
गाईँ काययपालिका (कायय लिभाजन) लनयमाििी, २०७४ 

प्रमाणणकरण णमणतः- २०७४/०७/२१ 

णनयमावली नं. - ३ 

प्रस्तावनाः नेपालको संणवधानको धारा २१८ ले णदएको ऄणधकार प्रयोग गरी णलख ुगाईँपाणलकाको गाईँ काययपाणलकाल े

अफ्नो कायय णवभाजनका लाणग णमणत २०७४/५/६   को णनणययानसुार दहेायका णनयमहरु बनाएको छ । 

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी णनयमहरुको नाम “गाईँ काययपाणलका (कायय णवभाजन) णनयमावली, २०७४” रहकेो छ । 

 (२) यो णनयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः णवषय वा प्रसंङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस णनयमावलीमाः- 

 (क)  “ऄध्यक्ष” भन्नाले गाईँ काययपाणलकाको ऄध्यक्ष सम्झनपुछय । 

 (ख)  “ईपाध्यक्ष” भन्नाले गाईँ काययपाणलकाको ईपाध्यक्ष सम्झनपुछय । 

 (ग)  “काययपाणलका” भन्नाले णलख ुगाईँ काययपाणलका सम्झनपुछय । 

 (घ)  “काययकारी ऄणधकृत” भन्नाले गाईँपाणलकाको काययकारी ऄणधकृत सम्झनपुछय । 

 (ङ)  “गाईँपाणलका” भन्नाले णलख ुगाईँपाणलका सम्झनपुछय । 

(च)  “णवषयगत शाखा” भन्नाले णलख ु गाईँ काययपाणलका ऄन्तगयतको णवषयगत शाखा, ईपशाखा, कायायलय वा इकाइलाइ 

सम्झनपुछय । यस शब्दले संणवधान बमोणजम गाईँपाणलकालाइ तोणकएको काययसम्पादन गनयका लाणग गाईँ काययपाणलका 

ऄन्तगयत रहने णशक्षा, स्वास््य, कृणष, वन, पशणुवकास जस्ता णवषयके्षत्रगत कायायलय वा आकाइलाइ समते सम्झनपुछय। 

(छ) “वडा सणचव” भन्नाले गाईँपाणलकाको वडा कायायलयको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाज गनय तोणकएको वडा सणचव 

सम्झनपुछय । 

 (ज)  “वडा सणमणत” भन्नाले  णलख ुगाईँपाणलकाको वडा सणमणत सम्झनपुछय । 

(झ)  “सदस्य” भन्नाले गाईँ काययपाणलकाको सदस्य सम्झनपुछय । जो शब्दले गाईँ काययपाणलकाको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष र वडा 

ऄध्यक्ष समतेलाइ जनाईनेछ । 

 (ञ)  “सभा” भन्नाले णलख ुगाईँपाणलकाको गाईँ सभालाइ सम्झनुपछय । 

३.  कायय सम्पादनः (१) गाईँ काययपाणलकाको कायय सम्पादन गाईँ काययपाणलकाको कायायलय, वडा कायायलय एव ंणवषयगत 

शाखाबाट हुनेछ । 

 (२) गाईँ काययपाणलका ऄन्तगयत रहने णवषयगत शाखा वा कायायलय वा ईपशाखा वा आकाइ वा केन्रहरुको णववरण ऄनुसचूी 

-१ मा ईल्लेख भए बमोणजम हुनेछ । 

 (३) ईपणनयम (२) बमोणजमका णवषयगत शाखाहरु र णतनीहरुको कायय णववरण गाईँ काययपाणलकाले स्वीकृत गरे बमोणजम 

हुनेछ । 

४.  कायय लिभाजनः (१) गाईँ काययपाणलकाको कायायलय र णवषयगत शाखाबाट सम्पादन हुने कायय ऄनसुचूी -२ बमोणजम 

हुनेछ । 

 (२) गाईँ काययपाणलकाले ईपणनयम (१) बमोणजमको णवषयगत शाखाको काममा अवश्यकता ऄनसुार हरेफेर वा थपघट गनय 

सक्नेछ । 

 (३) वडा सणमणतबाट सम्पादन हुने काययको ऄनसुचूी -३ बमोणजम हुनेछ । 

 (४) ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, वडा ऄध्यक्ष र सदस्यको काम, कतयव्य र ऄणधकार ऄनसुचूी -४ बमोणजम हुनेछ । 



 

 (५) ऄध्यक्षले णवषयगत के्षत्रको काययको लाणग काययपाणलकाको कुनै सदस्यलाइ णनजले गने काययको के्षत्राणधकार समते 

तोकी णजम्मवेारी णदन सक्नेछ । 

 (६) काययपाणलकाले अफ्नो काययसम्पादनका लाणग ऄनसुचूी-५ बमोणजमको णवषयगत सणमणत गठन गरी कुनै सदस्यको 

संयोजकत्वमा त्यस्तो सणमणतको काययके्षत्र तोकी णजम्मवेारी णदन सक्नेछ । 

५. लजम्मेिारी तथा ईत्तरदालयत्िः (१) गाईँ काययपाणलकाबाट सम्पादन भएका कामका लाणग ऄध्यक्ष तथा सदस्यहरु 

सामणुहक रुपमा गाईँ सभाप्रणत ईत्तरदायी हुनेछन ्। 

 (२) गाईँ काययपाणलकाका सदस्यहरु अफूलाइ तोणकएको काययका लाणग व्यणिगत रुपमा काययपाणलका तथा ऄध्यक्षप्रणत 

ईत्तरदायी हुनेछन ्। 

 (३) णबषयगत सणमणतबाट सम्पादन हुने कामका लाणग सणमणतका संयोजक तथा सदस्यहरु सामणूहक रुपमा काययपाणलकाप्रणत 

ईत्तरदायी हुनेछन ्। 

 (४) वडा ऄध्यक्ष अफूले गने कामका लाणग काययपाणलका, ऄध्यक्ष तथा वडा सणमणतप्रणत र वडा सणमणतबाट गररने कामका 

लाणग सामणूहक रुपमा काययपाणलका र सभाप्रणत ईत्तरदायी हुनेछ । 

६.  ऄलधकार प्रत्यायोजनः (१) गाईँ काययपाणलकाले अफूलाइ प्राप्त ऄणधकारमध्ये केही ऄणधकार ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, 

वडाऄध्यक्ष, सदस्य तथा मातहतका सणमणत, ईपसणमणत वा काययकारी ऄणधकृतलाइ प्रत्यायोजन गने सक्नेछ । 

 (२) ऄध्यक्षले अफूलाइ प्राप्त ऄणधकारमध्ये केही ऄणधकार कुनै सदस्य वा काययकारी ऄणधकृतलाइ प्रत्यायोजन गनय 

सक्नेछ । 

 (३) वडा सणमणत वा वडा ऄध्यक्षले अफूलाइ प्राप्त ऄणधकारमध्ये केही ऄणधकार वडा सणमणतका कुनै सदस्य वा वडा 

सणचवलाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

७.  थपघट, हेरफेर िा  संशोधनः (१) काययपाणलकाले यस णनयमावलीलाइ अवश्यकता ऄनसुार थपघट वा हरेफेर वा 

संशोधन  गनय सक्नेछ । 

 (२) काययपाणलकाले ईपणनयम (१) बमोणजम ऄनसुचूीमा थपघट वा हरेफेर वा संशोधन गरेको णवषयको सचूना 

सवयसाधारणको जानकारीको लाणग प्रकाशन गनुय पनेछ । 

८.  बाधा ऄड्काई फुकाउः यो णनयम कायायन्वयनको सम्बन्धमा कुनै बाधा ऄड्काई परेमा यस णनयमावलीको भावनाको 

प्रणतकुल नहुने गरी काययपाणलकाले त्यस्तो बाधा ऄड्काई फुकाईन अवश्यक व्यवस्था गने सक्नेछ । 

९.  यसै लनयम भए गरेको मालननेः यो णनयमावली स्वीकृणत हुनपुवूय गाईँ काययपाणलकाबाट सम्पादन भएका काययहरु यसै 

