिम स्िानीर् ति सम्बन्जधी िारी गररएका ऐन, लनर्म तिा 
अन्जर् कानूनी प्रबन्जधिरु समर्-समर्मा िारीिनुे पररपत्रिरु एवं नगरपाललकाको स्िानीर् कानूनिरु 
(ऐन, लनर्मावली, कार्यहवलध, लनिेखशका, मापिण्ड, मागयिशयन) र लनणयर्िरु समेतले तोके बमोखिम 
काम कतयव्र् र अलधकार लनदियष्ट छ। 
स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा ११ को उपिफा २ बमोखिम र्स नगरपाललकाको 
काम, कतयव्र् र अलधकार िेिार् बमोखिम रिेको छ। 
 नगर प्रिरीको गठन, सञ्चालन, व्र्वस्िापन, लनर्मन तिा प्रिरी सम्बन्जधी नीलत, काननु र 

मापिण्डको लनमायण तिा कार्ायन्जवर्न गने । 

 सिकारी संस्िा सम्बन्जधी स्िानीर् नीलत, काननु, मापिण्डको लनमायण, कार्ायन्जवर्न, लनर्मन, िताय, 
अनमुती, िारेिी, हवघटन, संघ, प्रिेश सुँग समन्जवर्, त्र्ाङ्क व्र्वस्िापन र िमता अलभवहृद्ध गने, 

 एफ.एम. सञ्चालन अनमुलत, नहवकरण, लनर्मन र िारेिी गने  
 स्िानीर् कर, सेवा, शलु्क तिा िस्तरु लनधायरण, संकलन, व्र्वस्िापन, सम्बन्जधी नीलत, काननु, 

मापिण्ड, कार्ायन्जवर्न तिा लनर्मन गने। 

 स्िानीर् सेवाको व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, मापिण्ड, सेवा सतय, र्ोिना, कार्ायवर्न र लनर्मन, 
िनशखि व्र्वस्िापन र वखृत्तहवकास गने, 

 स्िानीर् त्र्ांक र अलभलेि संकलन सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न 
रलनर्मन गने 

 स्िानीर्स्तरका हवकास आर्ोिना तिा पररर्ोिना सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड 
तिुयमा,कार्ायन्जवर्न, अनगुमन, मूल्र्ांकन र लनर्मन गने, 

 आधारभतू र माध्र्लमक खशिा सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्जवर्न र 
लनर्मन गने, 

 आधारभतू स्वास््र् र सरसफाइ सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्जवर्न र 
लनर्मन गने, 

 स्िानीर् बिार व्र्वस्िापन, वातावरण संरिण र िैहवक हवहवधता सम्बन्जधी नीलत, काननु, 
मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न र लनर्मन गने, 

 स्िानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृहष सडक र लसुँचाइ सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना 
तिुयमा, कार्ायन्जवर्न, अनगुमन र लनर्मन गने, 



 नगरसभा, मेललमलाप र मध्र्स्िताको व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, काननु र कार्यहवलध, रणनीलत, 
आवलधक तिा वाहषयक र्ोिना, कार्यक्रम र बिेट स्वीकृलत, सभाका सलमलतिरु गठन तिा 
सञ्चालन गने, 

 स्िानीर् अलभलेि व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना लनमायण, कार्ायन्जवर्न, 
अनगुमन र लनर्मन गने, 

 स्िानीर् िग्गाको नाप नक्सा, हकत्ताकाट, िालसाहवक, रखििेशन नामसारी, िाखिला िारेि, भलूम 
वगीकरण अनसुारको लगत, समन्जवर् सििीकरण तिा िग्गाधनी िताय प्रमाणपिुाय हवतरणसम्बन्जधी 
कार्य गने, 

 ्रे्ष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्खि र अशििरुको व्र्वस्िापन गने, 

 वेरोिगारको त्र्ांक संकलन तिा व्र्वस्िापन सम्बन्जधी कार्य गने, 

 कृहष प्रसारको व्र्वस्िापन, सञ्चालन र लनर्न्जत्रण गने, 

 िानेपानी, साना िलहवद्यतु ्आर्ोिना, वैकखल्पक उिाय सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड,र्ोिना, 
कार्ायन्जवर्न र लनर्मन गने, 

 हवपि व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न, अनगुमन र लनर्मन गने, 

 िलाधार, वन्जर्िन्जत,ु िानी तिा िलनि पिाियको संरिण सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, 

 र्ोिना, कार्ायन्जवर्न र लनर्मन गने, 

 भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरिण सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न 

     र लनर्मन गने, 

3. नीलकण्ठ नगरपाललकाका िनप्रलतलनलध तिा कमयचारी हववरण 
अ) िनप्रलतलनलध हववरण 

िनप्रलतलनलध/पिालधकारी हववरण 

लस.नं. पिालधकारीको नाम पि स्िार्ी ठेगाना  सम्पकय  नं. 

1 श्री भीम प्रसाि ढंुगाना नगर प्रमिु नीलकण्ठ ८ 9851007101 

२ श्री दिपक हवश्वकमाय नगर उप-प्रमिु नीलकण्ठ ७ 9851066964 

3 श्री गणेश बिािरु गरुुङ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ १ ९८१८०८९६७२ 

४ श्री प्रिेा तामाङ वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ १ ९८६६२६२५५२ 

5 श्री तेिलाल तामाङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १ ९८४३३३४६५४ 

६ श्री बेिराि गरुुङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १ ९८४७५४०४४१ 

7 श्री ध्विबिािरु गरुुङ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ २ ९८४९३३९२९७ 

८ श्री िगुाय गरुुङ वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ २ ९८१८२३५८७७ 



9 श्री नीरमार्ा लमझार वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ २ ९८४६३०८१०० 

१० श्री द्वाररका िािाल वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ २ ९८६३६६४१८० 

11 श्री ज्ञान बिािरु राना वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ २ ९८४९२१२६९६ 

१२ श्री रािकुमार शे्रष्ठ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ३ ९८४१२६७४११ 

13 श्री खचना मार्ा शे्रष्ठ कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ ३ ९८५११६६६३२ 

१४ श्री सम्झना सनुार वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ३ ९८६२७२१८०० 

15 श्री सन्जतोष िापा वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ३ ९८५११२०४९९ 

१६ श्री रोशन कुमार शे्रष्ठ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ३ ९८५१२७८३०३ 

17 श्री िरर बिािरु शे्रष्ठ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ४ ९८५१०६६३९१ 

१८ श्री बहवता शाि वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ ४ 9803517020 

19 श्री डाललर्ा िापा नेपाली वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ४ 9843003878 

२० श्री नवराि लसं ठकुरी वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ४ 9843470713 

21 श्री िेम बिािरु शे्रष्ठ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ४ ९८४१७१७९०२ 

२२ श्री राम बिािरु शे्रष्ठ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ५ ९८५१००२९५६ 

