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गाउँ कार्यपालिका  ( कार्य विभाजन )ननर्माििी ,२०७४ 

नेपालको संविधानको धारा २१८ ल ेदिएको अधधकार प्रयोग गरी xt'jfu9L गाउँपाललकाको गाउँ 
काययपाललकाले आफ्नो कायय विभाजनका लाधग लिति @)&$÷)$÷!! को तनर्ययानुसार िेहायका 
तनयिहरु बनाएको छ । 
१ . संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  ( १ )यी तनयिहरुको नाि  “ गाउँ काययपाललका  ( कायय विभाजन )

तनयिािली ,२०७४ ” रहेको छ । 

 (२ )यो तनयिािली िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 
२ . पररभाषाः विषय िा प्रसंङ्गले अको अर्य नलागेिा यस तनयिािलीिााः- 

 (क ) “अध्यक्ष ” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको अध्यक्ष सम्झनुपछय । 
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 (ख ) “उपाध्यक्ष ” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछय । 

 (ग ) “काययपाललका ” भन्नाले xt'jfu9L गाउँ काययपाललका सम्झनुपछय । 
 (घ ) “k|d'v k|zf;lso अधधकृि ” भन्नाल े गाउँपाललकाको k|d'v k|zf;lso अधधकृि 

सम्झनुपछय । 

 (ङ ) “गाउँपाललका ” भन्नाले xt'jfu9L गाउँपाललका सम्झनुपछय । 
(च ) “विषयगि शाखा ” भन्नाले xt'jfu9L गाउँ काययपाललका अन्िगयिको विषयगि 

शाखा ,उपशाखा ,कायायलय िा ईकाईलाई सम्झनुपछय । यस शब्िले संविधान 
बिोजजि गाउँपाललकालाई िोककएको काययसम्पािन गनयका लाधग गाउँ काययपाललका 
अन्िगयि रहने लशक्षा ,स्िास््य ,कृवष ,िन ,पशुविकास जस्िा विषयके्षत्रगि 
कायायलय िा इकाईलाई सिेि सम्झनुपछय। 

(छ )  “िडा सधचि ” भन्नाले गाउँपाललकाको िडा कायायलयको प्रशासकीय प्रिुखको रुपिा 
कािकाज गनय िोककएको िडा सधचि सम्झनुपछय । 

 (ज ) “िडा सलिति ” भन्नाले xt'jfu9L गाउँपाललकाको िडा सलिति सम्झनुपछय । 

(झ ) “सिस्य ” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको सिस्य सम्झनुपछय । जो शब्िले गाउँ 
काययपाललकाको अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष र िडा अध्यक्ष सिेिलाई जनाउनेछ । 

 (ञ ) “सभा ” भन्नाले xt'jfu9L गाउँपाललकाको गाउँ सभालाई सम्झनुपछय । 
३ . कार्य सम्पादनः  ( १ )गाउँ काययपाललकाको कायय सम्पािन गाउँ काययपाललकाको कायायलय ,

िडा कायायलय एिं विषयगि शाखाबाट हुनछे । 

 (२ )गाउँ काययपाललका अन्िगयि रहने विषयगि शाखा िा कायायलय िा उपशाखा िा इकाई 
िा केन्रहरुको वििरर् अनुसूची  - १ िा उल्लेख भए बिोजजि हुनेछ । 

 (३ )उपतनयि  ( २ )बिोजजिका विषयगि शाखाहरु र तिनीहरुको कायय वििरर् गाउँ 
काययपाललकाले स्िीकृि गरे बिोजजि हुनेछ । 

४ . कार्य विभाजनः  ( १ )गाउँ काययपाललकाको कायायलय र विषयगि शाखाबाट सम्पािन हुने 
कायय अनुसूची  - २ बिोजजि हुनेछ । 

 (२ )गाउँ काययपाललकाले उपतनयि  ( १ )बिोजजिको विषयगि शाखाको काििा 
आिश्यकिा अनुसार हेरफेर िा र्पघट गनय सक्नेछ । 

 )३ )िडा सलितिबाट सम्पािन हुने काययको अनुसूची  - ३ बिोजजि हुनेछ । 
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 (४ )अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,िडा अध्यक्ष र सिस्यको काि ,कियव्य र अधधकार अनुसूची  - ४ 
बिोजजि हुनेछ । 

 (५ )अध्यक्षले विषयगि के्षत्रको काययको लाधग काययपाललकाको कुनै सिस्यलाई तनजल ेगने 
काययको के्षत्राधधकार सिेि िोकी जजम्िेिारी दिन सक्नेछ । 

 (६ )काययपाललकाल े आफ्नो काययसम्पािनका लाधग अनुसूची-५ बिोजजिको विषयगि 
सलिति गठन गरी कुनै सिस्यको संयोजकत्ििा त्यस्िो सलितिको काययके्षत्र िोकी 
जजम्िेिारी दिन सक्नेछ । 

५. जजम्मेिारी तथा उत्तरदानर्त्िः  ( १ )गाउँ काययपाललकाबाट सम्पािन भएका कािका लाधग 
अध्यक्ष िर्ा सिस्यहरु सािुदहक रुपिा गाउँ सभाप्रति उत्तरिायी हुनेछन ्। 

 (२ )गाउँ काययपाललकाका सिस्यहरु आफूलाई िोककएको काययका लाधग व्यजक्िगि रुपिा 
काययपाललका िर्ा अध्यक्षप्रति उत्तरिायी हुनेछन ्। 

 (३ )बबषयगि सलितिबाट सम्पािन हुन ेकािका लाधग सलितिका संयोजक िर्ा सिस्यहरु 
सािूदहक रुपिा काययपाललकाप्रति उत्तरिायी हुनेछन ्। 

 (४ )िडा अध्यक्ष आफूले गने कािका लाधग काययपाललका ,अध्यक्ष िर्ा िडा सलितिप्रति र 
िडा सलितिबाट गररने कािका लाधग सािूदहक रुपिा काययपाललका र सभाप्रति उत्तरिायी 
हुनेछ । 

६ . अधिकार प्रत्र्ार्ोजनः  ( १ )गाउँ काययपाललकाले आफूलाई प्राप्ि अधधकारिध्ये केही 
अधधकार अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,िडाअध्यक्ष ,सिस्य िर्ा िािहिका सलिति ,उपसलिति िा 
k|d'v k|zf;lso अधधकृिलाई प्रत्यायोजन गने सक्नछे । 

 (२ )अध्यक्षले आफूलाई प्राप्ि अधधकारिध्ये केही अधधकार कुनै सिस्य िा काययकारी 
अधधकृिलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 (३ )िडा सलिति िा िडा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्ि अधधकारिध्ये केही अधधकार िडा 
सलितिका कुनै सिस्य िा िडा सधचिलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

७ . थपघट ,हेरफेर िा  संशोिनः  ( १ )काययपाललकाले यस तनयिािलीलाई आिश्यकिा अनुसार 
र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन  गनय सक्नछे । 

 (२ )काययपाललकाले उपतनयि  ( १ )बिोजजि अनुसूचीिा र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन 
गरेको विषयको सूचना सियसाधारर्को जानकारीको लाधग प्रकाशन गनुय पनेछ । 
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८ . बािा अड्काउ फुकाऊः यो तनयि कायायन्ियनको सम्बन्धिा कुनै बाधा अड्काउ परेिा यस 
तनयिािलीको भािनाको प्रतिकुल नहुने गरी काययपाललकाले त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आिश्यक व्यिस्र्ा गने सक्नेछ । 

९ . र्सै ननर्म भए गरेको मानननेः यो तनयिािली स्िीकृति हुनुपिूय गाउँ काययपाललकाबाट 
सम्पािन भएका काययहरु यसै तनयिािली अनुरुप भए गरेको िातननेछ । 
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अनुसूची  - १ 

(ननर्म ३ को उपननर्म  ( २ )सँग सम्बजधित) 

गाउँ कार्यपालिकामा रहन ेविषर्गत शाखा  ( शाखा ,कार्ायिर् ,उपशाखा ,इकाई )को वििरण 

(गाउँ काययपाललकाको आफ्नो राजश्िको क्षििा ,खचयको आिश्यकिा ,सेिा उपलब्ध गराउनु पने 
जनसङ््या िर्ा विकासका िू्य िू्य प्रार्लिकिा अनुरुप संगठन िर्ा व्यिस्र्ापन सभेक्षर्का 
आधारिा विषयगि शाखा िर्ा कायायलय ,उपशाखा िा इकाई तनधायरर् गनय सक्नेछन ्
।जनशजक्िको उपलब्धिा िर्ा प्रशासतनक खचयलाई ध्यान दिई एउटा विषयगि शाखा अन्िगयिको 
कुनै कायायलय ,उपशाखा िा इकाईले लिल्िो अन्य विषयके्षत्रको काययसिेि सम्पािन गने सक्नेछ 
।) 

१. सामाधर् प्रशासन शाखा 
(क) स्र्ानीय सेिा िर्ा जनशजक्ि विकास उपशाखा 
(ख) साियजतनक खरीि िर्ा सम्पवत्त व्यिस्र्ापन उपशाखा 
(ग) स्र्ानीय िह, प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र सिन्िय िर्ा िडासँगको सिन्िय 

उपशाखा 
(घ) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन उपशाखा 
(ङ) न्याय, कानून िर्ा िानि अधधकार प्रिर्दयधन उपशाखा 
(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रविधध विकास िर्ा विस्िार र एफ.एि. सञ्चालन उपशाखा 
(छ) बजार अनुगिन, गुर्स्िर, नापिौल, खार्दय सुरक्षा र उपभोक्िा दहि संरक्षर् उपशाखा 
(ज) बैठक िर्ा विधायन उपशाखा 
(झ) आन्िररक लेखापरीक्षर् उपशाखा 
(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपाधध िर्ा विभुषर् इकाई 

२. राजश्ि तथा आधथयक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्ि नीति िर्ा प्रशासन उपशाखा 
(ख) आधर्यक प्रशासन उपशाखा 

३. पूिायिार विकास तथा भिन ननर्मन शाखा 
(क) सडक िर्ा यािायाि व्यिस्र्ा उपशाखा 
(ख) भिन िर्ा भिन संदहिा एिं तनिायर् इजाजि )डडजाइन सिेि( उपशाखा 
(ग) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय, भू-उपयोग िर्ा िस्िी विकास उपशाखा 



v08 ! ;+Vof $ xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 $ 

 