णनयमावली ऄनरुुप भए गरेको माणननेछ । 

ऄनुसूची -१ 

(लनयम ३ को ईपलनयम (२) सँग सम्बलधधत) 

गाईँ काययपालिकामा रहने लिषयगत शाखा (शाखा, कायायिय, ईपशाखा, आकाइ) को लििरण 

(गाईँ काययपाणलकाको अफ्नो राजश्वको क्षमता, खचयको अवश्यकता, सेवा ईपलब्ध गराईन ु पने जनसङ््या तथा 

णवकासका मू् य मू् य प्राथणमकता ऄनरुुप संगठन तथा व्यवस्थापन सभके्षणका अधारमा णवषयगत शाखा तथा कायायलय, 

ईपशाखा वा आकाइ णनधायरण गनय सक्नेछन ्।जनशणिको ईपलब्धता तथा प्रशासणनक खचयलाइ ध्यान णदइ एईटा णवषयगत 

शाखा ऄन्तगयतको कुनै कायायलय, ईपशाखा वा आकाइले णमल्दो ऄन्य णवषयके्षत्रको काययसमते सम्पादन गने सक्नेछ ।) 

१. सामाधय प्रशासन शाखा 



 

(क) स्थानीय सेवा तथा जनशणि णवकास ईपशाखा 

(ख) सावयजणनक खरीद तथा सम्पणत्त व्यवस्थापन ईपशाखा 

(ग) स्थानीय तह, प्रदशे र संघसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय ईपशाखा 

(घ) गाँईपाणलका प्रहरी व्यवस्थापन ईपशाखा 

(ङ) न्याय, काननू तथा मानव ऄणधकार प्रवर्द्यन ईपशाखा 

(च) सचूना तथा सञ्चार प्रणवणध णवकास तथा णवस्तार र एफ.एम. सञ्चालन ईपशाखा 

(छ) बजार ऄनगुमन, गणुस्तर, नापतौल, खाद्य सरुक्षा र ईपभोिा णहत संरक्षण ईपशाखा 

(ज) बैठक तथा णवधायन ईपशाखा 

(झ) अन्तररक लेखापरीक्षण ईपशाखा 

(ञ) णवदा, ईत्सव, ईदी, जात्रा, पवय, ईपाणध तथा णवभषुण आकाइ 

२. राजश्व तथा अलथयक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीणत तथा प्रशासन ईपशाखा 

(ख) अणथयक प्रशासन ईपशाखा 

३. पूिायधार लिकास तथा भिन लनयमन शाखा 

(क) सडक तथा यातायात व्यवस्था ईपशाखा 

(ख) भवन तथा भवन संणहता एव ंणनमायण आजाजत (णडजाआन समेत) ईपशाखा 

(ग) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय, भ-ूईपयोग तथा वस्ती णवकास ईपशाखा 

 जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय आकाइ 

 वस्ती णवकास आकाइ 

(घ) जलणवद्यतु, उजाय र सडक वणत्त तथा णसंचाइ ईपशाखा 

 जलणवद्यतु, उजाय र सडक वणत्त आकाइ 

 णसंचाइ तथा जलईत्पन्न प्रकोप णनयन्त्रण आकाइ 

(ङ) वातावरण, पयायवरण एव ंजलाधारके्षत्र संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ईपशाखा 

(च) णवपद ्व्यवस्थापन (बारुणयन्त्र, एम्बलेुन्स तथा यन्त्र ईपकरण पररचालन समते) ईपशाखा 

(छ) सावयजणनक णनजी साझदेारी आकाइ 

४. अलथयक लिकास शाखा 

(क) कृणष, पशपुन्छी तथा सहकारी कायायलय 

(ख) वन तथा भ-ूसंरक्षण कायायलय 

(ग) ईद्योग तथा ईद्यमशीलता णवकास ईपशाखा 

(घ) रोजगार प्रवर्द्यन तथा गररबी न्यणूनकरण ईपशाखा 

५. सामालजक लिकास शाखा 

(क) अधारभतू तथा माध्यणमक णशक्षा कायायलय 

(ख) खलेकूद तथा ऄणतररि णियाकलाप आकाइ 



 

(ग) अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ कायायलय 

(घ) खानेपानी व्यवस्थापन कायायलय 

(ङ) लैङ्णगक समानता तथा सामाणजक सरुक्षा ईपशाखा 

 लैङ्णगक समानता आकाइ 

 बालबाणलका, णकशोर णकशोरी तथा यवुा आकाइ 

 ऄपाङ्गता भएका व्यणि तथा ज्येष्ठ नागररक आकाइ 

(च) गरैसरकारी संस्था पररचालन, समन्वय तथा णनयमन आकाइ 

(छ) सामाणजक सरुक्षा काययिम तथा व्यणिगत घटना दताय आकाइ 

(ज) संस्कृणत, सम्पदा, लणलतकला तथा पययटन प्रवर्द्यन आकाइ 

६. योजना, ऄनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखा 

(क) योजना, कायययोजना तजुयमा तथा ईपभोिा सणमणत पररचालन आकाइ 

(ख) ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन आकाइ 

(ग) त्याङ्क व्यवस्थापन आकाइ 

ऄनुसूची -२ 

(लनयम ४ को ईपलनयम (१) सँग सम्बलधधत) 

लिषयगत शाखाको कायय लिभाजन 

१. सामाधय प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीय सेवा तथा जनशणि णवकास 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीणत, मापदण्ड, सेवा शतय, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 

 संणवधानको धारा ३०२ बमोणजम समायोजन भइ अईने कमयचारीको व्यवस्थापन 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायय 

 गाईँपाणलकाको संगठन णवकास, संगठन संरचना तथा दरबन्दी णनधायरण, जनशणि व्यवस्थापन र वणृत्त णवकास 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रणवणधको ईपयोग, प्रवर्द्यन र णनयमन 

 मानव संशाधन णवकासका लाणग ऄल्पकालीन तथा दीघयकालीन योजना तजुयमा 

 गाईँपाणलकामा सावयजणनक णवदा, ईत्सव, जात्रा, ईदी अणदको व्यवस्थापन 

 स्थानीय शाणन्त सणमणत सम्बन्धी काययहरु 

(ख) सावयजणनक खरीद तथा सम्पणत्त व्यवस्थापन 

 गाईँपाणलकाको लाणग सावयजणनक खरीद तथा ऄन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी णवषय 

 गाईँपाणलकाणभत्रको सावयजणनक तथा सरकारी सम्पणत्त, सामदूाणयक सम्पणत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसाय, पवूायधार, 

ईद्योग, खानी तथा खणनज, वनको णववरण सणहतको ऄद्यावणधक ऄणभलेख 

 गाईँपाणलकाको स्वाणमत्वमा रहकेो सम्पणत्तको ऄद्यावणधक ऄणभलेख 



 

 गाईँपाणलकाणस्थत सरकारी सम्पणत्तको एणककृत णववरण 

(ग) स्थानीय तह, प्रदशे र संघसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय 

 संघ तथा प्रदशे तहमा संणवधान तथा काननू बमोणजमको सहभाणगता तथा प्रणतणनणधत्व 

 णजल्ला समन्वय सणमणतसँगको समन्वय 

 वडा तहसँगको सम्पकय  र समन्वय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, णशष्टाचार 

(घ) पाणलका प्रहरी व्यवस्थापन 

 संघीय तथा प्रदशे काननूको ऄधीनमा रही पाणलका प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीणत, काननू, मापदण्ड, 