23 श्री सररता शे्रष्ठ वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ ५ ९८६३३९५४४६ 

२४ श्री मनुा श्रीमल वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ५ ९८०३६६०५६४ 

25 श्री रािाराम ढंुगाना वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ५ ९८४११२७४८४ 

२६ श्री प्रमे बिािरु मगर वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ५ ९८०५८२६१८४ 

27 श्री भपेुन्जद्र कुमार शे्रष्ठ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ६ 9841373135 

२८ श्री बहुद्ध गरुुङ वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ ६ ९८६१६८८६७१ 

29 श्री चनमती मग्राती वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ६ ९८६६२६२५८२ 

३० श्री कमल ररिाल वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ६ ९८४१३५०१४४ 

31 
श्री रेशम बिािरु िलायमी 
मगर 

वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ६ ९८४१९६१६४० 

३२ श्री गौतमिरर अलधकारी वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ७ ९८५१००५२२१ 

33 श्री मञ्ज ुमगर कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ ७ ९८४१७१७५३६ 

३४ श्री सहवता नेपाली वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ७ ९८६०३२४५७९ 

35 श्री र्वुराि पोिरेल वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ७ ९८६०९३२३७९ 

३६ श्री रािन अलधकारी वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ७ ९८४९१८५८५५ 



37 श्री प्रकाश कुमार शे्रष्ठ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ८ ९८५११००१४९ 

३८ श्री िगुाय अलधकारी वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ ८ ९८४९४५५३६५ 

39 श्री हवमला बराइली वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ८ ९८१८७०२७०५ 

४० श्री छलब प्रसाि काप्री वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ८ ९८४१६५६८६९ 

41 श्री उमेश मगर वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ८ ९८६०९३२३४१ 

४२ श्री रािन बराइली वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ९ ९८५११७०८१८ 

43 श्री छनमुार्ा गरुुङ कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ ९ ९८६१५९७७८८ 

४४ श्री भद्र बिािरु गरुुङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ९ ९८४०१८३७३१ 

45 श्री सलुनल िापा वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ९ ९८६०६४९५१३ 

४६ श्री सरोि पाण्डे वडा अध्र्ि नीलकण्ठ १० ९८४३२१३२८४ 

47 श्री सररता धरेल वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ १० ९८६०१६६२५३ 

४८ श्री लनमयला िमाइ वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ १० ९७४९४२६६१३ 

49 श्री खिरेन्जद्र प्रसाि लतमखल्सना वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १० ९८४९६२५४८० 

५० श्री हिम प्रसाि पाठक वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १० ९८०३५११८३८ 

51 श्री राम बिािरु शे्रष्ठ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ ११ 9849233048 

५२ श्री लनमयला शे्रष्ठ वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ ११ 9860157144 

53 श्री कोहपला रोक्का नेपाली वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ ११ 9861976771 

५४ श्री लभमसेन बिािरु गरुुङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ११ 9840810820 

55 श्री हववेक धमला वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ ११ 9851005437 

५६ श्री धमयराि भण्डारी वडा अध्र्ि नीलकण्ठ १२ ९८५१२००९७७ 

57 श्री सान ुमार्ा राउत वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ १२ 9843437272 

५८ श्री काली रोक्का वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ १२ ९८४१६५०९१० 

59 श्री गोहवन्जि सापकोटा वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १२ 9841128305 

६० श्री सोम बिािरु गरुुङ वडा अध्र्ि नीलकण्ठ १३ ९८४९००५०१६ 

61 श्री शान्जता िापा कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ १३ ९८६१९९२६०६ 

६२ श्री राम्री नेपाली कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ १३ ९८६०४४३२३० 

63 श्री एललना राइ गरुुङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १३ ९८६६४०८२४८ 

६४ श्री धनेन्जद्र गरुुङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १३ ९८४१६१५८०३ 



65 श्री नवराि िवुाडी वडा अध्र्ि नीलकण्ठ १४ 9851118210 

६६ श्री कमला तामाङ वडा सिस्र् महिला नीलकण्ठ १४ 9746437152 

67 श्री लगता पररर्ार वडा सिस्र् िललत महिला नीलकण्ठ १४ 9860258436 

६८ श्री लभम बिािरु गरुुङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १४ 9861317092 

69 श्री सरु्य बिािरु तामाङ वडा सिस्र् िलु्ला नीलकण्ठ १४ 9840895842 

७० श्री हवशाल रोक्का कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ ५ 9841064321 

71 श्री लक्ष्मण रम्तेल कार्यपाललका सिस्र् नीलकण्ठ ६ 9847539778 

 
नगर कार्यपाललका 

लस.नं. नाम पि   मोवाइल नं. 
१ श्री भीमप्रसाि ढंुगाना नगर प्रमिु   ९८५१००७१०१ 

२ श्री दिपक हवश्वकमाय उप-प्रमिु   ९८५१०६६९६४ 

३ श्री गणेश बिािरु गरुुङ वडा अध्र्ि १ नं. वडा ९८१८०८९६७२ 

४ श्री ध्विबिािरु गरुुङ वडा अध्र्ि २ नं. वडा ९८४९३३९२९७ 

५ श्री रािकुमार शे्रष्ठ वडा अध्र्ि ३ नं. वडा ९८४१२६७४११ 

६ श्री िरर बिािरु शे्रष्ठ वडा अध्र्ि ४ नं. वडा ९८५१०६६३९१ 

७ श्री राम बिािरु शे्रष्ठ वडा अध्र्ि ५ नं. वडा ९८५१००२९५६ 

८ श्री भपेुन्जद्र कुमार शे्रष्ठ वडा अध्र्ि ६ नं. वडा ९८४१३७३१३५ 

९ श्री गौतमिरर अलधकारी वडा अध्र्ि ७ नं. वडा ९८५१००५२२१ 

१० श्री प्रकाश कुमार शे्रष्ठ वडा अध्र्ि ८ नं. वडा ९८५११००१४९ 

११ श्री रािन बराइली वडा अध्र्ि ९ नं. वडा ९८५११७०८१८ 

१२ श्री सरोि पाण्डे वडा अध्र्ि १० नं. वडा ९८४३२१३२८४ 

१३ श्री राम बिािरु शे्रष्ठ वडा अध्र्ि ११ नं. वडा ९८४९२३३०४८ 

१४ श्री धमयराि भण्डारी वडा अध्र्ि १२ नं. वडा ९८५१२००९७७ 

१५ श्री सोम बिािरु गरुुङ वडा अध्र्ि १३ नं. वडा ९८४९००५०१६ 

१६ श्री नमराि िवुाडी वडा अध्र्ि १४ नं. वडा ९८५१११८२१० 

१७ श्री खचनामार्ा शे्रष्ठ कार्यपाललका सिस्र् ९८५११६६६३२ 

१८ श्री राम्री नेपाली कार्यपाललका सिस्र् ९८६०४४३२३० 

१९ श्री छनमुार्ा गरुुङ कार्यपाललका सिस्र् ९८६१५९७७८८ 

२० श्री शान्जता िापा कार्यपाललका सिस्र् ९८६१९९२६०६ 

२१ श्री हवशाल रोक्का कार्यपाललका सिस्र् ९८४१०६४३२१ 

२२ श्री लक्ष्मण रम्तेल कार्यपाललका सिस्र् ९८४७५३९७७८ 



२३ श्री मञ्ज ुमगर कार्यपाललका सिस्र् ९८४१७१७५३६ 

२४ 
श्री दिनेश राि पन्जत 

(प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत) 
सिस्र्-सखचव ९८५१२५२१११ 