 
6 

 जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय इकाई 

 िस्िी विकास इकाई 

(घ) जलविर्दयुि, ऊजाय र सडक िवत्त िर्ा लसचंाई उपशाखा 
 जलविर्दयुि, ऊजाय र सडक िवत्त इकाई 

 लसचंाई िर्ा जलउत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रर् इकाई 

(ङ) िािािरर्, पयायिरर् एि ंजलाधारके्षत्र संरक्षर् िर्ा फोहोरिैला व्यिस्र्ापन उपशाखा 
(च) विपर्द व्यिस्र्ापन )बारुर्यन्त्र, एम्बुलेन्स िर्ा यन्त्र उपकरर् पररचालन सिेि( 

उपशाखा 
(छ) साियजतनक तनजी साझेिारी इकाई 

४. आधथयक विकास शाखा 
(क) कृवष, पशुपन्छी िर्ा सहकारी कायायलय 

(ख) िन िर्ा भू-संरक्षर् कायायलय 

(ग) उर्दयोग िर्ा उर्दयिशीलिा विकास उपशाखा 
(घ) रोजगार प्रिर्दयधन िर्ा गररबी न्यूतनकरर् उपशाखा 

५. सामाजजक विकास शाखा 
(क) आधारभूि िर्ा िाध्यलिक लशक्षा कायायलय 

(ख) खेलकूि िर्ा अतिररक्ि कियाकलाप इकाई 

(ग) आधारभूि स्िास््य िर्ा सरसफाई कायायलय 

(घ) खानेपानी व्यिस्र्ापन कायायलय 

(ङ) लैङ्धगक सिानिा िर्ा सािाजजक सुरक्षा उपशाखा 
 लैङ्धगक सिानिा इकाई 

 बालबाललका, ककशोर ककशोरी िर्ा युिा इकाई 

 अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि िर्ा ज्येष्ठ नागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, सिन्िय िर्ा तनयिन इकाई 

(छ) सािाजजक सुरक्षा काययिि िर्ा व्यजक्िगि घटना ििाय इकाई 

(ज) संस्कृति, सम्पिा, लललिकला िर्ा पययटन प्रिर्दयधन इकाई 

६. र्ोजना, अनुगमन तथा तथ्र्ाङ्क शाखा 
(क) योजना, कायययोजना िजुयिा िर्ा उपभोक्िा सलिति पररचालन इकाई 
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(ख) अनुगिन िर्ा िूल्याङ्कन इकाई 

(ग) ि्याङ्क व्यिस्र्ापन इकाई 
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अनुसूची -२ 

)ननर्म ४ को उपननर्म )१( सँग सम्बजधित( 

विषर्गत शाखाको कार्य विभाजन 

१. सामाधर् प्रशासन शाखा 
(क) स्र्ानीय सेिा िर्ा जनशजक्ि विकास 

 स्र्ानीय सेिाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीति, िापिण्ड, सेिा शिय, योजना, 
कायायन्ियन र तनयिन 

 संविधानको धारा ३०२ बिोजजि सिायोजन भई आउने कियचारीको व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय सेिाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कायय 
 गाउँपाललकाको संगठन विकास, संगठन संरचना िर्ा िरबन्िी तनधायरर्, जनशजक्ि 

व्यिस्र्ापन र िवृत्त विकास 

 स्र्ानीय सेिाको व्यिस्र्ापनिा सूचना िर्ा सञ्चार प्रविधधको उपयोग, प्रिर्दयधन र 
तनयिन 

 िानि संशाधन विकासका लाधग अल्पकालीन िर्ा िीघयकालीन योजना िजुयिा 
 गाउँपाललकािा साियजतनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आदिको व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय शाजन्ि सलिति सम्बन्धी काययहरु 

(ख) साियजतनक खरीि िर्ा सम्पवत्त व्यिस्र्ापन 

 गाउँपाललकाको लाधग साियजतनक खरीि िर्ा अन्य बन्िोबस्िीका सािान सम्बन्धी 
विषय 

 गाउँपाललकालभत्रको साियजतनक िर्ा सरकारी सम्पवत्त, सािूिातयक सम्पवत्त, भिन, 
सडक, पसल, व्यिसाय, पूिायधार, उर्दयोग, खानी िर्ा खतनज, िनको वििरर् सदहिको 
अर्दयािधधक अलभलेख 

 गाउँपाललकाको स्िालित्ििा रहेको सम्पवत्तको अर्दयािधधक अलभलेख 

 गाउँपाललकाजस्र्ि सरकारी सम्पवत्तको एकककृि वििरर् 

(ग) स्र्ानीय िह, प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र सिन्िय िर्ा िडासँगको सिन्िय 

 संघ िर्ा प्रिेश िहिा संविधान िर्ा कानून बिोजजिको सहभाधगिा िर्ा प्रतितनधधत्ि 

 जजल्ला सिन्िय सलितिसँगको सिन्िय 

 िडा िहसँगको सम्पकय  र सिन्िय 
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 पत्राचार, सभा, सिारोह, लशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन 

 संघीय िर्ा प्रिेश कानूनको अधीनिा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 
नीति, कानून, िापिण्ड, कायायन्ियन र तनयिन 

 नगर प्रहरीिाफय ि िेहायका कायय सम्पािन गने, 
o नीति, कानून, िापिण्ड, तनर्ययहरु कायायन्ियनिा सहयोग, 
o सम्पवत्तको संरक्षर्, 
o गाउँपाललकािा हुन ेसभा सिारोह, परम्परा िर्ा जात्रा चाडपियको व्यिस्र्ापनिा 

सहयोग, 
o स्र्ानीय बजार िर्ा पाककय ङ्ग स्र्लको व्यिस्र्ापनिा सहयोग, 
o नगर प्रहरी सम्बन्धी काययपाललकाले िोके बिोजजिका नीति, योजना, काययिि 

कायायन्ियन, 
o गाउँ िस्िी सरसफाई सम्बन्धी िापिण्डको कायायन्ियन र कसुर उपर छानविन 

र अनुसन्धान, 
o स्र्ानीय न्यातयक सलितिले गरेका आिेश, फैसला कायायन्ियनिा सहयोग, 
o कायायलय पररसर, सम्पिा, साियजतनक, ऐलानी, पतिय जग्गा, साियजतनक भिन 

िर्ा भौतिक पूिायधारको संरक्षर् र सुरक्षा, 
o विपर्द व्यिस्र्ापनिा सहयोग, 
o अपराध रोकर्ाि िर्ा अनुसन्धानिा सहयोग, 
o फुटपार् व्यिस्र्ापन, 
o तनिायर् तनयिन, 
o गुर्स्िर तनयन्त्रर् 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय । 
(ङ) न्यातयक सलितिको सधचिालय, न्याय, कानून, िानि अधधकार प्रिर्दयधन िर्ा िेललिलाप 

र िध्यस्र्िा, तनर्यय िर्ा फैसला कायायन्ियन 

 न्यातयक सलितिको सधचिालय सम्बन्धी कायय 
 न्याय िर्ा कानूनी राज्यको पररपालना 
 िानि अधधकारको संरक्षर् िर्ा प्रिर्दयधन 
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 व्यजक्ि र सिुिायिीच िेललिलाप र िध्यस्र्िाको व्यिस्र्ापन 

 न्यातयक तनर्यय िर्ा फैसला कायायन्ियन 

(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रविधध विकास िर्ा विस्िार र एफ.एि. सञ्चालन 

 आफ्नो के्षत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेललसेन्टर, केबुल िर्ा िारबबहीन टेलललभजनको 
प्रसारर्को अनुिति, निीकरर् र तनयिन 

 एक सय िाटसम्िको एफ.एि. रेडडयो सञ्चालन अनुिति, निीकरर् र तनयिन 

 आफ्नो के्षत्रलभत्र पत्रपबत्रकाको प्रकाशन अनुिति, अलभलेख िर्ा तनयन्त्रर् 

 अलभलेख व्यिस्र्ापनिा निीनिि सूचना प्रविधधको प्रयोग 

 सूचना िर्ा सञ्चार प्रविधधिा सियसाधारर् जनिाको सहज र सरल पहँुच िर्ा सूचना 
प्रविधधको विकास र विस्िार सम्बन्धी काययिि िजुयिा र कायायन्ियन 

 िैज्ञातनक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधध विकासिा लगानी 
 सूचना िर्ा सञ्चार प्रविधधिा आधाररि ि्याङ्क व्यिस्र्ापन 

(छ) बजार अनुगिन, गुर्स्िर, नापिौल, खार्दय सुरक्षा र उपभोक्िा दहि संरक्षर् 

 स्र्ानीय ब्यापार, िाणर्ज्य, िस्िुको िाग, आपूतिय व्यिस्र्ापन िर्ा अनुगिन 

 बजार िर्ा हाट बजार व्यिस्र्ापन 

 उपभोक्िा अधधकार िर्ा दहि सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, कायायन्ियन र 
तनयिन 

 स्र्ानीय िस्िुहरुको उत्पािन, आपूतिय िर्ा तनकासी प्रके्षपर्, िूल्य तनधायरर् र 
अनुगिन 

 स्र्ानीय ब्यापार र िाणर्ज्य सम्बन्धी पूिायधार तनिायर् 

 स्र्ानीय िस्िु र सेिा व्यापारको िूल्य िर्ा गुर्स्िरको अनुगिन र तनयिन 

 उपभोक्िा सचिेना, लक्षक्षि उपभोक्िाको लगि व्यिस्र्ापन र स्र्ानीय िस्िु िर्ा 
सेिाको गुर्स्िर परीक्षर् 

 खार्दय पिार्यको गुर्स्िर तनयन्त्रर् 

 खानेपानीको गुर्स्िर तनयन्त्रर् 

 स्र्ानीय व्यापार प्रिर्दयधन सहजीकरर् र तनयिन 

 स्र्ानीय िौर्दधधक सम्पवत्तको संरक्षर्, प्रिर्दयधन र अलभलेखाङ्कन 

(ज) बैठक िर्ा विधायन 
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 काययपाललका िर्ा सभाको बठैक व्यिस्र्ापन 

 काययपाललकाको तनर्ययहरुको विर्दयुिीय िाध्यिबाट अलभलेखीकरर् िर्ा प्रकाशन 

 काययपाललका िर्ा सभािा पेश गनुयपने विलभन ्नीति, तनयि िर्ा कानूनको िस्यौिािा 
संयोजन 