कायायन्वयन र णनयमन 

 पाणलका प्रहरीमाफय त दहेायका कायय सम्पादन गने, 

o नीणत, काननू, मापदण्ड, णनणययहरु कायायन्वयनमा सहयोग, 

o सम्पणत्तको संरक्षण, 

o गाईँपाणलकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवयको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

o स्थानीय बजार तथा पाणकय ङ्ग स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

o पाणलका प्रहरी सम्बन्धी काययपाणलकाले तोके बमोणजमका नीणत, योजना, काययिम कायायन्वयन, 

o गाईँ वस्ती सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कायायन्वयन र कसरु ईपर छानणवन र ऄनसुन्धान, 

o स्थानीय न्याणयक सणमणतले गरेका अदशे, फैसला कायायन्वयनमा सहयोग, 

o कायायलय पररसर, सम्पदा, सावयजणनक, ऐलानी, पणतय जग्गा, सावयजणनक भवन तथा भौणतक पवूायधारको संरक्षण र सरुक्षा, 

o णवपद ्व्यवस्थापनमा सहयोग, 

o ऄपराध रोकथाम तथा ऄनसुन्धानमा सहयोग, 

o फुटपाथ व्यवस्थापन, 

o णनमायण णनयमन, 

o गणुस्तर णनयन्त्रण 

 पाणलका प्रहरी सम्बन्धी ऄन्य कायय । 

(ङ) न्याणयक सणमणतको सणचवालय, न्याय, काननू, मानव ऄणधकार प्रवर्द्यन तथा मलेणमलाप र मध्यस्थता, णनणयय तथा फैसला 

कायायन्वयन 

 न्याणयक सणमणतको सणचवालय सम्बन्धी कायय 

 न्याय तथा काननूी राज्यको पररपालना 

 मानव ऄणधकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्यन 

 व्यणि र समदुायवीच मलेणमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 न्याणयक णनणयय तथा फैसला कायायन्वयन 



 

(च) सचूना तथा सञ्चार प्रणवणध णवकास तथा णवस्तार र एफ.एम. सञ्चालन 

 अफ्नो क्षेत्रणभत्र आन्टरनेट सेवा, टेणलसेन्टर, केबलु तथा तारणबहीन टेणलणभजनको प्रसारणको ऄनमुणत, नवीकरण र णनयमन 

 एक सय वाटसम्मको एफ.एम. रेणडयो सञ्चालन ऄनमुणत, नवीकरण र णनयमन 

 अफ्नो के्षत्रणभत्र पत्रपणत्रकाको प्रकाशन ऄनमुणत, ऄणभलेख तथा णनयन्त्रण 

 ऄणभलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रणवणधको प्रयोग 

 सचूना तथा सञ्चार प्रणवणधमा सवयसाधारण जनताको सहज र सरल पहुचँ तथा सचूना प्रणवणधको णवकास र णवस्तार 

सम्बन्धी काययिम तजुयमा र कायायन्वयन 

 वजै्ञाणनक ऄध्ययन, ऄनसुन्धान र प्रणवणध णवकासमा लगानी 

 सचूना तथा सञ्चार प्रणवणधमा अधाररत त्याङ्क व्यवस्थापन 

(छ) बजार ऄनगुमन, गणुस्तर, नापतौल, खाद्य सरुक्षा र ईपभोिा णहत संरक्षण 

 स्थानीय ब्यापार, वाणणज्य, वस्तकुो माग, अपणूतय व्यवस्थापन तथा ऄनगुमन 

 बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन 

 ईपभोिा ऄणधकार तथा णहत सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, कायायन्वयन र णनयमन 

 स्थानीय वस्तहुरुको ईत्पादन, अपणूतय तथा णनकासी प्रके्षपण, मलू्य णनधायरण र ऄनुगमन 

 स्थानीय ब्यापार र वाणणज्य सम्बन्धी पवूायधार णनमायण 

 स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मलू्य तथा गणुस्तरको ऄनगुमन र णनयमन 

 ईपभोिा सचेतना, लणक्षत ईपभोिाको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण 

 खाद्य पदाथयको गणुस्तर णनयन्त्रण 

 खानेपानीको गणुस्तर णनयन्त्रण 

 स्थानीय व्यापार प्रवर्द्यन सहजीकरण र णनयमन 

 स्थानीय वौणर्द्क सम्पणत्तको संरक्षण, प्रवर्द्यन र ऄणभलेखाङ्कन 

(ज) बैठक तथा णवधायन 

 काययपाणलका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन 

 काययपाणलकाको णनणययहरुको णवद्यतुीय माध्यमबाट ऄणभलेखीकरण तथा प्रकाशन 

 काययपाणलका तथा सभामा पेश गनुयपने णवणभन ्नीणत, णनयम तथा काननूको मस्यौदामा संयोजन 

 काययपाणलकाका णवणभन्न सणमणत, ईपसणमणत, काययदलको बैठक व्यवस्थापन 

 नीणत, काननूको प्रमाणणक प्रणतको संरक्षण, प्रकाशनका लाणग समन्वय 

 णवधायन सम्बन्धी ऄन्य कायय 

(झ) अन्तररक लेखापरीक्षण 



 

 अन्तररक तथा पवूय लेखापरीक्षण 

 लेखापरीक्षण णववरण (बेरुजकुो लगत समते) को ऄणभलेख व्यवस्थापन 

 ऄणन्तम लेखापरीक्षण काययमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 

 लेखापालनसम्बन्धी क्षमता णवकास कायय 

(ञ) णवदा, ईत्सव, ईदी, जात्रा, पवय, ईपाणध, णवभषूण, अदी । 

 स्थानीय चाडपवय, सावयजणनक णवदा, ईत्सव, जात्रा, ईदी अदीको व्यवस्थापन 

 ईपाणध तथा णवभषूण सम्बन्धी णसफाररश, ऄणभलेख़ 

 

२. राजश्व तथा अलथयक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीणत तथा प्रशासन 

 राजश्व सम्बन्धी नीणत, काननू तजूयमा, कायायन्वयन र णनयमन (राजश्व चहुावट णनयन्त्रण समते) 

 सम्पणत्त कर, घरबहाल कर,  घर जग्गा रणजष्ट्रेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पययटन शलु्क, णवज्ञापन कर, 

व्यवसाय कर, भणूमकर (मालपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन कर, बहालणबटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ वा माररएको 

जीवजन्तकुो हाड, णसंङ्ग, वावाख, छालामा कर, प्राकृणतक रोतोत साधन, व्यवसाणयक कर सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, 

कायायन्वयन, बाँडफाँड, संकलन र णनयमन, ऄन्य अय व्यवस्थापन 

 सावयजणनक खचय तथा प्राकृणतक रोतोतबाट प्राप्त हुन ेरोयल्टी सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड तथा णनयमन र सोको संकलन 

तथा बाँडफाँड 

 अफ्नो क्षेत्रणभत्र राजश्वका दर ऄन्य शलु्क णनधायरण, संघीय र प्रदशे काननू बमोणजम प्राकृणतक रोतोत साधन र सेवा शलु्क 

जस्ता रोयल्टी संकलन, समन्वय र णनयमन 

 मालपोत संकलन 

 काननू बमोणजम ढुङ्गा, णगट्टी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, फायर क्लेजस्ता खानी खणनज पदाथयको सवके्षण, ऄन्वषेण, 

ईत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 

 रेणकङ, कायाणकङ्ग, क्यानोणनङ्ग, बञ्जी जणम्पङ्ग, णजप फ्लायर,  र् याणफ्टङ्ग शलु्क 

 सामदुाणयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

 प्राकृणतक रोतोतको ईपयोग सम्बन्धी नीणत णनधायरण र कायायन्वयन तथा प्रदशे र संघीय मापदण्ड पालना 

 प्रचणलत काननू बमोणजम दण्ड जररवाना 

 बाँकी बक्यौता रकमको लगत र ऄसलु ईपर 

 करदाता णशक्षा तथा करदाता णववरण ऄद्यावणधक 

 णवत्तीय रोतोत साधनको समतामलूक बाँडफाँड 

 अणथयक साधनको महत्तम ईपयोग तथा पररचालन 



 

 राजश्व परामशय सणमणत सम्बन्धी णवषय 

 स्थानीय राजश्व प्रवर्द्यनका लाणग प्रोत्साहन 

 राजश्वको सम्भाव्यता ऄध्ययन 

 राजश्व सचूना तथा त्याङ्कको अदान प्रदान 

 संघीय तथा प्रदशे काननू बमोणजम बजटे घाटापणूतयको रोतोत व्यवस्था 

(ख) अणथयक प्रशासन 

 अणथयक (काययणवणध) नीणत, काननू, मापदण्ड, कायायन्वयन र णनयमन, अणथयक प्रशासन र व्यवस्थापन 