 
हवलभन्न सलमलतिरुको हववरण 

स्रोत अनमुान तिा विेट सीमा लनधायरण सलमलत 
लस.नं. नाम पि मोवाइल नं. 
१ श्री भीमप्रसाि ढंुगाना संर्ोिक ९८५१००७१०१ 

२ श्री दिपक हवश्वकमाय सिस्र् ९८५१०६६९६४ 

३ श्री ध्वि विािरु गरुुङ सिस्र् ९८४९३३९२९७ 

४ श्री प्रकाश कुमार शे्रष्ठ सिस्र् ९८५११००१४९ 

५ श्री गौतमिरी अलधकारी सिस्र् ९८५१००५२२१ 

६ श्री खचनामार्ा शे्रष्ठ सिस्र् ९८५११६६६३२ 

७ श्री दिनेश राि पन्जत (प्र.प्र.अ.) सिस्र् सखचव ९८५१२५२१११ 

न्जर्ाहर्क सलमलत 
१ श्री दिपक हवश्वकमाय संर्ोिक ९८५१०६६९६४ 

२ श्री कमला तामाङ सिस्र् ९७४६४३७१५२ 

३ श्री गोहवन्जि सापकोटा सिस्र् ९८४११२८३०५ 

रािश्व परामशय सलमलत 
१ श्री दिपक हवश्वकमाय संर्ोिक ९८५१०६६९६४ 

२ श्री दिनेश राि पन्जत (प्र.प्र.अ.) सिस्र् ९८५१२५२१११ 

३ श्री रािकुमार शे्रष्ठ सिस्र् ९८४१२६७४११ 

४ श्री मन्जि ु मगर सिस्र् ९८४१७१७५३६ 

५ उद्योग वाखण्र् संघ/ घरेल ुतिा साना उद्योग 
मिासंघ प्रलतलनलध २ िना सिस्र्  

६ रािश्व शािा प्रमिु सिस्र् सखचव  
हवषर्गत सलमलतिरुको हववरण 

आलियक हवकास सलमलत 
लस.नं. नाम पि मोवाइल नं. 
१ श्री लक्ष्मण रम्तेल संर्ोिक ९८४७५३९७७८ 

२ श्री र्वुराि पोिरेल सिस्र्  

३ श्री सम्झना सनुार सिस्र्  

सामाखिक हवकास सलमलत 



१ श्री खचनामार्ा शे्रष्ठ संर्ोिक ९८५११६६६३२ 

२ श्री मञ्जु िापा सिस्र् ९८४१७१७५३६ 

३ श्री गोहवन्जि सापकोटा सिस्र्  

वातावरण, वन तिा हवपद् सलमलत 
१ श्री राम्री नेपाली संर्ोिक ९८६०४४३२३० 

२ श्री रािाराम ढंुगाना सिस्र्  

३ श्री रोशन शे्रष्ठ सिस्र्  

पूवायधार हवकास सलमलत 
१ श्री हवशाल रोक्का संर्ोिक ९८४१०६४३२१ 

२ श्री सन्जतोष शे्रष्ठ सिस्र्  

३ श्री िगुाय गरुुङ सिस्र्  

सशुासन तिा संस्िागत िमता हवकास सलमलत 
१ श्री शान्जता िापा संर्ोिक ९८६१९९२६०६ 
२ श्री िेम बिािरु शे्रष्ठ सिस्र् ९८४१७१७९०२ 

३ श्री हिम प्रसाि पाठक सिस्र् ९८०३५११८३८ 

हवदे्यर्क सलमलत 
१ श्री छनमुार्ा गरुुङ संर्ोिक  
२ श्री प्रिेा गरुुङ सिस्र्  

३ श्री सलुनल िापा सिस्र्  

 
आ) नीलकण्ठ नगरपाललकाको कमयचारी हववरणः 
र्स नगरपाललकामा स्िार्ी, करार, समार्ोिन भई आएका, कामकािमा िहटएका कमयचारीिरुको 
संख्र्ा कमयचारीको सेवा, समूि, ति समेतको हवस्ततृ हववरण नगरपाललकाको संगठन संरचना समेत 
नगर सभाबाट स्वीकृत भएबमोखिम काम कारवािी भइरिेको छ। पिालधकारी एवं कमयचारीिरुको 
हववरण नीलकण्ठ नगरपाललकाको वेबसाइट www.neelakanthamun@gmail.com मा समेत 
राखिएको छ। 

कार्यरत कमयचारी हववरण 

क) नीलकण्ठ नगरपाललका, नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

क्र. 
सं. 

खिम्मेवार कमयचारीको 
नाम िर 

ति/ 

शे्रणी पि संकेत नं. स्िार्ी/ 
करार 

 शािा/उपशािा/इकाई मोवाईल नं.  

१ श्री दिनेश राि पन्जत 
रा.प. 
दद्वतीर् 

प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृत 
१८०६६७ स्िार्ी    ९८५१२५२१११   

२ श्री नारार्ण प्रसाि वाग्ले िशौं उपसखचव १८१५७८ स्िार्ी  खशिा तिा िेलकुि ९८४७६३१७०३   



३ श्री हवष्ण ुप्रसाि ररिाल आठौं वररष्ठ िनस्वास््र् अलधकृत १६२४८० स्िार्ी  िनस्वास््र् ९८४१५३१३६२   
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९३ श्री अञ्जली शे्रष्ठ  चौिों कार्ायलर् सिार्क   करार  ५ नं. वडा कार्ायलर् ९८४३७९४५७२   

९४ श्री शलमयला शे्रष्ठ शे्रणी हवहिन कार्ायलर् सिर्ोगी   करार  ५ नं. वडा कार्ायलर्     
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१०३ श्री सलुनल हवसनु्जिे चौँिो वडा सखचव   करार  ९ नं. वडा कार्ायलर् ९८४९२७०८८३   
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१०७ श्री खचत्र बिािरु मल्ल ठकुरी 
शे्रणी 
हवहिन 
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4. प्रिान गररन ेसेवाः 
नेपालको संहवधान स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, संघीर् सरकार र बागमती प्रिेश 
कानून बमोखिम स्िानीर् ति सम्बन्जधी िारी गररएका ऐन, लनर्म तिा समर् समर्मा िारी िनुे 
पररपत्रिरु एवं नीलकण्ठ नगरपाललकाको स्िानीर् कानूनिरु, लनणयर्िरु तिा र्स कार्ायलर्को 
अहवलछन्न अभ्र्ासिरुको अधीनमा रिी स्िानीर् सरकारको रुपमा सेवा सहुवधािरु प्रिान 
गरररिेको छ।(प्रिान िनेु केिी मखु्र्-मखु्र् सेवािरु तल उल्लेि गररएको छ) 
क) र्ोिना कार्यक्रम लागत इखस्टमेट तर्ार तिा स्वीकृलत, कार्यक्रमको िकमा प्रस्तावना 