 काययपाललकाका विलभन्न सलिति, उपसलिति, काययिलको बैठक व्यिस्र्ापन 

 नीति, कानूनको प्रिाणर्क प्रतिको संरक्षर्, प्रकाशनका लाधग सिन्िय 

 विधायन सम्बन्धी अन्य कायय 
(झ) आन्िररक लेखापरीक्षर् 

 आन्िररक िर्ा पूिय लेखापरीक्षर् 

 लेखापरीक्षर् वििरर् )बेरुजुको लगि सििे( को अलभलेख व्यिस्र्ापन 

 अजन्िि लेखापरीक्षर् काययिा सहयोग, सिन्िय र सहजीकरर् 

 लेखापालनसम्बन्धी क्षििा विकास कायय 
(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपाधध, विभूषर्, आिी । 

 स्र्ानीय चाडपिय, साियजतनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आिीको व्यिस्र्ापन 

 उपाधध िर्ा विभूषर् सम्बन्धी लसफाररश, अलभलेख़ 
२. राजश्ि तथा आधथयक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्ि नीति िर्ा प्रशासन 

 राजश्ि सम्बन्धी नीति, कानून िजूयिा, कायायन्ियन र तनयिन )राजश्ि चुहािट 
तनयन्त्रर् सिेि( 

 सम्पवत्त कर, घरबहाल कर,  घर जग्गा रजजष्रेशन शुल्क, सिारी साधन कर, सेिा 
शुल्क िस्िुर, पययटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भूलिकर )िालपोि(, िण्ड 
जररिाना, िनोरञ्जन कर, बहालबबटौरी कर, घरजग्गा कर, ििृ िा िाररएको 
जीिजन्िुको हाड, लसङं्ग, प्िाख, छालािा कर, प्राकृतिक स्रोि साधन, व्यिसातयक कर 
सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, कायायन्ियन, बाँडफाँड, संकलन र तनयिन, अन्य 
आय व्यिस्र्ापन 

 साियजतनक खचय िर्ा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्ि हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीति, कानून, 
िापिण्ड िर्ा तनयिन र सोको संकलन िर्ा बाँडफाँड 
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 आफ्नो के्षत्रलभत्र राजश्िका िर अन्य शुल्क तनधायरर्, संघीय र प्रिेश कानून बिोजजि 
प्राकृतिक स्रोि साधन र सेिा शुल्क जस्िा रोयल्टी संकलन, सिन्िय र तनयिन 

 िालपोि संकलन 

 कानून बिोजजि ढुङ्गा, धगट्टी, बालुिा, िाटो, नुन, स्लेट, फायर क्लेजस्िा खानी 
खतनज पिार्यको सिेक्षर्, अन्िेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 

 रेककङ, कायाककङ्ग, क्यानोतनङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजप फ्लायर, र याजफ्टङ्ग शुल्क 

 सािुिातयक िनको सञ्चालन र व्यिस्र्ापनबाट प्राप्ि रोयल्टी सङ्कलन 

 प्राकृतिक स्रोिको उपयोग सम्बन्धी नीति तनधायरर् र कायायन्ियन िर्ा प्रिेश र संघीय 
िापिण्ड पालना 

 प्रचललि कानून बिोजजि िण्ड जररिाना 
 बाँकी बक्यौिा रकिको लगि र असुल उपर 

 करिािा लशक्षा िर्ा करिािा वििरर् अर्दयािधधक 

 वित्तीय स्रोि साधनको सििािूलक बाँडफाडँ 

 आधर्यक साधनको िहत्ति उपयोग िर्ा पररचालन 

 राजश्ि परािशय सलिति सम्बन्धी विषय 

 स्र्ानीय राजश्ि प्रिर्दयधनका लाधग प्रोत्साहन 

 राजश्िको सम्भाव्यिा अध्ययन 

 राजश्ि सूचना िर्ा ि्याङ्कको आिान प्रिान 

 संघीय िर्ा प्रिेश कानून बिोजजि बजेट घाटापूतियको स्रोि व्यिस्र्ा 
(ख) आधर्यक प्रशासन 

 आधर्यक )काययविधध( नीति, कानून, िापिण्ड, कायायन्ियन र तनयिन, आधर्यक प्रशासन 
र व्यिस्र्ापन 

 बजेट सीिा तनधायरर्, बजेट िजूयिा, कायायन्ियन र तनयिन 

 सजञ्चि कोष िर्ा आकजस्िक कोषको व्यिस्र्ापन 

 लगानी र लाभाशंको व्यिस्र्ापन 

 लेखा व्यिस्र्ापन, खचय, राजश्ि, धरौटी, काययसञ्चालन कोष िर्ा अन्य सरकारी कोष 
िर्ा सम्पवत्तको एकककृि वििरर् 

 सिजष्टगि आधर्यक अिस्र्ाको विश्लेषर् 
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 ऋर् िर्ा अनुिानको व्यिस्र्ापन र तनयिन 

 लगानी प्रके्षपर् )सरकारी, सहकारी िर्ा तनजी( र वित्तीय व्यिस्र्ापन 

 कारोबारको लेखाङ्कन, तनयन्त्रर् िर्ा व्यिस्र्ापन 

 राजश्ि िर्ा व्ययको अनुिान 

 बेरुजू फर्छययौट 

 आधर्यक प्रशासन र व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य विषय 

३. पूिायिार विकास तथा भिन ननर्मन शाखा 
(क) सडक िर्ा यािायाि व्यिस्र्ा 

 स्र्ानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृषी सडक िर्ा यािायाि सम्बन्धी नीति, 
कानून, िापिण्ड िर्ा तनयिन 

 स्र्ानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृषी सडक, झोलुङ्ग ेपुल, पुलेसा र िटबन्धन 
सम्बन्धी गुरुयोजनाको िजुयिा, कायायन्ियन र स्िरोन्नतिका आयोजनाको 
पदहचान, अध्ययन, कायायन्ियन, िियि, सम्भार  

 यािायाि सुरक्षा व्यिस्र्ापन र तनयिन 

 ट्याक्सी सेिा अनुििी, व्यिस्र्ापन र तनयिन 

 िािािरर्िैत्री, जलिायु पररिियन अनुकूलन, अपाङ्गिा र लैङ्धगकिैत्री 
यािायाि प्रर्ालीको प्रिर्दयधन 

 आधारभूि यािायाि सम्बन्धिा प्रिेश सरकारसँग सिन्िय 

 यािायाि के्षत्रिा लगानी अलभिरृ्दधध 

 यािायाि सुविधािा नागररककोक सरल, सहज र सिान पहँुच 

 यािायाि के्षत्रिा िािािरर्िैत्री प्रविधधलाई प्रोत्साहन 

 तनजी यािायाि तनयिन व्यिस्र्ापन 

(ख) भिन  िर्ा भिन संदहिा एिं तनिायर् इजाजि )डडजाइन सिेि( 
 भिन सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड िर्ा सो सम्बन्धी योजना िजुयिा, 

आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायायन्ियन र तनयिन 

 राजष्रय भिन संदहिा िर्ा िापिण्ड बिोजजि भिन तनिायर् अनुिति र 
तनयिन 

 भिन तनिायर् इजाजि, भिन संदहिा कायायन्ियन 
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 भिन तनिायर्को नक्सा स्िीकृति, संशोधन, तनयिन 

 पुराित्ि, प्राचीन स्िारक र संग्रहालय संरक्षर्, सम्बर्दयधन र पुनाःतनिायर् 

 सरकारी भिन, विर्दयालय, सािूिातयक भिन, सभागहृ िर्ा अन्य साियजतनक 
भिन िर्ा संरचना तनिायर् र िियि संभार 

(ग) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय, भू-उपयोग िर्ा िस्िी विकास 

जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय 
 प्रािेलशक िापिण्ड बिोजजि घरजग्गा धनी ििाय प्रिार्पूजाय वििरर् िर्ा 

लगि व्यिस्र्ापन 

 भूलिको िगीकरर् अनुसारको लगि 

 जग्गाको ककत्ताकाट र भूलि लगि )नक्सा, स्रेस्िा( तनिायर् र संरक्षर् 

 सरकारी प्रयोजनको लाधग जग्गा प्राजप्ि, िुआब्जा तनधायरर् िर्ा वििरर्िा 
सिन्िय र सहजीकरर् 

 जग्गा वििाि सिाधानिा िेललिलाप र िध्यस्र्िा 
 विश्ि सम्पिा सूचीिा परेका स्िारक र पुरािाजत्िक िहत्ि लगायि िन, 

सीिसार के्षत्र, िटििी के्षत्रका जग्गा सम्बन्धी लगि 

िस्िी विकास 

 शहरीकरर्, िस्िी विकास सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड िर्ा सो सम्बन्धी 
योजना िजुयिा, आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायायन्ियन र तनयिन 

 आधारभूि आिासका योजना िजुयिा र कायायन्ियन 

 गाउँपाललकािा अव्यिजस्र्ि बसोबास व्यिस्र्ापन काययििको िजुयिा र 
कायायन्ियन 

 आधारभूि बसोबास सम्बन्धिा प्रिेश सरकारसँग सिन्िय 

 योजनािर्दध र व्यिजस्र्ि िस्िी विकासका काययििको िजुयिा कायायन्ियन 

 एकककृि िस्िी विकासका लाधग जग्गाको एकककरर् िर्ा जग्गा विकास र 
व्यिस्र्ापन 

 संघीय िर्ा प्रिेश कानूनो अधीनिा रही आफ्नो के्षत्रको भू-उपयोग नीति, 
योजना, काययिि िजुयिा र कायायन्ियन 
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 संघीय िर्ा प्रिेशको िापिण्डको अधीनिा रही व्यिजस्र्ि िस्िी विकासका 
काययििको िजुयिा र कायायन्ियन 

 संघीय र प्रिेश कानून बिोजजि स्र्ानीय िहिा सुकुम्िासी पदहचान र 
अलभलेख व्यिस्र्ा 

 स्र्ानीय स्िरिा सकुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्यिस्र्ा 
 एकककृि िस्िी विकासका लाधग जग्गाको एकककरर् िर्ा जग्गा विकास र 

व्यिस्र्ापन । 
(घ) जलविर्दयुि, ऊजाय, सडक िवत्त र लसचंाई 

जलविर्दयुि, ऊजाय र सडक िवत्त 

 साना जलविर्दयुि आयोजना, निीकरर्ीय ऊजाय िर्ा िैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी 
नीति, कानून, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र तनयिन 

 िैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविधध विकास र हस्िान्िरर्, क्षििा अलभिरृ्दधध 
प्रिर्दयधन 

 विर्दयुि वििरर् प्रर्ाली र सेिाको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन र तनयिन 

 जनसहभाधगिािा आधाररि स्ििेशी लगानीलाई प्रार्लिकिा दििैं जलस्रोिको 
बहुउपयोगी विकास काययििको िजुयिा र कायायन्ियन 

 स्र्ानीय विर्दयुि वििरर् प्रर्ाली र सेिाको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन र तनयिन 

 सडक ित्तीको व्यिस्र्ा 
लसचंाई िर्ा जलउत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रर् 

 लसचंाई सम्बन्धी तनति, कानून, िापिण्ड तनधायरर् र तनयिन 

 लसचंाई सम्बन्धी गुरुयोजनानको िजुयिा, कायायन्ियन र स्िरोन्नतिका 
आयोजनाको पदहचान, अध्ययन, कायायन्ियन, िियि, सम्भार र तनयिन 

 स्र्ानीय साना, सिह िर्ा भूलिगि लसचंाई प्रर्ालीको सञ्चालन तनिायर्, 
सुधार, िियि सम्भार िर्ा सेिा शुल्कको तनधायरर् र सङ्कलन व्यिस्र्ापन 

 जलउत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रर् सम्बन्धी  

 स्र्ानीय िटबन्ध, निी तनयन्त्रर् िर्ा निी व्यिस्र्ापन र तनयिन 

 साना जलउपयोग सम्बन्धी आयोजना िजुयिा, कायायन्ियन र अनुगिन । 
(ङ) िािािरर्, पयाययिरर् एिं जलाधार के्षत्र संरक्षर् िर्ा फोहोरिैला व्यिस्र्ापन 
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 स्िच्छ िर्ा स्िस्र् िािािरर् र जलाधार िर्ा िन्यजन्िुको संरक्षर् 
व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीति, कानून, काययिि िजुयिा, कायायन्ियन र तनयिन 

 िकृ्षारोपर् िर्ा हररयाली िर्ा हररि के्षत्रको प्रिर्दयधन 

 फोहोरिैला सङ्कलन, पुनाःउपयोग, प्रशोधन, विसजयन र सोको सेिा शुल्क 
तनधायरर् र तनयिन 

 सरसफाई िर्ा स्िास्र्जन्य फोहोरिैलाको व्यिस्र्ापन 

 िायु िर्ा ध्िनीको प्रिषुर् तनयन्त्रर् 

 हातनकारर् पिार्यहरजको तनयिन िर्ा तनयन्त्रर् 

 साियजतनक शौचालयल व्यिस्र्ापन 

 िािािरर्ीय जोणखि न्यूतनकरर् 

 न्यून काियनिुखी िर्ा िािािरर्िैत्री विकास अिलम्बन 

 िािािरर् संरक्षर् के्षत्र तनधायरर् र व्यिस्र्ापन 

 पानी िुहानको संरक्षर् 

 पदहरो तनयन्त्रर् 

 जलिायु पररिियन अनुकूलन काययिि 

(च) विपर्द व्यिस्र्ापन, िारूर् यन्त्र, एम्बुलेन्स 

 विपर्द व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड िर्ा स्र्ानीय स्िरका 
आयोजनाको कायायन्ियन र तनयिन 

 विपर्द पूियियारी िर्ा प्रतिकायय योजना, जोणखि न्यूतनकरर् कायययोजना 
 विपर्द पूियियारी, खोज िर्ा उर्दिार, राहि सािाग्रीको पूिय भण्डारर्, वििरर् र 

सिन्िय 

 विपर्द जोणखि के्षत्रको नक्साङ्कन िर्ा िस्िीहरुको पदहचान र स्र्ानान्िरर् 

 विपर्द व्यिस्र्ापनिा संघ, प्रिेश र स्र्ानीय सिूिाय, संघ संस्र्ा, तनजी 
के्षत्रसँगको सहयोग, सिन्िय र सहकायय 

 विपर्द कोषको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन र स्रोि साधनको पररचालन 

 विपर्द पश्चाि स्र्ानीय स्िरको पुनस्र्ायपना र पुनतनयिायर् 

 विपर्द सम्बन्धी ि्याङ्क व्यिस्र्ापन र अध्ययन अनुसन्धान 

 प्राकृतिक प्रकोपको रोकर्ाि र पूियियारी 
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 विपर्द जोणखि न्यूतनकरर्को लाधग पूिय सूचना प्रर्ाली सम्बन्धी काययििको 
िजुयिा र कायायन्ियन 

 िारूर् यन्त्र िर्ा एम्बुलेन्सको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय आपिक्ालीन काययसञ्चालन प्रर्ाली 
(छ) साियजतनक तनजी साझेिारी 

 स्र्ानीय साियजतनक-तनजी साझेिारी सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, योजना तनिायर् 

 स्र्ानीय साियजतनक-तनजी साझेिारीका आयोजना छनौट िर्ा कायायन्ियन 

 स्र्ानीय विकासिा तनजी के्षत्रको प्रिर्दयधन 

४. आधथयक विकास शाखा 
(क) कृवष, पशुपन्छी िर्ा सहकारी 

कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािन व्यिस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, 
िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र तनयिन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िर्ा हाटबजारको पूिायधार तनिायर्, साना 
लसचंाई तनिायर्, िाललि, प्रविधध प्रसार, प्राविधधक टेिा, कृवष सािाग्री आपूतिय र 
कृषक क्षििा विकास काययििको सञ्चालन 

 कृवषजन्य प्राकृतिक प्रकोप िर्ा िहािारी रोगको तनयन्त्रर् 

 कृवष िािािरर् संरक्षर् िर्ा जैविक विविधिाको संरक्षर् र प्रिर्दयधन 

 कृवष प्रसार िर्ा जनशजक्िको प्रके्षपर्, व्यिस्र्ापन र पररचालन 

 उच्च िूल्ययुक्ि कृवषजन्य िस्िुको प्रिर्दयधन, विकास िर्ा बजारीकरर् 

 कृवषसम्बन्धी िीिा र कजाय सहजीकरर् 

 शीि भण्डारर्को व्यिस्र्ापन 

 कृषकहरुको क्षििा अलभिरृ्दधध, प्राविधधक सेिा, टेिा, सीप विकास र 
शशजक्िकरर् 

 कृवष बबउ बबजन, नश्ल, िलखाि र रसायन िर्ा औषधधहरुको आपूतिय, 
उपयोग र तनयिन 

 कृषक सिूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ानीय संघ संस्र्ाहरुको 
सिन्िय, व्यिस्र्ापन र तनयिन 
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 कृवष सम्बन्धी प्रविधधको संरक्षर् र हस्िान्िरर् 

 कृवष ि्याङ्कको व्यिस्र्ापन र सूचना प्रर्ाली िर्ा कृवष सम्बन्धी सूचनाको 
प्रचार प्रसार  

 कृवष स्रोि केन्रको स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 

पशुपन्छी 
 पशुपालन र पशु स्िास््य सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्ड, योजना, 

कायायन्ियन र तनयिन 

 पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार तनिायर्, िाललि, प्राविधधक टेिा, 
कृषक क्षििा विकास काययििको सञ्चालन र तनयिन 

 पशुपन्छीजन्य प्राकृतिक प्रकोप िर्ा िहािारी रोगको तनयन्त्रर् 

 पशुपन्छी धचककत्सा सेिाको व्यिस्र्ापन 

 पशुनश्ल सुधार पर्दिति विकास र व्यिस्र्ापन 

 पशुपन्छी सम्बन्धी िीिा र कजाय सहजीकरर् 

 स्र्ानीय चरन िर्ा खकय  विकास र व्यिस्र्ापन 

 पशु आहारको गुर्स्िर तनयिन 

 स्र्ानीय स्िरिा पशुपन्छी सम्बन्धी ि्याङ्कको व्यिस्र्ापन र सूचना प्रर्ाली 
 पशु बधशाला र शीि भण्डारर्को व्यिस्र्ापन र तनयिन 

 पशुपालन िर्ा पशु स्िास््य सम्बन्धी अन्य कायय 
सहकारी 

 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्डको तनिायर्, 
कायायन्ियन र तनयिन 

 स्र्ानीय सहकारी संस्र्ाको ििाय, अनुिति, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचि िर्ा ऋर् पररचालन सम्बन्धी स्र्ानीय िापिण्ड तनधायरर् र 
तनयिन 

 सहकारी सम्बन्धी राजष्रय, केन्रीय, विषयगि, प्रािेलशक र स्र्ानीय 
संघसंस्र्ासँग सिन्िय र सहकायय 

 सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीय ि्याङ्क व्यिस्र्ापन र अध्ययन अनुसन्धान 

 स्र्ानीय सहकारीको क्षििा अलभिरृ्दधध 



v08 ! ;+Vof $ xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 $ 

 

 
19 

 स्र्ानीय सहकारी के्षत्रको प्रिर्दयधन, विकास र पररचालन । 
(ख) िन, भू-संरक्षर्, िन्यजन्िु, जलाधार, जडडबुटी िर्ा जैविक विविधिा 

 िन, जङ्गल, िन्यजन्िु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, िािािरर्, पयायिरर् िर्ा 
जैविक विविधिा सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्ड, योजना, 
कायायन्ियन र तनयिन 

 सािुिातयक, ग्रािीर् िर्ा सहरी, धालियक, कबुललयिी िनको संरक्षर्, 
सम्िर्दयधन, उपयोग र तनयिन 

 िन उपभोक्िा सिूहको व्यिस्र्ापन 

 िध्यििी के्षत्रको सािुिातयक, धालियक र कबुललयिी िनको व्यिस्र्ापन 

 निी ककनार, निी उकास, नहर ककनार िर्ा सडक ककनारिा िकृ्षारोपर् 
व्यिस्र्ापन 

 तनजी िर्ा व्यिसातयक िनको प्रिर्दयधन र तनयिन 

 साियजतनक खाली जग्गा, पाखा िा के्षत्रिा िकृ्षारोपर्, सम्भार, उपयोग र 
व्यिस्र्ापन 

 जडडबुटी िर्ा अन्य गैरकाष्ठ िन पैिािार सम्बजन्ध, सभेक्षर्, उत्पािन, 
संकलन, प्रिर्दयधन, प्रशोधन र बजार व्यिस्र्ापन 