 बजटे सीमा णनधायरण, बजटे तजूयमा, कायायन्वयन र णनयमन 

 सणञ्चत कोष तथा अकणस्मक कोषको व्यवस्थापन 

 लगानी र लाभांशको व्यवस्थापन 

 लेखा व्यवस्थापन, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसञ्चालन कोष तथा ऄन्य सरकारी कोष तथा सम्पणत्तको एणककृत णववरण 

 समणष्टगत अणथयक ऄवस्थाको णवशे्लषण 

 ऊण तथा ऄनदुानको व्यवस्थापन र णनयमन 

 लगानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी तथा णनजी) र णवत्तीय व्यवस्थापन 

 कारोबारको लेखाङ्कन, णनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

 राजश्व तथा व्ययको ऄनमुान 

 बेरुज ूफर्छ्यौट 

 अणथयक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य णवषय 

३. पूिायधार लिकास तथा भिन लनयमन शाखा 

(क) सडक तथा यातायात व्यवस्था 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड तथा णनयमन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक, झोलुङ्गे पलु, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुयमा, कायायन्वयन र 

स्तरोन्नणतका अयोजनाको पणहचान, ऄध्ययन, कायायन्वयन, ममयत, सम्भार  

 यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र णनयमन 

 ट्याक्सी सेवा ऄनमुती, व्यवस्थापन र णनयमन 

 वातावरणमतै्री, जलवाय ुपररवतयन ऄनकूुलन, ऄपाङ्गता र लैङ्णगकमतै्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्यन 

 अधारभतू यातायात सम्बन्धमा प्रदशे सरकारसँग समन्वय 

 यातायात के्षत्रमा लगानी ऄणभवणृर्द् 

 यातायात सणुवधामा नागररककोक सरल, सहज र समान पहुचँ 



 

 यातायात क्षेत्रमा वातावरणमतै्री प्रणवणधलाइ प्रोत्साहन 

 णनजी यातायात णनयमन व्यवस्थापन 

(ख) भवन तथा भवन संणहता एव ंणनमायण आजाजत (णडजाआन समेत) 

 भवन सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुयमा, अयोजना पणहचान, ऄध्ययन, कायायन्वयन र 

णनयमन 

 राणष्ट्रय भवन संणहता तथा मापदण्ड बमोणजम भवन णनमायण ऄनमुणत र णनयमन 

 भवन णनमायण आजाजत, भवन संणहता कायायन्वयन 

 भवन णनमायणको नक्सा स्वीकृणत, संशोधन, णनयमन 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बर्द्यन र पनुःणनमायण 

 सरकारी भवन, णवद्यालय, सामदूाणयक भवन, सभागहृ तथा ऄन्य सावयजणनक भवन तथा संरचना णनमायण र ममयत संभार 

(ग) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाय, भ-ूईपयोग तथा वस्ती णवकास 

जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजूाा 

 प्रादणेशक मापदण्ड बमोणजम घरजग्गा धनी दताय प्रमाणपजूाय णवतरण तथा लगत व्यवस्थापन 

 भणूमको वगीकरण ऄनसुारको लगत 

 जग्गाको णकत्ताकाट र भणूम लगत (नक्सा, रोतेस्ता) णनमायण र संरक्षण 

 सरकारी प्रयोजनको लाणग जग्गा प्राणप्त, मअुब्जा णनधायरण तथा णवतरणमा समन्वय र सहजीकरण 

 जग्गा णववाद समाधानमा मेलणमलाप र मध्यस्थता 

 णवश्व सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुाताणत्वक महत्व लगायत वन, सीमसार के्षत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत 

वस्ती ववकास 

 शहरीकरण, वस्ती णवकास सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुयमा, अयोजना पणहचान, 

ऄध्ययन, कायायन्वयन र णनयमन 

 अधारभतू अवासका योजना तजुयमा र कायायन्वयन 

 गाईँपाणलकामा ऄव्यवणस्थत बसोबास व्यवस्थापन काययिमको तजुयमा र कायायन्वयन 

 अधारभतू बसोबास सम्बन्धमा प्रदशे सरकारसँग समन्वय 

 योजनावर्द् र व्यवणस्थत वस्ती णवकासका काययिमको तजुयमा कायायन्वयन 

 एणककृत वस्ती णवकासका लाणग जग्गाको एणककरण तथा जग्गा णवकास र व्यवस्थापन 

 संघीय तथा प्रदशे काननूो ऄधीनमा रही अफ्नो के्षत्रको भ-ूईपयोग नीणत, योजना, काययिम तजुयमा र कायायन्वयन 

 संघीय तथा प्रदशेको मापदण्डको ऄधीनमा रही व्यवणस्थत वस्ती णवकासका काययिमको तजुयमा र कायायन्वयन 

 संघीय र प्रदशे काननू बमोणजम स्थानीय तहमा सकुुम्वासी पणहचान र ऄणभलेख व्यवस्था 



 

 स्थानीय स्तरमा सकुम्वासी सम्बन्धी जीणवकोपाजयन र बसोबास व्यवस्था 

 एणककृत वस्ती णवकासका लाणग जग्गाको एणककरण तथा जग्गा णवकास र व्यवस्थापन । 

(घ) जिलिदु्यत, उजाय, सडक िलत्त र लसंचाइ 

जलणवद्यतु, उजाय र सडक वणत्त 

 साना जलणवद्यतु अयोजना, नवीकरणीय उजाय तथा वकैणल्पक उजाय सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन 

र णनयमन 

 वकैणल्पक उजाय सम्बन्धी प्रणवणध णवकास र हस्तान्तरण, क्षमता ऄणभवणृर्द् प्रवर्द्यन 

 णवद्यतु णवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र णनयमन 

 जनसहभाणगतामा अधाररत स्वदशेी लगानीलाइ प्राथणमकता णददैं जलरोतोतको बहुईपयोगी णवकास काययिमको तजुयमा र 

कायायन्वयन 

 स्थानीय णवद्यतु णवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र णनयमन 

 सडक वत्तीको व्यवस्था 

णसंचाइ तथा जलईत्पन्न प्रकोप णनयन्त्रण 

 णसंचाइ सम्बन्धी णनणत, काननू, मापदण्ड णनधायरण र णनयमन 

 णसंचाइ सम्बन्धी गरुुयोजनानको तजुयमा, कायायन्वयन र स्तरोन्नणतका अयोजनाको पणहचान, ऄध्ययन, कायायन्वयन, ममयत, 

सम्भार र णनयमन 

 स्थानीय साना, सतह तथा भणूमगत णसंचाइ प्रणालीको सञ्चालन णनमायण, सधुार,  ममयत सम्भार तथा सेवा शलु्कको णनधायरण 

र सङ्कलन व्यवस्थापन 

 जलईत्पन्न प्रकोप णनयन्त्रण सम्बन्धी  

 स्थानीय तटबन्ध, नदी णनयन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन र णनयमन 

 साना जलईपयोग सम्बन्धी अयोजना तजुयमा, कायायन्वयन र ऄनगुमन । 

(ङ) िातािरण, पयाययिरण एि ंजिाधार िेत्र संरिण तथा फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जलाधार तथा वन्यजन्तकुो संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीणत, काननू, काययिम तजुयमा, 

कायायन्वयन र णनयमन 

 वकृ्षारोपण तथा हररयाली तथा हररत के्षत्रको प्रवर्द्यन 

 फोहोरमलैा सङ्कलन, पनुःईपयोग, प्रशोधन, णवसजयन र सोको सेवा शलु्क णनधायरण र णनयमन 

 सरसफाइ तथा स्वास्थजन्य फोहोरमलैाको व्यवस्थापन 

 वाय ुतथा ध्वनीको प्रदषुण णनयन्त्रण 

 हाणनकारण पदाथयहरजको णनयमन तथा णनयन्त्रण 

 सावयजणनक शौचालयल व्यवस्थापन 



 