खस्वकृलत, र्ोिना कार्यक्रम सञ्चालन, अनगुमन, कार्यसम्पन र भिुालन, 
ि) िल उपभोिा सलमलत, अन्जर् उपभोिा सलमलत गठन नहवकरण, 
ग) संघ, सस्िा, समूि िताय नहवकरण, 
घ) “घ +” वगयको लनमायण व्र्वसार्ी ईिाित तिा नहवकरण, 
ङ) सिकारी संस्िा सम्बन्जधी स्िानीर् नीलत, काननु, मापिण्डको लनमायण, कार्ायन्जवर्न, लनर्मन, 

िताय, अनमुती, िारेिी, हवघटन, संघ, प्रिेश सुँग समन्जवर्, त्र्ाङ्क व्र्वस्िापन र िमता 
अलभवहृद्ध, 

च) स्िानीर् कर, सेवा, शलु्क तिा िस्तरु लनधायरण, संकलन, व्र्वस्िापन, सम्बन्जधी नीलत, 
काननु, मापिण्ड, कार्ायन्जवर्न तिा लनर्मन, 

छ) स्िानीर् सेवाको व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, मापिण्ड, सेवा सतय, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न र 
लनर्मन, िनशखि व्र्वस्िापन र वखृत्तहवकास सम्बन्जधी कार्य, 

ि) स्िानीर् त्र्ांक र अलभलेि संकलन सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न 
र लनर्मन, 

झ) हवद्यालर् प्रशासन, आधारभतू र माध्र्लमक खशिा सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना 
तिुयमा, कार्ायन्जवर्न र लनर्मन, 

ञ) आधारभतू स्वास््र् र सरसफाइ सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना तिुयमा, 
कार्ायन्जवर्न र लनर्मन, 

ट) स्िानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृहष सडक र लसुँचाइ सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, 

र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्जवर्न, अनगुमन र लनर्मन, 
ठ) न्जर्ाहर्क सलमलतवाट कानूनी तिा न्जर्ाहर्क सेवा, 
ड) स्िानीर् अलभलेि व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना लनमायण, 

कार्ायन्जवर्न, अनगुमन र लनर्मन गने, 



ढ) स्िानीर् िग्गाको नाप नक्सा, भलूम वगीकरण अनसुारको लगत, समन्जवर् सििीकरण तिा 
घरको नक्शा पाससम्बन्जधी कार्य गने, 

ण) ्रे्ष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्खि र अशििरुको पररचर्पत्र हवतरण तिा 
व्र्वस्िापन गने, 

त) वेरोिगारको त्र्ांक संकलन तिा व्र्वस्िापन सम्बन्जधी कार्य गने, 
ि) पश ुसेवा तफय का कार्यिरु  
ि) कृहष प्रसारको व्र्वस्िापन, सञ्चालन र लनर्न्जत्रण गने, 
ध) िानेपानी, साना वैकखल्पक उिाय सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न र 

लनर्मन गने, 
न) हवपि व्र्वस्िापन सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, कार्ायन्जवर्न, अनगुमन र लनर्मन 

गने, 
ऩ) िलाधार, वन्जर्िन्जत,ु िानी तिा िलनि पिाियको संरिण सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, 

र्ोिना, कार्ायन्जवर्न र लनर्मन गने, 
प) भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरिण सम्बन्जधी नीलत, काननु, मापिण्ड, र्ोिना, 

कार्ायन्जवर्न लनर्मन गने, 
फ) सामाखिक सूरिा तिा पखञ्जकरण सम्बखन्जध कार्यिरु 
ब) कन्जसलुर प्रमाखणतको लालग एटेषे्टशन 
भ) नगर सरुिा, पाहकय ङ व्र्वस्िापन, प्रचललत लनर्म कानून पररपालना सम्बन्जधी कार्य 
म) आकखस्मक सेवाः िमकल, एम्वलेुन्जस  
र्) खिन्जसी व्र्वस्िापन आदि।  

5. सेवा प्रिान गने लनकार्को शािा र खिम्मेवार अलधकारी 
क्र. 
सं. 

सेवा  
सेवा उपलब्ध गराउन े
खिम्मेवार अलधकारी 

ति/ 

शे्रणी 
पि मोवाईल नं. 

१  श्री दिनेश राि पन्जत 
रा.प. 
दद्वतीर् 

प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृत 
९८५१२५२१११ 

२ खशिा, र्वुा तिा िेलकुि सम्बन्जधी श्री नारार्ण प्रसाि वाग्ले िशौं उपसखचव ९८४७६३१७०३ 

३ िनस्वास््र् र हवपद् सम्बन्जधी श्री हवष्ण ुप्रसाि ररिाल सातौँ िनस्वास््र् अलधकृत ९८४१५३१३६२ 

४ लेिा सम्बन्जधी श्री आियन शे्रष्ठ सातौँ लेिा अलधकृत ९८६१३३१४९२ 

५ र्ोिना तिा अनगुमन सम्बन्जधी श्री हववेक िलतवडा सातौँ शािा अलधकृत ९८४९८८७५१८ 

६ सा.हव. तिा कार्यक्रम सम्बन्जधी श्री हविर्ा अर्ायल सातौँ शािा अलधकृत ९८६०३१२७७६ 

७ आ.ले.प. र  रािस्व सम्बन्जधी श्री नारार्ण प्रसाि न्जर्ौपान े सातौँ आ.ले.प.अलधकृत ९८६२१०१२१२ 

८ सूचना अलधकारी तिा प्रशासन सम्बन्जधी श्री लोकनाि उपाध्र्ार्  सातौँ शािा अलधकृत ९८४३१०८८८५ 

९ पूवायधार हवकास सम्बन्जधी  श्री हवशाल कुँ डेल सातौँ इखन्जिलनर्र ९८४९८२२५७ 



१० भवन तिा वस्ती हवकास सम्बन्जधी श्री कृष्णलाल शे्रष्ठ सातौँ लसलभल इखन्जिलनर्र ९८५१२००७६५ 