 िन विउ बगैचा स्र्ापना, व्यिस्र्ापन र प्रिर्दयधन 

 नसयरी स्र्ापना, विरुिा उत्पािन, वििरर्, रोपर् र प्रिर्दयधन 

 िन्यजन्िु र चराचुरुङ्गीको संरक्षर्, व्यिसातयक पालन, उपयोग र अनुगिन 

 िन्यजन्िुबाट स्र्ानीय सिुिायिा पने प्रभाि रोकर्ाि, व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय प्रार्ी उर्दयान )धचडडयाखाना( को स्र्ापना र सञ्चालन 

 स्र्ानीय िन्यजन्िु पययटन र आयआजयन 

 स्र्ानीय स्िरिा अखेटो पहारको व्यिस्र्ापन 

 िन, िन्यजन्िु िर्ा चराचुरुङ्गीको अलभलखेाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान 

 रैर्ाने प्रजातिको संरक्षर् र प्रिर्दयधन 

 लिचाहा प्रजातिको तनयन्त्रर् 

 जैविक विविधिाको अलभलेख 

 सािुिातयक भू-संरक्षर् र सोिा आधाररि आय आजयन काययिि 
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 भू-संरक्षर् र जलाधार व्यिस्र्ापनजन्य सािूिातयक अनुकूलन 

 जलिायु पररिियन, अनुकूलन कायय 
 आयआजयनिा आधाररि जडडबुटीको संरक्षर्, प्रिर्दयधन, व्यिस्र्ापन 

(ग) उर्दयोग िर्ा उर्दयिलशलिा विकास र खानी िर्ा खतनज पिार्यको संरक्षर् 

उर्दयोग 

 लघु, घरेलु िर्ा साना उर्दयोगको ििाय, निीकरर्, खारेजी र तनयिन 

 लघु, घरेलु िर्ा साना उर्दयोगको विकास र प्रिर्दयधन 

 उर्दयिलशलिा प्रिर्दयधन 

 व्यापाररक फिय, पसलको ििाय, अनुिति, निीकरर्, खारेजी र तनयिन 

 सीप विकास सम्बन्धी काययको प्रिर्दयधन 

खानी िर्ा खतनज 

 खानी िर्ा खतनज पिार्यको संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्ड 
िर्ा योजनाको कायायन्ियन र तनयिन 

 ढुङ्गा, धगटी, बालुिा, िाटो, नुन, स्लेट, खररढुङ्गा, फायरक्ले जस्िा खातनजन्य 
िस्िु सभेक्षर्, अन्िेषर्, उत्खनन 

 ढुङ्गा, धगटी, बालुिा, नुन, िाटो, खररढुङ्गा, फायरक्ले िर्ा स्लेट आदि 
खातनजन्य िस्िुको संरक्षर्, विकास, उत्खनन र उपयोग सम्बन्धी ििाय, 
अनुिति, निीकरर्, खारेजी र व्यिस्र्ापन 

 खानी िर्ा खतनज पिार्य सम्बन्धी सूचना िर्ा ि्याङ्क संकलन अलभलेख 
िर्ा व्यिस्र्ापन 

 भौगोलभयक नक्सा प्रकाशन । 
(घ) रोजगार प्रिर्दयधन िर्ा गररिी न्यूतनकरर् 

 गररिी तनिारर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्ड, तनयिन र 
अध्ययन अनुसन्धान 

 गररबी तनिारर्को स्र्ानीय रर्नीति िजुयिा 
 गररब घरपररिार पदहचान सम्बन्धी स्र्ानीय सभेक्षर्, सूचना व्यिस्र्ापन र 

तनयिन 
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 गररिी तनिारर् सम्बन्धी राजष्रय, प्रािेलशक र स्र्ानीय संस्र्ासँग सम्पकय , 
सिन्िय र सहकायय 

 रोजगार िर्ा बेरोजगारको ि्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ालीको 
स्र्ापना 

 स्र्ानीयस्िरिा रहेका वििेशी श्रलिकको लगि सङ्कलन िर्ा सूचना 
व्यिस्र्ापन 

 पदहचान भएका गररब घरपररिार एिं लक्षक्षि सिूह सम्बन्धी स्र्ानीय योजना, 
काययिि, स्रोि पररचालन र व्यिस्र्ापन 

 संघीय र प्रिेश कानून बिोजजि स्र्ानीय िहिा सुकुम्िासीको पदहचान र 
अलभलेख व्यिस्र्ापन 

 सुकुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्यिस्र्ापन 

 रोजगारीका अिसर लसजयना सम्बन्धी 
५. सािाजजक विकास शाखा 

(क) आधारभूि िर्ा िाध्यलिक लशक्षा 
 प्रारजम्भक बाल लशक्षा िर्ा विर्दयालय लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खुला िर्ा 

िैकजल्पक लशक्षा )गुरुकुल, ििरसा, गुम्िा आदि(, तनरन्िर लसकाइ िर्ा विशेष 
लशक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, योजनाको तनिायर्, कायायन्ियन र 
तनयिन 

 प्राविधधक लशक्षा िर्ा व्यिसातयक िाललिको योजना िजुयिा, सञ्चालन, 
अनुिति र तनयिन 

 पाठ्यिि र पाठ्यसािाग्रीको वििरर् िर्ा कायायन्ियन 

 विर्दयालय लशक्षक िर्ा कियचारी व्यिस्र्ापन 

 विर्दयालयको नक्साङ्कन, अनुिति, स्िीकृति, सिायोजन िर्ा तनयिन 

 शैक्षक्षक पूिायधार तनिायर् र िियि सम्भार 

 आधारभूि िह )कक्षा ८( को परीक्षा व्यिस्र्ापन 

 विर्दयार्ी लसकाई उपलब्धीक परीक्षर् र व्यिस्र्ापन 

 विर्दयाधर्य प्रोत्साहन िर्ा छात्रिवृत्तको व्यिस्र्ापन 

 शैक्षक्षक परािशय सेिाको अनुिति िर्ा तनयिन 



v08 ! ;+Vof $ xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq efu–@ ldlt @)&% h]i7 $ 

 

 
22 

 स्र्ानीयस्िरको शैक्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रविधधको संरक्षर्, प्रिर्दयधन र स्िरीकरर् 

 िाध्यलिक िहसम्िको शैक्षक्षक काययििको सिन्िय र तनयिन 

 पुस्िकालय एिं पत्रपबत्रका 
 स्र्ानीय पुस्िकालय, िाचनालय िर्ा सािुिातयक अध्ययन केन्र सञ्चालन 

िर्ा व्यिस्र्ापन । 
(ख) खेलकूि िर्ा अतिररक्ि कियाकलाप 

 स्र्ानीयस्िरिा खेलकूि प्रशासन िर्ा संघ संस्र्ाको तनयिन र सिन्िय 

 खेलकूिको संरचनाको पूिायधार तनिायर् सञ्चालन िर्ा विकास 

 खेलकूिको विकास र प्रिर्दयधन 

 खेलकूि प्रतियोधगिाको आयोजना र सहभाधगिा 
 अतिररक्ि कियाकलाप सम्बन्धी विषय 

(ग) आधारभूि स्िास््य िर्ा सरसफाई 

 आधारभूि स्िास््य र सरसफाई सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, योजनाको 
तनिायर्, कायायन्ियन िर्ा तनयिन 

 राजष्रय िर्ा प्रिेश स्िरीय लक्ष्य र िापिण्ड बिोजजि स्र्ानीय स्िरको 
स्िास््य सम्बन्धी लक्ष्य र गुर्स्िर तनधायरर् 

 राजष्रय र प्रािेलशक िापिण्ड अनुरुप जनरल अस्पिाल, नलसयङ्ग होि, तनिान 
केन्र िर्ा अन्य स्िास््य संस्र्ाहरुको जक्लतनक ििाय, सञ्चालन अनुिति र 
तनयिन 

 आधारभूि स्िास््य सेिाको सञ्चालन र प्रिर्दयधन 

 अस्पिाल र अन्य स्िास््य संस्र्ाको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन 

 स्िास््य सेिा सम्बन्धी भौतिक पूिायधार विकास िर्ा व्यिस्र्ापन 

 सरसफाई सचिेनाको अलभिरृ्दधध 

 रक्िसञ्चार सेिा िर्ा स्र्ानीय र सहरी स्िास््य सेिा 
 औषधध पसल सञ्चालन र तनयिन 

 औषधधजन्य िनस्पति, जडडबुटी र अन्य औषधधजन्य िस्िुको उत्पािन, 
प्रशोधन र वििरर् 

 स्िास््य िीिा लगायिका सािाजजक सुरक्षा काययििको व्यिस्र्ापन 
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 औषधध िर्ा अन्य िेडडकल उत्पािनहरुको न्यूनिि िूल्य तनधायरर् र तनयिन 

 औषधधको उधचि प्रयोग र सुक्ष्ि जीि तनरोधक प्रतिरोध न्यूतनकरर् 

 औषधध र स्िास््य उपकरर्को खररि, भण्डारर् र वििरर् 

 स्िास््य सूचना प्रर्ालीको व्यिस्र्ापन 

 जनस्िास््य तनगरानी )पजब्लक हेल्र् सभलेेन्स( 

 प्रिर्दयधनात्िक, प्रतिकारात्िक, उपचारात्िक, पुनस्र्ायपनात्िक र प्याललएदटभ 
स्िास््य सेिाको सञ्चालन 

 स्िस्र् जीिनशैली, पोषर्, शारीररक व्यायाि, योग अभ्यास, स्िास््य ितृ्तको 
पालना, पञ्चकिय लगायिका जनस्िास््य सेिाको प्रिर्दयधन 

 जुनोदटक र ककटजन्य रोगको तनयन्त्रर् िर्ा व्यिस्र्ापन 

 सुतिय, िदिरा र लागुपिार्यजन्य िस्िुको प्रयोग तनयन्त्रर् िर्ा सचिेना 
अलभिरृ्दधध 

 आयुिेदिक, युनानी, आम्ची, होलियोप्याधर्क, प्राकृतिक धचककत्सा लगायिका 
परम्परागि स्िास््य उपचार सेिाको व्यिस्र्ापन 