 वातावरणीय जोणखम न्यणूनकरण 

 न्यनू कावयनमखुी तथा वातावरणमतै्री णवकास ऄवलम्बन 

 वातावरण संरक्षण के्षत्र णनधायरण र व्यवस्थापन 

 पानी महुानको संरक्षण 

 पणहरो णनयन्त्रण 

 जलवाय ुपररवतयन ऄनकूुलन काययिम 

(च) लिपद् व्यिस्थापन, िारूण यधत्र, एम्बुिेधस 

 णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड तथा स्थानीय स्तरका अयोजनाको कायायन्वयन र णनयमन 

 णवपद ्पवूयतयारी तथा प्रणतकायय योजना, जोणखम न्यणूनकरण कायययोजना 

 णवपद ्पवूयतयारी, खोज तथा ईद्वार, राहत सामाग्रीको पवूय भण्डारण, णवतरण र समन्वय 

 णवपद ्जोणखम के्षत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पणहचान र स्थानान्तरण 

 णवपद ्व्यवस्थापनमा संघ, प्रदशे र स्थानीय समदूाय, संघ संस्था, णनजी क्षेत्रसँगको सहयोग, समन्वय र सहकायय 

 णवपद ्कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र रोतोत साधनको पररचालन 

 णवपद ्पश्चात स्थानीय स्तरको पनुस्थायपना र पनुणनयमायण 

 णवपद ्सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान 

 प्राकृणतक प्रकोपको रोकथाम र पवूयतयारी 

 णवपद ्जोणखम न्यणूनकरणको लाणग पवूय सचूना प्रणाली सम्बन्धी काययिमको तजुयमा र कायायन्वयन 

 वारूण यन्त्र तथा एम्बलेुन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 स्थानीय अपत ्कालीन काययसञ्चालन प्रणाली 

(छ) साियजलनक लनजी साझेदारी 

 स्थानीय सावयजणनक-णनजी साझदेारी सम्बन्धी स्थानीय नीणत, योजना णनमायण 

 स्थानीय सावयजणनक-णनजी साझदेारीका अयोजना छनौट तथा कायायन्वयन 

 स्थानीय णवकासमा णनजी क्षेत्रको प्रवर्द्यन 

 

 

४. अलथयक लिकास शाखा 

(क) कृणष, पशपुन्छी तथा सहकारी 

कृणष 

 कृणष, कृणष प्रसार, कृणष ईत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 



 

 कृणष बजार सचूना, कृणष बजार तथा हाटबजारको पवूायधार णनमायण, साना णसंचाइ णनमायण, ताणलम, प्रणवणध प्रसार, प्राणवणधक 

टेवा, कृणष सामाग्री अपणूतय र कृषक क्षमता णवकास काययिमको सञ्चालन 

 कृणषजन्य प्राकृणतक प्रकोप तथा महामारी रोगको णनयन्त्रण 

 कृणष वातावरण संरक्षण तथा जणैवक णवणवधताको संरक्षण र प्रवर्द्यन 

 कृणष प्रसार तथा जनशणिको प्रके्षपण, व्यवस्थापन र पररचालन 

 ईच्च मलू्ययिु कृणषजन्य वस्तुको प्रवर्द्यन, णवकास तथा बजारीकरण 

 कृणषसम्बन्धी वीमा र कजाय सहजीकरण 

 शीत भण्डारणको व्यवस्थापन 

 कृषकहरुको क्षमता ऄणभवणृर्द्, प्राणवणधक सेवा, टेवा, सीप णवकास र शशणिकरण 

 कृणष णबई णबजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषणधहरुको अपणूतय, ईपयोग र णनयमन 

 कृषक समहू, कृणष सहकारी र कृणष सम्बन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरुको समन्वय, व्यवस्थापन र णनयमन 

 कृणष सम्बन्धी प्रणवणधको संरक्षण र हस्तान्तरण 

 कृणष त्याङ्कको व्यवस्थापन र सचूना प्रणाली तथा कृणष सम्बन्धी सचूनाको प्रचार प्रसार  

 कृणष रोतोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन 

पशपुन्छी 

 पशपुालन र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 

 पशपुन्छी बजार सचूना, हाटबजारको पवूायधार णनमायण, ताणलम, प्राणवणधक टेवा, कृषक क्षमता णवकास काययिमको 

सञ्चालन र णनयमन 

 पशपुन्छीजन्य प्राकृणतक प्रकोप तथा महामारी रोगको णनयन्त्रण 

 पशपुन्छी णचणकत्सा सेवाको व्यवस्थापन 

 पशनुश्ल सधुार पद्दणत णवकास र व्यवस्थापन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी वीमा र कजाय सहजीकरण 

 स्थानीय चरन तथा खकय  णवकास र व्यवस्थापन 

 पश ुअहारको गणुस्तर णनयमन 

 स्थानीय स्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्थापन र सचूना प्रणाली 

 पश ुबधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र णनयमन 

 पशपुालन तथा पश ुस्वास््य सम्बन्धी ऄन्य कायय 

सहकारी 

 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्डको णनमायण, कायायन्वयन र णनयमन 



 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दताय, ऄनमुणत, खारेजी र णवघटन 

 सहकारी वचत तथा ऊण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड णनधायरण र णनयमन 

 सहकारी सम्बन्धी राणष्ट्रय, केन्रीय, णवषयगत, प्रादणेशक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकायय 

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान 

 स्थानीय सहकारीको क्षमता ऄणभवणृर्द् 

 स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्यन, णवकास र पररचालन । 

(ख) वन, भ-ूसंरक्षण, वन्यजन्त,ु जलाधार, जणडबटुी तथा जणैवक णवणवधता 

 वन, जङ्गल, वन्यजन्त,ु चराचरुुङ्गी, जल ईपयोग, वातावरण, पयायवरण तथा जणैवक णवणवधता सम्बन्धी स्थानीय नीणत, 

काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 

 सामदुाणयक, ग्रामीण तथा सहरी, धाणमयक, कबणुलयती वनको संरक्षण, सम्वर्द्यन, ईपयोग र णनयमन 

 वन ईपभोिा समहूको व्यवस्थापन 

 मध्यवती के्षत्रको सामदुाणयक, धाणमयक र कबणुलयती वनको व्यवस्थापन 

 नदी णकनार, नदी ईकास, नहर णकनार तथा सडक णकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन 

 णनजी तथा व्यवसाणयक वनको प्रवर्द्यन र णनयमन 

 सावयजणनक खाली जग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, ईपयोग र व्यवस्थापन 

 जणडबटुी तथा ऄन्य गरैकाष्ठ वन पैदावार सम्बणन्ध, सभके्षण, ईत्पादन, संकलन, प्रवर्द्यन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन 

 वन णवई बगचैा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्द्यन 

 नसयरी स्थापना, णवरुवा ईत्पादन, णवतरण, रोपण र प्रवर्द्यन 

 वन्यजन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसाणयक पालन, ईपयोग र ऄनगुमन 

 वन्यजन्तबुाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन 

 स्थानीय प्राणी ईद्यान (णचणडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन 

 स्थानीय वन्यजन्त ुपययटन र अयअजयन 

 स्थानीय स्तरमा ऄखटेो पहारको व्यवस्थापन 

 वन, वन्यजन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको ऄणभलेखाङ्कन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान 

 रैथाने प्रजाणतको संरक्षण र प्रवर्द्यन 

 णमचाहा प्रजाणतको णनयन्त्रण 

 जणैवक णवणवधताको ऄणभलेख 

 सामदुाणयक भ-ूसंरक्षण र सोमा अधाररत अय अजयन काययिम 

 भ-ूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामदूाणयक ऄनकूुलन 



 

 जलवाय ुपररवतयन, ऄनकूुलन कायय 

 अयअजयनमा अधाररत जणडबटुीको संरक्षण, प्रवर्द्यन, व्यवस्थापन 

(ग) ईद्योग तथा ईद्यमणशलता णवकास र खानी तथा खणनज पदाथयको संरक्षण 

ईद्योग 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना ईद्योगको दताय, नवीकरण, खारेजी र णनयमन 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना ईद्योगको णवकास र प्रवर्द्यन 