११ रोिगार सम्बन्जधी श्री रेण ुखचत्रकार छैठौं रोिगार संर्ोिक ९८४१६६२३६५ 

१२ सूचना प्रहवलध सम्बन्जधी श्री सरुि िोशी छैठौं सूचना प्रहवलध अलधकृत ९८४१००७२१८ 

१३ सरुखित आप्रवासन सम्बन्जधी श्री दिनेश िवुाडी   कार्यक्रम संर्ोिक ९८५११५९८०७ 

१४ पश ुसेवा सम्बन्जधी श्री काखशराि रेग्मी पाुँचौं नार्ब पश ुस्वास््र् प्रालबलधक ९८४१५४६८०९ 

१५ कृहष प्रसार सेवा सम्बन्जधी श्री समनु्जद्र शे्रष्ठ छैठौं कृहष अलधकृत ९८६००५७३२५ 

१६ महिला बालबाललका सम्बन्जधी श्री लनमयला के.सी. पाुँचौं महिला हवकास लनरीिक ९८४१४२७२४४ 

१७ खिन्जसी व्र्वस्िापन सम्बन्जधी श्री िररकुमार शे्रष्ठ  पाुँचौं वररष्ठ सिार्क ९८४१७१७९११ 

१८ सा.सू. तिा पखञ्जकरण सम्बखन्जध श्री रोशन कोइराला पाुँचौं MIS अपरेटर ९८५१२१३२५० 

१९ न्जर्ाहर्क सम्बखन्जध श्री लसियना गरुुङ पाुँचौं न्जर्ाहर्क सििकताय ९८४०२९१६६६ 

२० नगर प्रिरी सम्बन्जधी श्री तेि बिािरु लालमछान े नगर प्रिरी नार्व लनरीिक ९८४०३१२०३० 

6. सेवा प्राप्त गनय लाग्न ेिस्तरु र अवलधः 
र्स नगरपाललकाले प्रिान गने हवलभन्न प्रकारको सेवा सहुवधा प्राप्त गिाय लाग्ने शलु्क नीलकण्ठ 
नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७९ तिा अन्जर् प्रचललत ऐन कानून बमोखिम लनधायरण गररन्जछ। 
र्स सम्बन्जधी हवस्ततृ व्र्वस्िा नागररक वडापत्र र नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, 
२०७९ र्स नगरपाललकाको वेबसाइट www.neelakanthamun.gov.np मा राखिएको छ। 

7. लनणयर् गने प्रहक्रर्ा र अलधकारीः 
आन्जतररक, प्रशासलनक र अन्जर् हवषर्को लनणयर् सम्बखन्जधत फाुँट शािा ििुैं पेश िनुे हट्पणीमा 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतको लनणयर् रिन्जछ।नीलतगत लनणयर् नगर प्रमिु, कार्यपाललका तिा 
नगरसभाबाट िनु्जछ। नीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्य हवभािन लनर्मावली, २०७४ बमोखिम 
नगर कार्यपाललकाको बैठकमा प्रस्ताव पठाउन ु पने हवषर्मा कार्ायलर्को अनरुोधमा नगर 
कार्यपाललकाको बैठक तिा नगरसभामा पेश भई लनणयर् गररने व्र्वस्िा रिेको छ । सािै 
नगरपाललकाले सम्पािन गने अन्जर् कार्यिरु स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, लनिेखशका, कार्यहवलध, 
पररपत्र सम्बखन्जधत काननुमा तोहकए बमोखिम िनुे गियछ ।  

8. लनणयर् उपर उिरुी सनु्न ेअलधकारीः 
लनर्लमत सेवा प्रवाि र आन्जतररक प्रशासलनक हवषर्को लनणयर्मा खचत्त नबझेु सोको सनुवुाई 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतबाट िनुे । गनुासोको प्रकृलत अनसुार नगरपाललकाका प्रमिु तिा  
न्जर्ाहर्क सलमलतवाट िनुे । 

9. सम्पािन गरेको कामको हववरण 
र्स कार्ायलर्बाट २०७९ श्रावण िेखि २०७९ पसुमसान्जतसम्म भए गरेको मखु्र् मखु्र् 
कामिरुको हववरण िेिार् बमोखिम उल्लेि गररएको छ।र्स कार्ायलर्बाट भएको कार्यको 
हवस्ततृ हववरण अधयवाहषयक प्रगलत प्रलतवेिनमा उल्लेि गररएको छ, िनु र्स कार्ायलर्को 
वेबपेिमा समेत उपलब्ध छ। 

http://www.neelakanthamun.gov.np/


(क) र्स अवलधमा िम्मा ३६० र्ोिना कार्ायन्जवर्नका लालग प्रकृर्ा अगाडी बढाईएकोमा २० 
सम्पन्न भई अखन्जतम भिुानी भई सकेको, ८० वटाको सम्पन्नको चरणमा र ९८ वटा 
सम्झौता भई सूरुवाती चरणमा रिेको। 

(ि) नगर कार्यपाललका, हवलभन्न सलमलत/उपसलमलतको लनर्लमत वैठक वसी पूवय लनणयर्को सलमिा 
सगैं आवश्र्कीर् लनणयर्िरु भएको। 

(ग)  
(घ) २०७९ श्रावण िेखि २०७९ पसु मसान्जतसम्मको भौलतक पूवायधार लनमायणको भौलतक प्रगलत 

िेिार् बमोखिम रिेको छः 
a. सडक हपचः 
b. सडक ग्राभेलः ८.८ हक.लम. 
c. सडक चौडा गने कार्यः ६.४ हक.लम. 
d. सडक ट्रर्ाकः ०.५८ हक.लम. 
e. सडक ममयतः १३१.९ हक.लम. 
f. सडकमा ररटेलनङ्ग वालः २४१.८९ लम. 
g. फड्के पलु तिा कल्भटयः ३१ वटा 
h. ह्यमुपाईप हवछ्याउने कार्यः ३९५ लम. 
i. सडक ढलान कार्यः २९१.४ लम. 
j. पदक्क नाला लनमायणः १६७६.७ लम. 
k. िानेपानी संरचना लनमायणः २ वटा Public धारा 
l. भवन लनमायणः 
m. फुट टे्रल लनमायणः ३५९ लम. 
n. सडक वखत्त सोलारः २०० सडक वखत्त िडान 
o. वाध कुलो लगार्तका लसंचाई सम्बन्जधी संरचनाः 
p. हवद्यलुतकरण पोलः 

(ङ) सरोकारवालािरुको संलग्नतामा बिार अनगुमन भई सधुारको लालग लनिेशन दिईएको। 
(च) रािश्व संकलनमा संलग्न कमयचारीलाई अलभमखुिकरण ताललम सम्पन्न।स्वास््र्कमीिरुको 

र्ोिना तिुयमा गोष्ठी सम्पन्न। 
(छ) सामाखिक समावेखशकरण सम्बन्जधमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैहङ्गक हिंसा हवरुद्धको १६ 