 जनस्िास््य, आपिक्ाललन स्िास््य िर्ा िहािारीको तनयन्त्रर्, योजना र 
कायायन्ियन 

 सरुिा िर्ा नसने रोगको तनयन्त्रर् िर्ा रोकर्ाि 

 आकजस्िक स्िास््य सेिा प्रिाह 

(घ) खानेपानी व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र 
तनयिन 

 खानेपानी िहसुल तनधायरर् र खानेपानी सिेा व्यिस्र्ापन 

 साियजतनक स्र्लिा वपउने पातन व्यिस्र्ापन 

 स्िच्छ खानेपानी आपूतिय सम्बन्धी विषय 

(ङ) लैङ्धगक सिानिा िर्ा सािाजजक सुरक्षा 
लैङ्धगक सिानिा 

 िदहला हक सम्बन्धी नीति, योजना, कायायन्यिन र तनयिन 

 िदहलाको आधर्यक, सािाजजक, राजनीतिक, शसजक्िकरर् िर्ा क्षििा विकास 
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 लैङ्धगक दहसंा तनिारर्को लाधग तनरोधात्िक, प्रिर्दयधनात्िक, संरक्षर्ात्िक 
उपाय र पुनस्र्ायपना 

 लैङ्धगक उत्तरिायी बजेट 

बालबाललका 
 बालबाललकाको हक दहि संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्ड, 

योजना, कायायन्ियन र तनयिन 

 बालबाललकाको हक दहि संरक्षर् 

 बालिैत्री शासकीय प्रिन्ध, बालक्लब, बाल संरक्षर् सलिति िर्ा बाल सञ्जाल 

 बालबाललकाको हक दहि संरक्षर् सम्बन्धिा संघ, प्रिेश िर्ा अन्य तनकायसँग 
सम्पकय , सिन्िय िर्ा सहकायय 

 बालबाललका पररिार सहयोग 

 िैकजल्पक स्याहार पर्दितिको कायायन्ियन 

 बाल न्याय 

 बाल गहृ, पुनस्र्ायपना केन्र, लशशु स्याहार केन्र र बालविकास केन्र 
व्यिस्र्ापन 

 असहाय बालबाललका, सडक बालबाललका व्यिस्र्ापन 

 बाल दहसंा तनयन्त्रर् 

 बालसुधार िर्ा पुनाःस्र्ापना केन्र स्र्ापना, संचालन अनुििी र तनयिन 

 आपिक्ाललन बाल उर्दिार कोष स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 

युिा 
 युिा जागरर्, सशजक्िकरर् र पररचालन 

 युिा सीप, उर्दयिलशलिा िर्ा नेितृ्ि विकास 

ज्येष्ठ नागररक 

 ज्येष्ठ नागररकको लगि, पररचयपत्र, सम्िान, स्िास््य सुविधा, सािाजजक 
सुरक्षा सम्बन्धी कायय 

 ज्येष्ठ नागररकको क्लब, दििा सेिा केन्र, भेटघाट स्र्ल, आश्रय केन्रको 
सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 

अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि र एकल िदहला 
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 संघ िर्ा प्रिेससगँको सिन्ियिा अपाङ्गिा पुनाःस्र्ापना केन्र िर्ा असक्ि 
स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यिस्र्ापन 

 अपाङ्ग भएका व्यजक्ि िर्ा असहायको लगि अर्दयािधधक, पररचयपत्र 
वििरर्, सािाजजक सुरक्षा िर्ा सुविधाको व्यिस्र्ापन िर्ा वििरर् 

 अपाङ्गिा भएका व्यजक्ििैत्री पूिायधार तनिायर् िर्ा सञ्चालन 

 अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि र असक्िहरुको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कायय 
 एकल िदहला सम्बन्धी कायय 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, सिन्िय िर्ा तनयिन 

 स्र्ानीय  स्िरिा सिाज कल्यार् सम्बन्धी संघ संस्र्ा )गैरसरकारी, 
सािाजजक िर्ा सािुिातयक संघ संस्र्ा( को ििाय, निीकरर् िर्ा तनयिन 

 गुठी, कोष िर्ा अन्य रष्टहरुको व्यिस्र्ापन 

 तनजी िर्ा गैरसरकारी के्षत्रहरुसँग सिन्िय र सहकायय 
 सिन्िय र पररचालन 

 सािाजजक संघ संस्र्ा सम्बन्धी अन्य विषय 

(छ) सािाजजक सुरक्षा काययिि िर्ा व्यजक्िगि घटना ििाय 
 सािाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ानीय नीति, कानून, िापिण्ड, तनयिन र 

अध्ययन अनुसन्धान 

 संघ िर्ा प्रिेशले तनधायरर् गरेको िापिण्ड बिोजजि सािाजजक सुरक्षा 
सम्बन्धी काययिि कायायन्ियन 

 सािाजजक सुरक्षाको कायायन्ियनको लाधग संघ, प्रिेश र स्र्ानीय संघ संस्र्ासँग 
सम्पकय , सिन्िय र सहकायय 

 स्र्ानीय सािाजजक सुरक्षा योजना र व्यिस्र्ापन िर्ा आिश्यक ि्याङ्क 
संकलन एिं व्यिस्र्ापन 

(ज) संस्कृति, सम्पिा, लललिकला िर्ा पययटन प्रिर्दयधन 

 भाषा, संस्कृति र लललिकलाको संरक्षर् र विकास सम्बन्धी स्र्ानीय स्िरको 
नीति, कानून, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र तनयिन 

 पुराित्ि, प्राचीन स्िारक िर्ा संग्रहालयको संरक्षर्, सम्भार, प्रिर्दयधन र 
विकास 
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 परम्परागि रुपिा चललआएका जात्रा िर्ा पियको सञ्चालन र व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय िहत्िका धालियक िर्ा साँस्कृतिक सम्पिाको व्यिस्र्ापन 

 पययटकीय िहत्िका स्र्ल, िर्ा सम्पिाको पदहचान, संरक्षर् र प्रिर्दयधन 

 पययटन पूिायधार विकास िर्ा प्रोत्साहन 

 पुरािाजत्िक, धालियक िहत्िका सम्पिाहरुको संरक्षर् िर्ा सम्बर्दयधन 

 भाषा, संस्कृति, जात्रा, पिय र लललिकलाको संरक्षर्, प्रिर्दयधन विकास 

६. योजना, अनुगिन िर्ा ि्याङ्क शाखा 
(क) योजना िजुयिा, कायययोजना ियारी, उपभोक्िा सलिति पररचालन 

 विकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, योजना र 
तनयिन 

 स्र्ानीय विकास नीति, अल्पकालीन, िध्यकालीन िर्ा िीघयकालीन विकास योजना 
िजुयिा, अनुगिन िर्ा िूल्याङ्कन 

 आधर्यक, सािाजजक, सांस्कृतिक, िािािरर्ीय, प्रविधध र पूिायधारजन्य विकासका 
लाधग आिश्यक आयोजना िर्ा पररयोजनाहरुको िजुयिा, कायायन्ियन, अनुगिन 
िर्ा िूल्याङ्कन 

 िावषयक विकास काययिि, आयोजना िजुयिा, कायायन्ियन 

 विकास तनिायर् प्रकियािा स्र्ानीय जनसहभाधगिा अलभिरृ्दधधका काययिि िजुयिा 
र कायायन्ियन 

 विकास योजनाहरुको िािािरर्ीय प्रभाि िूल्याङ्कन 

 उपभोक्िा सलितिको वििरर्, क्षििा विकास 

 विकासका प्रार्लिकिा प्राप्ि के्षत्र तनधायरर् 

 संघीय र प्रािेलशक आयोजना, पररयोजना कायायन्ियनिा सिन्िय, सहजीकरर् र 
सहयोग 

 विकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायय 
(ख)  अनुगिन िर्ा िूल्याङ्कन 

 विकास आयोजनाको अनुगिन, आिधधक प्रगति िर्ा प्रतिफलको सलिक्षा 
 विकास योजनाको अनुगिन िर्ा िूल्याङ्कनको आधार िर्ा प्रकिया  तनधायरर् 

 आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान िर्ा प्रभाि िूल्याङ्कन 
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 बबषय के्षत्रगि नीतिको अनुगिन िर्ा िूल्याङ्कन 

(ग) ि्याङ्क व्यिस्र्ापन 

 ि्याङ्क संकलन, व्यिस्र्ापन िर्ा प्रयोग सम्बन्धी नीति, कानून, िापिण्ड, 
योजना, कायायन्ियन र तनयिन 

 सूचना िर्ा अलभलेख केन्रको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन 

 आधुतनक प्रविधध िाफय ि व्यजक्िगि घटना ििाय )जन्ि, ितृ्यु, वििाह, िसाईसराई, 
सम्बन्ध विच्छेि र धियपुत्र\धियपुत्री(, अलभलेख व्यिस्र्ापन िर्ा प्रतििेिन 

 स्र्ानीय ि्याङ्क संकलन, प्रशोधन, अलभलेखीकरर् िर्ा वििरर् 

o आधारभूि ि्याङ्क, संकलन र व्यिस्र्ापनाः जनसाङ्ज्यक, प्राकृतिक, 
आधर्यक, सािाजजक, साँस्कृतिक, भौतिक पूिायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, 
कुल ग्राहस्र् उत्पािन, प्रति व्यजक्ि आय, िानि विकास सूचकांक, राजश्ि 
िर्ा आय व्यय सििेको संयुक्ि ि्याङ्क संकलन र प्रशोधन गरी सूचना 
प्रर्ालीिा आिर्दधिा र पाजश्चयधचत्र िर्ा स्रोि नक्साको अर्दयािर्दतयक एि ं
अलभलेख 

o बेरोजगारको ि्याङ्क संकलन 

o स्र्ानीय व्यापारको ि्याङ्क प्रर्ाली र अध्ययन अनुसन्धान 

o सािाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ानीय ि्याङ्क र सूचना व्यिस्र्ापन 

o सम्पन्न भएका िर्ा चालु योजनाको वििरर् 

o विषय के्षत्रगि सूचना, ि्याङ्कको संकलन, अलभलेख 

 प्रिेश िर्ा संघसँग ि्याङ्क एि ंसूचना आिान प्रिान र सिन्िय  

 सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोि िर्ा साधनको अलभलेख )प्रोफाईल( व्यिस्र्ापन 

 गाउँपाललकाका आिधधक िर्ा िावषयक काययिि र बजेट स्िीकृति 

रष्टव्याः गाउँ काययपाललकाले िाधर् उल्लेणखि विषयके्षत्र सिेट्ने गरी आफ्नो आिश्यकिा र 
प्रार्लिकिा अनुरुप कायायलय, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सदहिको प्रशासतनक ढाँचा स्िीकृि 
गरी लागु गनय सक्नेछ । 
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अनुसूची -३ 