 ईद्यमणशलता प्रवर्द्यन 

 व्यापाररक फमय, पसलको दताय, ऄनमुणत, नवीकरण, खारेजी र णनयमन 

 सीप णवकास सम्बन्धी काययको प्रवर्द्यन 

खानी तथा खणनज 

 खानी तथा खणनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्ड तथा योजनाको कायायन्वयन र णनयमन 

 ढुङ्गा, णगटी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, खररढुङ्गा, फायरक्ले जस्ता खाणनजन्य वस्त ुसभेक्षण, ऄन्वषेण, ईत्खनन 

 ढुङ्गा, णगटी, बालवुा, ननु, माटो, खररढुङ्गा, फायरक्ले तथा स्लेट अणद खाणनजन्य वस्तकुो संरक्षण, णवकास, ईत्खनन र 

ईपयोग सम्बन्धी दताय, ऄनमुणत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन 

 खानी तथा खणनज पदाथय सम्बन्धी सचूना तथा त्याङ्क संकलन ऄणभलेख तथा व्यवस्थापन 

 भौगोणभयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रवर्द्यन तथा गररवी न्यणूनकरण 

 गररवी णनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्ड, णनयमन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान 

 गररबी णनवारणको स्थानीय रणनीणत तजुयमा 

 गररब घरपररवार पणहचान सम्बन्धी स्थानीय सभके्षण, सचूना व्यवस्थापन र णनयमन 

 गररवी णनवारण सम्बन्धी राणष्ट्रय, प्रादणेशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकय , समन्वय र सहकायय 

 रोजगार तथा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सचूना प्रणालीको स्थापना 

 स्थानीयस्तरमा रहकेा णवदशेी श्रणमकको लगत सङ्कलन तथा सचूना व्यवस्थापन 

 पणहचान भएका गररब घरपररवार एव ंलणक्षत समहू सम्बन्धी स्थानीय योजना, काययिम, रोतोत पररचालन र व्यवस्थापन 

 संघीय र प्रदशे काननू बमोणजम स्थानीय तहमा सकुुम्वासीको पणहचान र ऄणभलेख व्यवस्थापन 

 सकुुम्वासी सम्बन्धी जीणवकोपाजयन र बसोबास व्यवस्थापन 

 रोजगारीका ऄवसर णसजयना सम्बन्धी 

 

५. सामालजक लिकास शाखा 

(क) अधारभतू तथा माध्यणमक णशक्षा 



 

 प्रारणम्भक बाल णशक्षा तथा णवद्यालय णशक्षा, ऄनौपचाररक णशक्षा, खलुा तथा वकैणल्पक णशक्षा (गरुुकुल, मदरसा, गमु्वा 

अणद), णनरन्तर णसकाआ तथा णवशषे णशक्षा सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजनाको णनमायण, कायायन्वयन र णनयमन 

 प्राणवणधक णशक्षा तथा व्यवसाणयक ताणलमको योजना तजुयमा, सञ्चालन, ऄनमुणत र णनयमन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीको णवतरण तथा कायायन्वयन 

 णवद्यालय णशक्षक तथा कमयचारी व्यवस्थापन 

 णवद्यालयको नक्साङ्कन, ऄनुमणत, स्वीकृणत, समायोजन तथा णनयमन 

 शणैक्षक पवूायधार णनमायण र ममयत सम्भार 

 अधारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

 णवद्याथी णसकाइ ईपलब्धीक परीक्षण र व्यवस्थापन 

 णवद्याणथय प्रोत्साहन तथा छात्रवणृत्तको व्यवस्थापन 

 शणैक्षक परामशय सेवाको ऄनमुणत तथा णनयमन 

 स्थानीयस्तरको शणैक्षक ज्ञान, सीप र प्रणवणधको संरक्षण, प्रवर्द्यन र स्तरीकरण 

 माध्यणमक तहसम्मको शणैक्षक काययिमको समन्वय र णनयमन 

 पसु्तकालय एव ंपत्रपणत्रका 

 स्थानीय पसु्तकालय, वाचनालय तथा सामदुाणयक ऄध्ययन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

(ख) खलेकूद तथा ऄणतररि णियाकलाप 

 स्थानीयस्तरमा खलेकूद प्रशासन तथा संघ संस्थाको णनयमन र समन्वय 

 खलेकूदको संरचनाको पवूायधार णनमायण सञ्चालन तथा णवकास 

 खलेकूदको णवकास र प्रवर्द्यन 

 खलेकूद प्रणतयोणगताको अयोजना र सहभाणगता 

 ऄणतररि णियाकलाप सम्बन्धी णवषय 

(ग) अधारभतू स्वास््य तथा सरसफाइ 

 अधारभतू स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजनाको णनमायण, कायायन्वयन तथा णनयमन 

 राणष्ट्रय तथा प्रदशे स्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोणजम स्थानीय स्तरको स्वास््य सम्बन्धी लक्ष्य र गणुस्तर णनधायरण 

 राणष्ट्रय र प्रादणेशक मापदण्ड ऄनरुुप जनरल ऄस्पताल, नणसयङ्ग होम, णनदान केन्र तथा ऄन्य स्वास््य संस्थाहरुको 

णक्लणनक दताय, सञ्चालन ऄनुमणत र णनयमन 

 अधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चालन र प्रवर्द्यन 

 ऄस्पताल र ऄन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन 

 स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौणतक पवूायधार णवकास तथा व्यवस्थापन 



 

 सरसफाइ सचेतनाको ऄणभवणृर्द् 

 रिसञ्चार सेवा तथा स्थानीय र सहरी स्वास््य सेवा 

 औषणध पसल सञ्चालन र णनयमन 

 औषणधजन्य वनस्पणत, जणडबुटी र ऄन्य औषणधजन्य वस्तकुो ईत्पादन, प्रशोधन र णवतरण 

 स्वास््य वीमा लगायतका सामाणजक सरुक्षा काययिमको व्यवस्थापन 

 औषणध तथा ऄन्य मणेडकल ईत्पादनहरुको न्यनूतम मलू्य णनधायरण र णनयमन 

 औषणधको ईणचत प्रयोग र सकु्ष्म जीव णनरोधक प्रणतरोध न्यणूनकरण 

 औषणध र स्वास््य ईपकरणको खररद, भण्डारण र णवतरण 

 स्वास््य सचूना प्रणालीको व्यवस्थापन 

 जनस्वास््य णनगरानी (पणब्लक हले्थ सभलेेन्स) 

 प्रवर्द्यनात्मक, प्रणतकारात्मक, ईपचारात्मक, पनुस्थायपनात्मक र वायाणलएणटभ स्वास््य सेवाको सञ्चालन 

 स्वस्थ जीवनशलैी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग ऄभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पालना, पञ्चकमय लगायतका जनस्वास््य 

सेवाको प्रवर्द्यन 

 जनुोणटक र णकटजन्य रोगको णनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

 सणुतय, मणदरा र लागपुदाथयजन्य वस्तकुो प्रयोग णनयन्त्रण तथा सचेतना ऄणभवणृर्द् 

 अयवुणेदक, यनुानी, अम्ची, होणमयोवायाणथक, प्राकृणतक णचणकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास््य ईपचार सेवाको 

व्यवस्थापन 

 जनस्वास््य, अपत ्काणलन स्वास््य तथा महामारीको णनयन्त्रण, योजना र कायायन्वयन 

 सरुवा तथा नसने रोगको णनयन्त्रण तथा रोकथाम 

 अकणस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह 

(घ) खानेपानी व्यवस्थापन 

 स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 

 खानेपानी महसलु णनधायरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

 सावयजणनक स्थलमा णपईने पाणन व्यवस्थापन 

 स्वच्छ खानेपानी अपणूतय सम्बन्धी णवषय 

(ङ) लैङ्णगक समानता तथा सामाणजक सरुक्षा 

लैङ्णगक समानता 

 मणहला हक सम्बन्धी नीणत, योजना, कायायन्यवन र णनयमन 

 मणहलाको अणथयक, सामाणजक, राजनीणतक, शसणिकरण तथा क्षमता णवकास 



 