दिने अलभर्ान, अपाङ्गता भएका व्र्खििरुलाई सिार्ता कार्यक्रम ्रे्ष्ठ नागररक दिवसको 



उपलक्ष्र्मा कार्यक्रम िस्ता हवलभन्न कार्यक्रमिरु सम्पन्न भएको। िललत िक अलधकार 
कार्ायन्जवर्न सम्बन्जधमा छलफल अन्जतहक्रय र्ा भएको।  

(ि) सवै वगय(क,ि,ग,घ)का गरी ५४ वटा अपाङ्गता पररचर् पत्र र ५६ वटा ्रे्ष्ठ नागररक 
पररचर् पत्र हवतरण भएको।  

(झ) खिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, नापी कार्ायलर्, मालपोत कार्ायलर्सहितको समन्जवर् वैठक 
भएको। 

(ञ) स्िानीर् ति स्तरीर् भलूमिीन तिा अव्र्वखस्ित वसोवासी व्र्वस्िापन सिखिकरण सलमलत 
र सवै वडामा सिखिकरण सलमलत गठन भई कार्य शरुु। पाललका स्तरमा अलभमूिीकरण 
कार्यक्रम सम्पन्न भई िरेक वडाको लालग समन्जवर्का लालग सिस्र् तोहक कार्य भईरिेको। 

(ट) भ ूिेत्र वलगयकरण सम्बन्जधमा नगरस्तरीर् अलभमूखिकरण सम्पन्न, भ ूिेत्र वलगयकरणको कार्य 
अखन्जतम चरणमा पगेुको। 

(ठ) निी हकनारको सावयिलनक िग्गा अलभलेखिकरण तिा सरुिाको लालग रेिाङ्कन प्रलतवेिन 
तर्ार िनुे क्रममा रिेको। 

(ड) मतिाता खशिा कार्यक्रम सम्पन्न भएको घरिैलोमै पगुी १४,७२६ िनाले  मतिाता खशिा 
प्राप्त गरेको। 

(ढ) नगरपाललकाको ४ वटा वडामा १५ वटा सेवा सहितको एकीकृत घमु्ती खशहवरबाट २९६६ 
िनाले सेवा प्राप्त गरेको।  

(ण) १ वटा नर्ाुँ ‘घ’ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी इिाित प्रिान गररएको ४४ वटा घ’ वगयको 
लनमायण व्र्वसार्ी इिाित नहवकरण भएको। 

(त) ३५१ िना वेरोिगार व्र्खििरु वेरोिगार सूखचमा सखुचकृत।सरुखित आप्रवासन कार्यक्रम 
अन्जतगयत ४७९४ िनाले वैिेखशक रोिगार सम्बन्जधमा सूचना तिा परामशय सेवा प्रिान 
गररएको।२६ िनाले लनःशलु्क कानूनी सिार्ता र ११ िनाले मनोसामाखिक परामशय सेवा 
प्राप्त गरेका। 

(ि) नगरपाललकाले चालू आ.व.को पसुमसान्जत सम्ममा कररव १ करोड ६३ लाि रािश्व 
संकलन गरेको। 

(ि) हवलभन्न वडाबाट स्िानीर् उत्पािन प्रवद्ननका कार्यक्रमिरु भएको। 
(ध) भवन तिा नक्शा पास सम्बखन्जध २९ अस्िार्ी इिाित, २३ स्िार्ी इिाित, ८ आंखशक 

सम्पन्न, २९ भवन लनमायण सम्पन्न, ५ नक्शा संशोधन, १ नक्शापास प्रलतललहप, १४ नक्शा 
नामसारी, १२ स्िलगत लनरीिण भएको 

(न) न्जर्ाहर्क सलमलतको १३ वटा वैठक वसेको, न्जर्ाहर्क सलमलतमा नर्ाुँ िताय भएका ७ मदु्दा 
मध्रे् ३ फस्र्ौट। 



(ऩ) कृलत्रम गभायधान लमसन कार्यक्रम अन्जतगयत १६१ कृलत्रम गभायधान, रेहवि लनर्न्जत्रण 
कार्यक्रम, घाुँसको हवउ हवतरण, १६० गोवर पररिण र ४१ गभय पररिण भएको, १३७१ 
गाईभैसी वंगरु ३३४१ भेडावाख्रा ८३०० कुिरुाको हवमा भएको। 

(प) िार्न आलू उत्पािन सम्बन्जधमा ताललम तिा व्र्वसाहर्क िेती प्रणाली सम्बन्जधी अगवुा 
कृषक अलभमखुिकरण कार्यक्रम सम्पन्न। 

(फ) स्िानीर् पखञ्जकालधकारी माफय त ७०३ िन्जम, २०६ मतृ्र्,ु २७ सम्बन्जध हवच्छेि, ३८३ 
हववाि, १२२ वसाईसराई गरर िम्मा १४४१ व्र्खिगत घटना िताय भएको। 

(ब) सामाखिक सूरिा भत्ताको पहिलो र िोस्रो तै्रमालसक गरी कररव १४ करोड लनकासा गएको, 
कूल लाभग्रािी संख्र्ाः पहिलो तै्रमालसकको ७१०२ र िोस्रो तै्रमालसकको ७२५२। 

(भ) १८ िना उद्यमीले ितु्ता च्पल बनाउने पूनयतािगी सीप हवकास ताललम प्राप्त गरेका।  
(म) गररव घर पररचर्पत्र हवतरण गररएको, ४० िनालाई हवपन्न नागररक कािकृर्ा रकम 

प्रिान गररएको। 
(र्) शैखिक क्र्ालेण्डर तर्ार गरी लागू गररनकुा सािै सवै हवद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक संग 

कार्यसम्पािन सम्झौता गरीएको, लनर्लमत हवलभन्न अलतररि हक्रर्ाकलाप सञ्चालन ।  
(र) हवद्यालर् ममयत, हवद्यालर्मा वाल उद्यान लनमायण लगार्त पूवायधार लनमायण भएको, ५६ वटा 

आधारभतू हवद्यालर्िरुलाई इन्जटरनेट लडभाइस हवतरण, लनरन्जतर मूल्र्ाङ्कन सम्बन्जधमा 
अलभमखुिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको। 

(ऱ) डेङ्गु लनर्न्जत्रण लगार्तका हवहवध स्वास््र् कार्यक्रमिरु सम्पन्न भएका। 
(ल) स्वास््र् संस्िाबाट िम्मा सेवा ललने संख्र्ाः  ००० वटा िन्जम वलियङ सेन्जटरमा 

भएको।।।।,  वव 
10. कार्ायलर् प्रमिु र सूचना अलधकारीको नाम पि  

 
 नाम िर पि मोवाइल नं. इमेल  
कार्ायलर् प्रमिु श्री दिनशे राि पन्जत प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृत 
९८५१२५२१११ cao.neelakanthamun@

gmail.com  
सूचना अलधकारी श्री लोकनाि उपाध्र्ार् शािा अलधकृत ९८५१३११२१० 

९८४३१०८८८५ 
suchanaadhikari@neel
akanthamun.gov.np 
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11. ऐन, लनर्म, हवलनर्म, हवलनर्म कार्यहवलध तिा लनिेखशकािरुको सूची 
सङ घीर् र प्रिेश कानून बािेक र्स नगरपाललकाबाट स्िानीर् रािपत्रमा प्रकाशन गरी लाग ु
भएका कानूनको सूची िेिार् बमोखिम छः 