)तनयि ४ को उपतनयि )३( सँग सम्बजन्धि( 

िडा सलितिबाट सम्पािन हुने कायय 
(क) िडा स्तरीर् तथ्र्ाङ्क संकिन तथा अद्र्ािधिक गननः 

 आफ्नो िडा लभत्रको िस्िुगि वििरर् )निीनाला, जैविक विविधिा, खतनज पिार्य, 
जनसङ््याको बनोट, आधर्यक अिस्र्ा, उर्दयोगधन्िा, लशक्षा िर्ा स्िास््य सम्बन्धी 
वििरर् आिी( ियार गने, अर्दयािधधक गिै लैजाने 

 तनजी घर िर्ा घरपररिारको लगि राख्न े

 ऐतिहालसक, पुरािाजत्िक, साँस्कृतिक िर्ा धालियक िहत्िका सम्पिा, प्राचीन स्िारक, 
साियजतनक िर्ा सािुिातयक भिन, साियजतनक, ऐलानी, पतिय जग्गाको लगि राख्न े
िर्ा संरक्षर् गने 

 खुला के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्तल, धियशाला, िठ, िजन्िर, गुम्िा, िजस्जि, 
िेिस्र्ल, ििरसा, पतिय जग्गा, डाँडापाखा, चरनके्षत्र, पानीको िूल, पोखरी, िलाउ, 
इनार, कुिा, धारा, ढुङ्गेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो नहर, पानीघट्ट, 
लिलको ि्याङ्क संकलन गरी अर्दयािधधक लगि राख्न,े संरक्षर् गने र खजण्डकृि 
ि्याङ्क र सूचना सदहिको िडाको पाजश्ियधचत्र ियार िर्ा अर्दयािधधक गन े

(ख) िडाका विकास ननमायणका र्ोजना तजुयमा, कार्ायधिर्न, अनुगमन तथा आिधिक प्रगनत 
सलमिा गननः 
 सहभाधगिािूलक योजना िजुयिा प्रर्ाली अनुसार िस्िी िा टोलस्िरबाट योजना िजुयिा 

प्रकिया अिलम्बन गरी िस्िी िर्ा टोलस्िरीय योजनाको िाग सङ्कलन, 
प्रार्लिकीकरर् िर्ा छनौट गने, 

 टोल विकास संस्र्ाको गठन र पररचालन िर्ा िडालभत्र सञ्चालन हुने योजनाहरुका 
लाधग उपभोक्िा सलितिको गठन िर्ा सोको अनुगिन गन े

 िडालभत्रका योजना िर्ा भौतिक पूिायधारको संरक्षर्, िियि सम्भार, रेखिेख िर्ा 
व्यिस्र्ापन गन े

(ग) िडाका विकास ननमायणका कार्यहरु गननः 
 बालउर्दयानको व्यिस्र्ा गन े
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 अनौपचाररक लशक्षा काययिि िर्ा प्रारजम्भक िाल विकास केन्र सञ्चालन र 
व्यिस्र्ापन गने, 

 पुस्िकालय, िाचनालय, सािुिातयक लसकाई केन्र, ,बालक्लब िर्ा बालसञ्जालको 
सञ्चालन र व्यिस्र्ापन गने, 

 िडा िहको स्िास््य केन्र िर्ा उप केन्रको व्यिस्र्ापन गने, 
 बालबाललकाहरुलाई बब.लस.जज., पोललयो, लभटालिन “ए” को व्यिस्र्ा गने, 
 पोषर् काययििको सञ्चालन गने, 
 िडा िहिा स्िास््य जनचिेना विकास िर्ा स्िास््य सूचना काययििको सञ्चालन 

गने, 
 शहरी िर्ा ग्रािीर् स्िास््य जक्लतनकको सञ्चालन गने, गराउने, 
 साियजतनक शौचालय िर्ा स्नान गहृको तनिायर् र व्यिस्र्ापन गने, गराउने, 
 िडास्िरीय सािुिातयक धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार िर्ा पोखरीको तनिायर्, संरक्षर् र 

गुर्स्िर तनयिन गने, 
 घरबाट तनकास हुने फोहोरिैलाको सङ्कलन र व्यिस्र्ापन, चोक िर्ा गल्लीहरुको 

सरसफाई, ढल तनकास, िरेका जनािरको व्यिस्र्ापन, सिही पानीको तनकास िर्ा 
पानीको स्रोि संरक्षर् गने, गराउन े

 कृवष िर्ा फलफूल नसयरीको स्र्ापना, सिन्िय र प्रिर्दयधन िर्ा िडास्िरीय अगुिा 
कृषक िाललिको अलभिुणखकरर् गने, 

 कृवष िलको िाग सङ्कलन गने, 
 कृवषिा लाग्ने रोगहरुको वििरर् ियार गने, 
 पशुपंछी विकास िर्ा छाडा चौपायाको व्यिस्र्ापन, 
 िडालभत्रको चरर् के्षत्र संरक्षर् िर्ा व्यिस्र्ापन गने, 
 स्र्ानीय सिुिायका चाडपिय, भाषा संस्कृतिको विकासको लाधग कला, नाटक, 

जनचिेनािूलक िर्ा सांस्कृतिक काययिि गने गराउने, 
 स्र्ानीय िौललकिा झजल्कने सांस्कृतिक रीतिररिाजलाई संरक्षर् िर्ा प्रिर्दयधन गन े

 िडालभत्र खेलकूि पूिायधारको विकास गने, 
 अन्िर विर्दयालय िर्ा बालक्लब िाफय ि खेलकूि काययििको सञ्चालन गने गराउन े

 िडा के्षत्रलभत्रको बाटोघाटो चालु अिस्र्ािा राख्न ेिर्ा राख्न सहयोग गन े
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 िडालभत्रका सडक, अधधकारके्षत्रिा अिरोध र अतिििर् गनय नदिने 
 बाटोघाटोको बाढी पदहरो पन्छाउन े

 घरेलु उर्दयोगको लगि सङ्कलन िर्ा सम्भाव्यिा पदहचान गन े

 िडालभत्र घरेलु उर्दयोगको प्रिर्दयधन गन े

 प्रचललि कानून बिोजजि व्यजक्िगि घटना ििाय, अर्दयािधधक र सोको अलभलखे 
संरक्षर् गने 

 व्यजक्िगि घटना ििाय सम्बन्धी जनचिेना काययिि सञ्चालन गन े

 सािाजजक सुरक्षा भत्ता वििरर् िर्ा अलभलेख अर्दयािधधक गन े

 िडालाई बालिैत्री बनाउन े

 िडालभत्र आधर्यक िर्ा सािाजजक रुपिा पतछ परेका िदहला, बालबाललका, िललि, 
अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि, ज्येष्ठ नागररक, अल्पसङ््यक, सीिान्िकृि सिूिायको 
अलभलेख राखी सािाजजक र आधर्यक उत्र्ान सम्बन्धी काि गन े

 विलभन्न सिुिायका िीच सािाजजक सिभाि र सौहाियिा कायि गन े

 बालवििाह, िदहला बबरुर्दधको दहसंा, छुिाछुि, िहेज िर्ा िाइजो, हललया प्रर्ा, 
छाउपडी, किलरी प्रर्ा, बालश्रि, िानि िेचबबखन, तनरक्षरिा जस्िा सािाजजक कुरीति 
र अन्धविश्िासको अन्त्य गने, गराउन े

 प्रचललि कानूनको अधीनिा रही िालपोि िर्ा भूलि कर, व्यिसाय कर, बहाल कर, 
बबज्ञापन कर, स-शुल्क पाककय ङ्ग, नयाँ व्यिसाय ििाय, लसफाररस िस्िुर, सिारी साधन 
कर, िनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी गाउँपाललकािा प्रतििेिन सदहि 
रकि बुझाउन े

 असक्ि बबरािी भएको िेिाररस िा असहाय व्यजक्िलाई नजजकको अस्पिाल िा 
स्िास््य केन्रिा पुर याई औषधोपचार गराउने 

 असहाय िा िेिाररस व्यजक्िको ितृ्यु भएिा तनजको िाह संस्कारको व्यिस्र्ा लिलाउने 
 सडक बालबाललकाको उर्दिार र पुनस्र्ायपना गने, गराउने 
 िडालभत्रको सािुिातयक िन, िनजन्य सम्पिा र जैविक विविधिाको संरक्षर् र 

प्रिर्दयधन गने 
 िडा, टोल, िस्िीस्िरिा हररयाली के्षत्र विस्िार गने गराउन े

 िडालाई िािािरर्िैत्री बनाउन े
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 प्राङ्गाररक कृवष, सुरक्षक्षि िाितृ्ि,  विर्दयार्ी भनाय, पूर्य खोप, खुला दिशािुक्ि 
सरसफाई, िािािरर्िैत्री िर्ा बालिैत्री शासनजस्िा प्रिर्दयधनात्िक काययहरु गने, 
गराउने 

(घ) कानून बमोजजमका ननर्मन कार्य गनन 
 िडालभत्रका सञ्चाललि विकास योजना, आयोजना िर्ा संलग्न उपभोक्िा सलितिहरुका 

काययको तनयिन गन े

 घर तनिायर् गुर्स्िर िर्ा भिन संदहिा र िापिण्ड अनुसार भए नभएको अनुगिन 
गने, लसकिी, डकिीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भिन तनिायर् सम्बन्धी िाललि दिन े

 खार्दयान्न, िाछा, िासु, िरकारी, फलफूल, पेय पिार्य िर्ा उपभोग्य सािाग्रीको 
गुर्स्िर र िूल्यसूची अनुगिन गरी उपभोक्िा दहि संरक्षर् गने 

 िडालभत्रका उर्दयोग धन्िा र व्यिसायको प्रिर्दयधन गरी लगि राख्न े

 हाट बजारको व्यिस्र्ापन गने, गराउन े

 विर्दयुि चुहािट िर्ा चोरी तनयन्त्रर् गने 
 नािा, नागररकिा आदिको लसफाररस िर्ा प्रिाणर्ि गन े

 आफ्नो भौगोललक के्षत्र लभत्रको तनिायर् कायय िर्ा अन्य सेिाको प्रयोजनको लाधग 
तनिायर् सािाग्री, ज्याला, भाडा, िर्ा िहशुलको स्र्ानीय िररेट िोक्न े

 आफ्नो िडालभत्रका उपभोक्िा सलिि, सहकारी संस्र्ा, तनजी के्षत्र लगायिका सब ै
विकास साझेिार 