 लैङ्णगक णहसंा णनवारणको लाणग णनरोधात्मक, प्रवर्द्यनात्मक, संरक्षणात्मक ईपाय र पनुस्थायपना 

 लैङ्णगक ईत्तरदायी बजटे 

बालबाणलका 

 बालबाणलकाको हक णहत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 

 बालबाणलकाको हक णहत संरक्षण 

 बालमतै्री शासकीय प्रवन्ध, बालक्लब, बाल संरक्षण सणमणत तथा बाल सञ्जाल 

 बालबाणलकाको हक णहत संरक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदशे तथा ऄन्य णनकायसँग सम्पकय , समन्वय तथा सहकायय 

 बालबाणलका पररवार सहयोग 

 वकैणल्पक स्याहार पद्दणतको कायायन्वयन 

 बाल न्याय 

 बाल गहृ, पनुस्थायपना केन्र, णशश ुस्याहार केन्र र बालणवकास केन्र व्यवस्थापन 

 ऄसहाय बालबाणलका, सडक बालबाणलका व्यवस्थापन 

 बाल णहसंा णनयन्त्रण 

 बालसधुार तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, संचालन ऄनमुती र णनयमन 

 अपत ्काणलन बाल ईद्वार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

यवुा 

 यवुा जागरण, सशणिकरण र पररचालन 

 यवुा सीप, ईद्यमणशलता तथा नेततृ्व णवकास 

ज्येष्ठ नागररक 

 ज्येष्ठ नागररकको लगत, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास््य सणुवधा, सामाणजक सरुक्षा सम्बन्धी कायय 

 ज्येष्ठ नागररकको क्लब, णदवा सेवा केन्र, भटेघाट स्थल, अश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

ऄपाङ्गता भएका व्यणि र एकल मणहला 

 संघ तथा प्रदसेसँगको समन्वयमा ऄपाङ्गता पनुःस्थापना केन्र तथा ऄसि स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 ऄपाङ्ग भएका व्यणि तथा ऄसहायको लगत ऄद्यावणधक, पररचयपत्र णवतरण, सामाणजक सरुक्षा तथा सणुवधाको 

व्यवस्थापन तथा णवतरण 

 ऄपाङ्गता भएका व्यणिमतै्री पवूायधार णनमायण तथा सञ्चालन 

 ऄपाङ्गता भएका व्यणि र ऄसिहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायय 

 एकल मणहला सम्बन्धी कायय 

(च) गरैसरकारी संस्था पररचालन, समन्वय तथा णनयमन 



 

 स्थानीय  स्तरमा समाज कल्याण सम्बन्धी संघ संस्था (गैरसरकारी, सामाणजक तथा सामदुाणयक संघ संस्था) को दताय, 

नवीकरण तथा णनयमन 

 गठुी, कोष तथा ऄन्य रष्टहरुको व्यवस्थापन 

 णनजी तथा गरैसरकारी क्षेत्रहरुसँग समन्वय र सहकायय 

 समन्वय र पररचालन 

 सामाणजक संघ संस्था सम्बन्धी ऄन्य णवषय 

(छ) सामाणजक सरुक्षा काययिम तथा व्यणिगत घटना दताय 

 सामाणजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीणत, काननू, मापदण्ड, णनयमन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान 

 संघ तथा प्रदशेले णनधायरण गरेको मापदण्ड बमोणजम सामाणजक सरुक्षा सम्बन्धी काययिम कायायन्वयन 

 सामाणजक सरुक्षाको कायायन्वयनको लाणग संघ, प्रदशे र स्थानीय संघ संस्थासँग सम्पकय , समन्वय र सहकायय 

 स्थानीय सामाणजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा अवश्यक त्याङ्क संकलन एव ंव्यवस्थापन 

(ज) संस्कृणत, सम्पदा, लणलतकला तथा पययटन प्रवर्द्यन 

 भाषा, संस्कृणत र लणलतकलाको संरक्षण र णवकास सम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन 

र णनयमन 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन र णवकास 

 परम्परागत रुपमा चणलअएका जात्रा तथा पवयको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 स्थानीय महत्वका धाणमयक तथा साँस्कृणतक सम्पदाको व्यवस्थापन 

 पययटकीय महत्वका स्थल, तथा सम्पदाको पणहचान, संरक्षण र प्रवर्द्यन 

 पययटन पवूायधार णवकास तथा प्रोत्साहन 

 परुाताणत्वक, धाणमयक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्यन 

 भाषा, संस्कृणत, जात्रा, पवय र लणलतकलाको संरक्षण, प्रवर्द्यन णवकास 

 

६. योजना, ऄनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखा 

(क) योजना तजुयमा, कायययोजना तयारी, ईपभोिा सणमणत पररचालन 

 णवकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना र णनयमन 

 स्थानीय णवकास नीणत, ऄल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघयकालीन णवकास योजना तजुयमा, ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

 अणथयक, सामाणजक, सांस्कृणतक, वातावरणीय, प्रणवणध र पवूायधारजन्य णवकासका लाणग अवश्यक अयोजना तथा 

पररयोजनाहरुको तजुयमा, कायायन्वयन, ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

 वाणषयक णवकास काययिम, अयोजना तजुयमा, कायायन्वयन 

 णवकास णनमायण प्रणियामा स्थानीय जनसहभाणगता ऄणभवणृर्द्का काययिम तजुयमा र कायायन्वयन 



 

 णवकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन 

 ईपभोिा सणमणतको णववरण, क्षमता णवकास 

 णवकासका प्राथणमकता प्राप्त क्षेत्र णनधायरण 

 संघीय र प्रादणेशक अयोजना, पररयोजना कायायन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग 

 णवकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी ऄन्य कायय 

(ख)  ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

 णवकास अयोजनाको ऄनुगमन, अवणधक प्रगणत तथा प्रणतफलको सणमक्षा 

 णवकास योजनाको ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कनको अधार तथा प्रणिया  णनधायरण 

 अयोजनाको ऄध्ययन, ऄनसुन्धान तथा प्रभाव मलू्याङ्कन 

 णबषय के्षत्रगत नीणतको ऄनुगमन तथा मलू्याङ्कन 

(ग) त्याङ्क व्यवस्थापन 

 त्याङ्क संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र णनयमन 

 सचूना तथा ऄणभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन 

 अधणुनक प्रणवणध माफय त व्यणिगत घटना दताय (जन्म, मतृ्य,ु णववाह, वसाइसराइ, सम्बन्ध णवच्छेद र धमयपतु्र\धमयपतु्री), 

ऄणभलेख व्यवस्थापन तथा प्रणतवदेन 

 स्थानीय त्याङ्क संकलन, प्रशोधन, ऄणभलेखीकरण तथा णवतरण 

o अधारभतू त्याङ्क, संकलन र व्यवस्थापनः जनसाङ्ण्यक, प्राकृणतक, अणथयक, सामाणजक, साँस्कृणतक, भौणतक 

पवूायधार, रोजगारीको ऄवस्था, कुल ग्राहस्थ ईत्पादन, प्रणत व्यणि अय, मानव णवकास सचूकांक, राजश्व तथा अय व्यय 

समतेको संयिु त्याङ्क संकलन र प्रशोधन गरी सचूना प्रणालीमा अवर्द्ता र पाणश्चयणचत्र तथा रोतोत नक्साको ऄद्यावणद्यक 

एव ंऄणभलेख 

o बेरोजगारको त्याङ्क संकलन 

o स्थानीय व्यापारको त्याङ्क प्रणाली र ऄध्ययन ऄनसुन्धान 

o सामाणजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क र सचूना व्यवस्थापन 

o सम्पन्न भएका तथा चाल ुयोजनाको णववरण 

o णवषय के्षत्रगत सचूना, त्याङ्कको संकलन, ऄणभलेख 

 प्रदशे तथा संघसँग त्याङ्क एव ंसचूना अदान प्रदान र समन्वय  

 सम्भाव्य प्राकृणतक रोतोत तथा साधनको ऄणभलेख (प्रोफाइल) व्यवस्थापन 

 गाईँपाणलकाका अवणधक तथा वाणषयक काययिम र बजटे स्वीकृणत 

रष्टव्यः गाईँ काययपाणलकाले माणथ ईल्लेणखत णवषयके्षत्र समेट्ने गरी अफ्नो अवश्यकता र प्राथणमकता ऄनरुुप कायायलय, 