नीलकण्ठ नगरपाललकाको नगरसभाबाट स्वीकृत भई प्रमाखणकरण पिात रािपत्रमा प्रकाखशत ऐन, लनर्म, लनर्मावली, 
कार्यहवलध, लनिेखशका तिा मापिण्डिरुको हववरण  

लस.नं. कानूनको नाम 

१ नीलकण्ठ नगरपाललका प्रशासकीर् कार्यहवलध (लनर्लमत गने) ऐन, २०७४ 

२ नीलकण्ठ नगरपाललकाको सिकारी ऐन, २०७४ 

३ नीलकण्ठ नगरपाललकाको खशिा ऐन, २०७४ 

४ नीलकण्ठ नगरपाललकाको न्जर्ाहर्क सलमलत (कार्यहवलध सम्बन्जधी) ऐन, २०७४ 

५ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक कार्यहवलध ऐन, २०७४ 

६ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७४ 

७ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७४ (पहिलो संसोधन)   

८ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७४ (िोस्रो संसोधन)   

९ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवलनर्ोिन ऐन, २०७५   

१० नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७6  

११ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवलनर्ोिन ऐन, २०७6 

१२ नीलकण्ठ नगरपाललकाको सशुासन ऐन, २०७६ 

१३ नीलकण्ठ नगरपाललकाको कृहष व्र्वसार् प्रवधयन  ऐन, २०७६ 

१४ नीलकण्ठ नगरपाललकाको  हवपि ऐन, २०७६ 

१५ नीलकण्ठ नगरपाललकाको स्वास््र् नीलत, २०७६ 

१६ नीलकण्ठ नगरपाललकाको िलश्रोत ऐन, २०७६ 

१७ नीलकण्ठ नगरपाललकाको लेिा सलमलतको कार्यहवलध व्र्वस्िापन ऐन, २०७६ 

१८ नीलकण्ठ नगरपाललकाको फोिोरमैला व्र्वस्िापन ऐन, २०७६ 

१९ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७7  

२० नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवलनर्ोिन ऐन, २०७7 

२१ नीलकण्ठ नगरपाललकाको वातावरण तिा प्राकृलतक श्रोत संरिण ऐन, २०७७ 

२२ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७८  

२३ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवलनर्ोिन ऐन, २०७८  

२४ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आलियक ऐन, २०७९ 

२५ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवलनर्ोिन ऐन, २०७९  

नीलकण्ठ नगरपाललकाको नगर कार्यपाललकाबाट स्वीकृत भई प्रमाखणकरण पिात रािपत्रमा प्रकाखशत लनर्म, लनर्मावली, 
कार्यहवलध, लनिेखशका तिा मापिण्डिरुको हववरण  



लस.नं. कानूनको नाम 

२६ नीलकण्ठ रािपत्र प्रकाशन सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७४ 

२७ नगर सभा सञ्चालन कार्यहवलध, २०७४ 

२८ नगर कार्यपाललका (कार्य हवभािन) लनर्मावली, २०७४ 

२९ नगर कार्यपाललका (कार्यसम्पािन) लनर्मावली, २०७४ 

३० नगर कार्यपाललकाको बैठक संचालन सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७४ 

३१ नगरपाललकाबाट गररने बिार अनगुमन लनिेखशका, २०७४ 

३२ घ' वगयको लनमायण व्र्वसार्ी ईिाितपत्र िताय तिा नहवकरण सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७५ 

३३ मेर्र उद्यमशीलता हवकास कार्यक्रम लनिेखशका, २०७६ 

३४ नीलकण्ठ नगरपाललकाको साझेिारी (म्र्ाखचङ्ग फण्ड) कार्यक्रम सञ्चालन कार्यहवलध, २०७६ 

३५ नीलकण्ठ नगरपाललकाको उद्योग वाखण्र् तिा व्र्वसार् िताय सम्बखन्जध कार्यहवलध, २०७६ 

३६ नीलकण्ठ नगरपाललकाको अनिुान तिा आलियक सिार्ता लनिेखशका, २०७६ 

३७ उद्यमीिरुलाई ब्र्वसाहर्क किायमा प्रिान गररने ब्र्ाि अनिुान सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७६ 

३८ नीलकण्ठ नगरपाललकाको फोिोरमैंला ब्र्वस्िापन कार्यहवलध, २०७६ 

३९ हवपि व्र्वस्िापन कोष सञ्चालन कार्यहवलध, २०७६ 

४० पश ुबधशाला तिा मास ुपसल ब्र्वखस्ित गने कार्यहवलध, २०७६ 

४१ नीलकण्ठ नगरपाललकाको बंगरुपालन ब्र्वसार् सञ्चालन मापिण्ड, २०७६ 

४२ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवषर्गत शािाको सेवा र मापिण्ड, २०७६ 

४३ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्जद्र, कार्यसञ्चालन हवलध,२०७६ 

४४ नीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्यक्रम िचय सम्बन्जधी मापिण्ड, २०७६ 

४५ नीलकण्ठ नगरपाललकाको िलश्रोत उपर्ोग सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७६ 

४६ असंगदठत िेत्रमा कार्यरत श्रलमक वगय तिा असिार्लाई उपलब्ध गराइने राित सम्बन्जधी मापिण्ड, २०७६ 

४७ 
कोरोना भाइरस(कोलभड–१९) संक्रमण रोकिाम, लनर्न्जत्रण तिा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्जधी कार्यहवलध, 

२०७७ 

४८ नीलकण्ठ नगरपाललकाको बस्ती हवकास, शिरी र्ोिना तिा भवन लनमायण सम्बन्जधी मापिण्ड, २०७७ 

४९ उपभोिा सलमलत गठन, पररचालन तिा व्र्वस्िापन सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७७ 

५० ढंुगा, लगट्टी, बालवुा एवम ्माटोिन्जर् वस्तकुो उत्िनन,् लबक्री तिा व्र्वस्िापन कार्यहवलध, २०७७ 

५१ सेवा करारमा कमयचारी व्र्वस्िापन सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७७ 

५२ संखिप्त वातावरणीर् अध्र्र्न तिा प्रारखम्भक वातावरणीर् परीिण कार्यहवलध,२०७७ 

५३ लैहङ्गक हिंसा प्रभाहवतिरुका लालग राित कोष सञ्चालन लनिेखशका, २०७७ 

५४ आधारभतू खशिा उत्तीणय परीिा सञ्चालन कार्यहवलध, २०७७ 

५५ टोल हवकास संस्िा (गठन तिा पररचालन) कार्यहवलध, २०७७ 

५६ 
उद्यमीिरुलाई व्र्वसाहर्क किायमा प्रिान गररने ब्र्ाि अनिुान सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७६ (पहिलो संशोधन 
२०७७) 