 हरुसँग विकास तनिायर् िर्ा साियजतनक सिेा प्रिाहिा सिन्िय गन े

 सिय सियिा नेपाल कानूनल ेिोकेबिोजजि अन्य काि गन े

(ङ) अलभिेख व्र्िस्थापन, लसफाररस तथा प्रमाणणत गनन 
 पजञ्जकरर्, नागररकिाि िर्ा अलभलेख व्यिस्र्ापन 

o गाउँपाललकािा व्यजक्िगि घटनाको स्र्ानीय ि्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, 
िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र तनयिन 

o संघीय कानून र िापिण्ड बिोजजि गाउँपाललकािा व्यजक्िगि घटना )जन्ि, 
ितृ्यु, वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेि र धियपुत्र र धियपुत्री( को ििाय 

o आधुतनक प्रविधध अपनाई व्यजक्िगि घटनाको अलभलेख व्यिस्र्ापन र 
प्रतििेिन 
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o नेपाली नागररकिाको प्रिार्पत्रका लाधग लसफाररस लगायिका िहत्िपूर्य 
अलभलेखको तनयिन 

o स्र्ानीय स्िरको अलभलेख व्यिस्र्ापन 

 नािा प्रिाणर्ि गन े

 नागररकिा िर्ा नागररकिाको प्रतिललवप ललनका लाधग लसफाररस गन े

 बहाल करको लेखाजोखा लसफाररस गन े

 कोठा खोल्न रोहबरिा बस्न े

 िोही लगि कट्टाको लसफाररस गन े

 जन्ि लिति प्रिाणर्ि गन े

 व्यापार व्यिसाय बन्ि भएको, सञ्जालन नभएको िा व्यापार व्यिसाय हुिैं नभएको 
लसफाररस गन े

 लिलापत्रको कागज गराउने तनिेिन ििाय गनय लसफाररस गन े

 वििाह प्रिाणर्ि िर्ा अवििादहि प्रिाणर्ि गने 
 तनाःशुल्क िा सशुल्क स्िास््य उपचारको लसफाररस गन े

 अग्रेजी िाध्यििा लसफाररस िर्ा प्रिाणर्ि गने 
 घर पािाल प्रिाणर्ि गन े

 व्यजक्िगि वििरर् प्रिाणर्ि गन े

 पूजायिा घर कायि गने लसफाररस गन े

 फरक, फरक नाि, र्र, जन्ि लिति िर्ा प्रिाणर्ि ििुै नाि गरेको व्यजक्ि एकै हो 
भन्ने लसफाररस गन े

 नाि, र्र, जन्ि लिति संशोधनको लसफाररस गन े

 जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गन े

 कागज र िन्जुरीनािा प्रिाणर्ि गन े

 ककत्ताकाट गनय लसफाररस गन े

 संरक्षक प्रिाणर्ि गने िर्ा संस्र्ागि र व्यजक्िगि संरक्षक लसफाररस गन े

 जीवििसँगको नािा प्रिाणर्ि गन े

 हकिाला िा हकिार प्रिाणर्ि गन े

 नािसारी गनय लसफाररस गन े
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 जग्गाको हक सम्बन्धिा लसफाररस गन े

 ििृकसँगको नािा प्रिाणर्ि िर्ा सजयलिन लसफाररस गन े

 उर्दयोग ठाउँसारी गनय लसफाररस गन े

 जीविि रहेको लसफाररस गन े

 पूिय प्रार्लिक विर्दयालय खोल्ने लसफाररस र अनुिति दिन े

 जग्गा िूल्याङ्कन लसफाररस प्रिाणर्ि गन े

 विर्दयालयको कक्षा र्प गनय लसफाररस गन े

 पालन पोषर्को लाधग लसफाररस गन े

 िैिादहक अङ्धगकृि नागररकिा लसफाररस गने 
 आधर्यक अिस्र्ा किजोर िा विपन्निा प्रिाणर्ि गनय िा आधर्यक अिस्र्ा बललयो िा 

सम्पन्निा प्रिाणर्ि 

 विर्दयालय ठाउँसारी गनय लसफाररस गन े

 धारा िर्ा विर्दयुि जडानको लाधग लसफाररस गन े

 प्रचललि कानून अनुसार प्रत्यायोजजि अधधकार बिोजजिको अन्य लसफाररस िा 
प्रिाणर्ि गन े
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अनुसूची  - ४ 

(तनयि ४ को उपतनयि  ( ४ )सँग सम्बजन्धि) 

अध्र्ि ,उपाध्र्ि ,िडा अध्र्ि तथा सदस्र्को काम ,कतयव्र् र अधिकार 

१. अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकारः )१( अध्यक्षको काि, कियव्य र अधधकार िेहाय 
बिोजजि हुनेछाः 

(क) गाउँ सभा िर्ा गाउँ काययपाललकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षिा गन े

(ख) गाउँ सभा िर्ा गाउँ काययपाललकाको बैठकिा बैठकको काययसूची िर्ा प्रस्िाि पेश 
गने, गराउने 

(ग) गाउँपाललकाको िावषयक काययिि िर्ा बजेट ियार गरी सभािा पशे गन े

(घ) गाउँ काययपाललकाको तनर्ययिा गाउँ सभाको अधधिेशनको आव्हान र सिापनको 
घोषर्ा गन े

(ङ) गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष िा सिस्यलाई गाउँपाललकाको कायय विभाजन तनयिािली 
अनुरुपको विषयगि कायय जजम्िेिारी बाँडफाँड िर्ा हेरफेर गन े

(च) गाउँ सभा र गाउँ काययपाललकाको तनर्यय कायायन्ियन गने गराउन े

(छ) गाउँ काययपाललकाको िैतनक काययको सािान्य रेखिेख, तनिेशन र तनयन्त्रर् गन े

(ज) उपाध्यक्ष िर्ा सिस्यलाई गाउँपाललकाको कािका लाधग स्ििेशलभत्र काजिा 
खटाउने 

(झ) काययकारी अधधकृिको साि दिनसम्िको वििा िा स्ििेशलभत्रको काज स्िीकृि गन े

(ञ) गाउँपाललकाको चल अचल सम्पवत्त हेरविचार िर्ा िियि सम्भार गने गराउने र 
आम्िानी खचय, दहसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षक्षि राख्न,े राख्न लगाउन े

(ट) प्रचलति नेपाल कानून बिोजजि आिश्यक लसफाररस गन े

(ठ) गाउँ सभा िा गाउँ काययपाललकाले िोकेका अन्य काि गन े

(२ )अध्यक्षले आफ्नो अनुपजस्र्तििा उपाध्यक्षलाई काययिाहक अध्यक्ष िोक्नु पनेछ । 

२. उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकारः )१( उपाध्यक्षको काि, कियव्य र अधधकार िेहाय 
बिोजजि हुनेछाः 

(क) न्यातयक सलितिको संयोजक भई कायय गने 
(ख) गाउँपाललका अध्यक्षको अनुपजस्र्तििा  काययिाहक भई कायय गन े

(ग) गाउँसभा, गाउँ काययपाललका िर्ा अध्यक्षल ेिोकेका अन्य कायय गन े
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(२ )उपाध्यक्षले आफ्नो गाउँपाललकाक के्षत्रबादहर जानु पिाय अध्यक्षलाई जानकारी दिनुपनेछ । 
३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकारः )१( िडा अध्यक्षको काि, कियव्य र अधधकार िेहाय 

बिोजजि हुनेछाः 
(क) आफ्नो िडा सलितिको अध्यक्ष भई कायय गने 
(ख) िडा सलितिका सिस्यहरुलाई िडा सलितिको कािको बाँडफाडँ गरी सहजीकरर् िर्ा 

पररचालन गन े

(ग) काययपाललकाको सिस्य भई कायय गन े

(घ) िडाको विकास योजना, बजेट िर्ा काययििहरु कायायन्ियन गने गराउन े िर्ा 
स्िीकृतिका लाधग गाउँपाललकािा पेश गन े

(ङ) िडाबाट कायायन्ियन हुने योजना िर्ा काययििहरु कायायन्िन गने गराउने, तिनको 
अनुगिन गने िर्ा आिधधक सिीक्षा गन ेगराउने 

(च) प्रचललि नेपाल कानून बिोजजि आिश्यक लसफाररस गन े

(छ) िोककए बिोजजि िा गाउँपललका अध्यक्षल ेिोकेका अन्य कायय गन े

(२ )िडाध्यक्षले आफ्नो अनुपजस्र्तििा सम्बजन्धि िडा सलितिको ज्येष्ठ सिस्यलाई 
काययिाहक िोकी सोको जानकारी गाउँ काययपाललकालाई दिनुपनेछ । 

४. सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकारः )१( काययपाललकाको सिस्यको काि, कियव्य र अधधकार 
िेहाय बिोजजि हुनेछाः- 

(क) काययपाललकाको बठैकिा भाग ललन े

(ख) अध्यक्षले िोकेको विषयगि के्षत्रको संयोजक िा अध्यक्ष भई िोककएको कायय गन े

(ग) अध्यक्ष िोकेका अन्य कायय गन े

(२ )सिस्यले गाउँपाललका के्षत्र बादहर जाँिा अध्यक्षलाई जानकारी दिई जानु पनेछ । 
५. िडा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकारः )१( िडा सिस्यको काि, कियव्य र अधधकार िेहाय 

बिोजजि हुनेछाः 
(क) िडा सलितिको बैठकिा भाग ललन े

(ख) िडा अध्यक्षको अनुपजस्र्तििा िडाअध्यक्षले िोके बिोजजि काययिाहक िडा अध्यक्ष 
भई कायय गन े

(ग) िडा अध्यक्षले िोकेका अन्य कायय गन े
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(२ )िडा सिस्यले गाउँपाललका के्षत्र बादहर जाँिा िडा अध्यक्षिाफय ि काययपाललकालाई जानकारी 
दिनु पनेछ । 
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अनुसूची  - ५ 

विषर्गत सलमनतहरुको वििरण 

(तनयि ४ को उपतनयि  ( ६ )सँग सम्बजन्धि) 

(क) साियजतनक सेिा िर्ा क्षििा विकास सलिति 

(ख) आधर्यक विकास सलिति 

(ग) सािाजजक विकास सलिति 

(घ) पूिायधार विकास सलिति 

(ङ) िािािरर् िर्ा विपर्द व्यिस्र्ापन सलिति 

(च) विधेयक सलिति 
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