५७ नीलकण्ठ रािपत्र प्रकाशन सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७४  



५८ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवषर्गत सलमलत सञ्चालन कार्यहवलध, २०७८  

५९ सेवा करारमा कमयचारी व्र्वस्िापन सम्बन्जधी कार्यहवलध, २०७७ (पहिलो संशोधन २०७९) 

६० आकखस्मक ममयत सम्भार कार्यहवलध, २०७९ 

६१ िललत हवद्यािी छात्रवखृत्त कोष सञ्चालन कार्यहवलध, २०७९ 

६२ सामाखिक समावेखशकरण नीलत, २०७९ 

६३ िोखिम संवेिनशी भ ूउपर्ोग र्ोिना, २०७९ 

६४ भौलतक र्ोिना तिा भवन मापिण्ड २०७९ 

६५ नीलकण्ठ नगरपाललकाको स्वरं्सेवक व्र्रुो गठन तिा पररचालन लनिेखशका,२०७९ 

६६ नीलकण्ठ नगरपाललकाको भ ूउपर्ोग नीलत,२०७९ 

६७ नीलकण्ठ नगरपाललकाको स्वरं्सेवक व्र्रुो गठन तिा पररचालन लनिेखशका,२०७९ 

६८ हवपद् पूवयतर्ारी तिा प्रलतकार्य र्ोिना,२०७९ 

६९ नीलकण्ठ नगरपाललकाको आन्जतरीक लेिा परीिण कार्यहवलध,२०७९ 

७० नीलकण्ठ नगरपाललकाको आन्जतरीक लनर्न्जत्रण सम्बन्जधी कार्यहवलध,२०७९ 

७१ नीलकण्ठ नगरपाललकाको कार्यसञ्चालन लनिेखशका,२०७९ 

७२ नीलकण्ठ नगरपाललकाको हवपन्न आलियक सिार्ता (कािकृर्ा) हवतरण सम्बन्जधी कार्यहवलध,२०७९ 



12. आम्िानी िचय तिा आलियक कारोवारको अद्यावलधक हववरण

 



13. तोहकए बमोखिम अन्जर् हववरणः लनर्लमत वेभपेि, सूचना पाटी तिा सावयिलनक सनुवुाई सलमिा 
कार्यक्रम आदिमाफय त सावयिलनक गने गररएको  

14. अखघल्लो आलियक वषयमा सावयिलनक लनकार्ले कुनै कार्यक्रम वा आर्ोिना सञ्चालन गरेको भए 
सोको हववरण 
र्स नगरपाललकाले िरेक वषयको लालग नगर सभाबाट स्वीकृत बिेट नीलत तिा कार्यक्रम 
बमोखिम समर् समर्मा हवलभन्न प्रकारको नगरपाललकाको िेत्रालधकारसंग सम्बखन्जधत 
कार्यक्रमिरु सञ्चालन गिै आएको छ। गत आलियक वषयमा भए गरेका र्ोिना कार्यक्रमिरुको 
हववरण वाहषयक प्रगलत प्रलतवेिनमा समेतउपलब्ध छ।  

15. सावयिलनक लनकार्को वेबसाइट भए सोको हववरणः 
नीलकण्ठ नगरपाललकासंग सम्बखन्जधत हववरण एवं सूचनािरु िानकारीको लालग र्स 
नगरपाललकाको आफ्नै वेबसाइट www.neelakanthamun.gov.np रिेको छ।  

16. सावयिलनक लनकार्ले प्राप्त गरेको वैिेखशक सिार्ता ऋण अनिुान एवं प्राहवलधक सिर्ोग र 
सम्झौता सम्बन्जधी हववरणः 
अन्जतर सरकारी हवत्त व्र्वस्िापन ऐन, २०७४ तिा नेपाल सरकार, वागमती प्रिेश सरकार 
तिा स्िानीर् तिबाट िारी प्रचललत ऐन लनर्ममा तोहकए बमोखिम वैिेखशक सिार्ता, अनिुान 
तिा प्राहवलधक सिर्ोग र्स नगरपाललकाले ललने गरेको छ।त्र्स्तो सिार्ता सम्बखन्जध हववरण 
चालू आ.व.को बिेट हकतावमा उल्लेि गररएको छ, िनु र्स कार्ायलर्को वेबसाइटमा उपलब्ध 
छ। 

17. सावयिलनक लनकार्ले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगलत प्रलतवेिन 
मालिको ९ नं. बुुँिामा उल्लेि भए बमोखिम तिा र्स कार्ायलबाट प्रकाशन भएको प्रिम 
चौमालसक र अधयवाहषयक प्रगलत प्रलतवेिन बमोखिम रिेको छ। 

18. सावयिलनक लनकार्को वलगयकरण तिा संरिण गरेको सूचनाको नामावली र त्र्स्तो सूचना संरिण 
गनय तोहकएको समर्ावधीः 
र्स नगरपाललकाको सम्पूणय सूचना हववरण त्र्ाङ्क एवं आवश्र्क िस्तावेििरुको वलगयकरण 
नगरेको र त्र्स्ता सूचनािरु नगरपाललकाको प्रचललत ऐन लनर्मानसुार सरुखित राख्न ेगररएको 
छ। 

19. सावयिलनक लनकार्मा परेका माग सम्बन्जधी लनवेिन र सो उपर सूचना दिएको हववरणः 
नेपाली नागररक, सेवाग्रािी एवं सरोकारवाला व्र्खििरुले नगरपाललकासंग माग गरेको सूचना 
लनर्मानसुार उपलब्ध गराउने गररएको छ। सामान्जर्तः मौखिक तिा टेललफोन माफय त सेवा 
प्रवाि, र्ोिना, online समस्र्ा, सामान्जर् िानकारी, िररि सम्बन्जधी सूचना माग भएको र उि 
सूचनािरु तत्काल मौखिक/ ललखित रुपमै दिने गररएको छ। 



20. सावयिलनक लनकार्का सूचनािरु अन्जर्त्र प्रकाशन भएमा वा िनु ेभएको भए सोको हववरण 
मित्वपूणय सूचनािरु स्िानीर् तिा राहिर् स्तरको िैलनक पलत्रकामा प्रकाखशत गने र त्र्स्तो 
हववरण नगरपाललकाको वेबसाइट www.neelakanthamun.gov.np मा राख्न े गररएको छ। 
सामाखिक सञ्चाल तिा स्िानीर् एफ.एम. माफय त समेत नगरपाललकाका सूचना त्र्ाङ्क र 
गलतहवलधिरु सावयिलनक भैरिेका छन।्  
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http://www.neelakanthamun.gov.np/