शाखा वा ईपशाखा वा आकाइ सणहतको प्रशासणनक ढाँचा स्वीकृत गरी लाग ुगनय सक्नेछ । 

 



 

ऄनुसूची -३ 

(लनयम ४ को ईपलनयम (३) सँग सम्बलधधत) 

िडा सलमलतबाट सम्पादन हुने कायय 

(क) िडा स्तरीय तथ्याङ्क संकिन तथा ऄद्यािलधक गननः 

 अफ्नो वडा णभत्रको वस्तगुत णववरण (नदीनाला, जणैवक णवणवधता, खणनज पदाथय, जनसङ््याको बनोट, अणथयक 

ऄवस्था, ईद्योगधन्दा, णशक्षा तथा स्वास््य सम्बन्धी णववरण अदी) तयार गने, ऄद्यावणधक गदै लैजाने 

 णनजी घर तथा घरपररवारको लगत रा्ने 

 ऐणतहाणसक, परुाताणत्वक, साँस्कृणतक तथा धाणमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावयजणनक तथा सामदुाणयक भवन, 

सावयजणनक, ऐलानी, पणतय जग्गाको लगत रा्ने तथा संरक्षण गने 

 खलुा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमयशाला, मठ, मणन्दर, गमु्वा, मणस्जद, दवेस्थल, मदरसा, पणतय जग्गा, 

डाँडापाखा, चरनके्षत्र, पानीको मलू, पोखरी, तलाई, आनार, कुवा, धारा, ढुङ्गधेारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो 

नहर, पानीघट्ट, णमलको त्याङ्क संकलन गरी ऄद्यावणधक लगत रा्ने, संरक्षण गने र खणण्डकृत त्याङ्क र सचूना 

सणहतको वडाको पाणश्वयणचत्र तयार तथा ऄद्यावणधक गने 

(ख) िडाका लिकास लनमायणका योजना तजुयमा, कायायधियन, ऄनुगमन तथा अिलधक प्रगलत सलमिा गननः 

 सहभाणगतामलूक योजना तजुयमा प्रणाली ऄनसुार वस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तजुयमा प्रणिया ऄवलम्बन गरी वस्ती तथा 

टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथणमकीकरण तथा छनौट गने, 

 टोल णवकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडाणभत्र सञ्चालन हुने योजनाहरुका लाणग ईपभोिा सणमणतको गठन तथा 

सोको ऄनगुमन गने 

 वडाणभत्रका योजना तथा भौणतक पवूायधारको संरक्षण, ममयत सम्भार, रेखदखे तथा व्यवस्थापन गने 

(ग) िडाका लिकास लनमायणका काययहरु गननः 

 बालईद्यानको व्यवस्था गने 

 ऄनौपचाररक णशक्षा काययिम तथा प्रारणम्भक वाल णवकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

 पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुाणयक णसकाइ केन्र, ,बालक्लब तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

 वडा तहको स्वास््य केन्र तथा ईप केन्रको व्यवस्थापन गने, 

 बालबाणलकाहरुलाइ णब.णस.णज., पोणलयो, णभटाणमन “ए” को व्यवस्था गने, 

 पोषण काययिमको सञ्चालन गने, 

 वडा तहमा स्वास््य जनचेतना णवकास तथा स्वास््य सचूना काययिमको सञ्चालन गने, 

 शहरी तथा ग्रामीण स्वास््य णक्लणनकको सञ्चालन गने, गराईने, 

 सावयजणनक शौचालय तथा स्नान गहृको णनमायण र व्यवस्थापन गने, गराईने, 

 वडास्तरीय सामदुाणयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, आनार तथा पोखरीको णनमायण, संरक्षण र गणुस्तर णनयमन गने, 



 

 घरबाट णनकास हुन े फोहोरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाइ, ढल णनकास, मरेका 

जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको णनकास तथा पानीको रोतोत संरक्षण गने, गराईने 

 कृणष तथा फलफूल नसयरीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्द्यन तथा वडास्तरीय ऄगवुा कृषक ताणलमको ऄणभमणुखकरण गने, 

 कृणष मलको माग सङ्कलन गने, 

 कृणषमा लाग्ने रोगहरुको णववरण तयार गने, 

 पशपुंछी णवकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

 वडाणभत्रको चरण के्षत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

 स्थानीय समदुायका चाडपवय, भाषा संस्कृणतको णवकासको लाणग कला, नाटक, जनचेतनामलूक तथा सांस्कृणतक काययिम 

गने गराईने, 

 स्थानीय मौणलकता झणल्कने सांस्कृणतक रीणतररवाजलाइ संरक्षण तथा प्रवर्द्यन गने 

 वडाणभत्र खलेकूद पवूायधारको णवकास गने, 

 ऄन्तर णवद्यालय तथा बालक्लब माफय त खेलकूद काययिमको सञ्चालन गने गराईने 

 वडा के्षत्रणभत्रको बाटोघाटो चाल ुऄवस्थामा रा्ने तथा रा्न सहयोग गने 

 वडाणभत्रका सडक, ऄणधकारक्षेत्रमा ऄवरोध र ऄणतिमण गनय नणदने 

 बाटोघाटोको बाढी पणहरो पन्छाईने 

 घरेल ुईद्योगको लगत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पणहचान गने 

 वडाणभत्र घरेल ुईद्योगको प्रवर्द्यन गने 

 प्रचणलत काननू बमोणजम व्यणिगत घटना दताय, ऄद्यावणधक र सोको ऄणभलेख संरक्षण गने 

 व्यणिगत घटना दताय सम्बन्धी जनचेतना काययिम सञ्चालन गने 

 सामाणजक सरुक्षा भत्ता णवतरण तथा ऄणभलेख ऄद्यावणधक गने 

 वडालाइ बालमतै्री बनाईने 

 वडाणभत्र अणथयक तथा सामाणजक रुपमा पणछ परेका मणहला, बालबाणलका, दणलत, ऄपाङ्गता भएका व्यणि, ज्यषे्ठ 

नागररक, ऄल्पसङ््यक, सीमान्तकृत समदूायको ऄणभलेख राखी सामाणजक र अणथयक ईत्थान सम्बन्धी काम गने 

 णवणभन्न समदुायका वीच सामाणजक सदभाव र सौहादयता कायम गने 

 बालणववाह, मणहला णबरुर्द्को णहसंा, छुवाछुत, दहजे तथा दाआजो, हणलया प्रथा, छाईपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव 

वचेणबखन, णनरक्षरता जस्ता सामाणजक कुरीणत र ऄन्धणवश्वासको ऄन्त्य गने, गराईने 

 प्रचणलत काननूको ऄधीनमा रही मालपोत तथा भणूम कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, णबज्ञापन कर, स-शलु्क पाणकय ङ्ग, नयाँ 

व्यवसाय दताय, णसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी गाईँपाणलकामा 

प्रणतवदेन सणहत रकम बझुाईने 



 

 ऄसि णबरामी भएको ववेाररस वा ऄसहाय व्यणिलाइ नणजकको ऄस्पताल वा स्वास््य केन्रमा परु् याइ औषधोपचार 

गराईने 

 ऄसहाय वा ववेाररस व्यणिको मतृ्य ुभएमा णनजको दाह संस्कारको व्यवस्था णमलाईने 

 सडक बालबाणलकाको ईद्वार र पनुस्थायपना गने, गराईने 

 वडाणभत्रको सामदुाणयक वन, वनजन्य सम्पदा र जणैवक णवणवधताको संरक्षण र प्रवर्द्यन गने 

 वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हररयाली क्षेत्र णवस्तार गने गराईने 

 वडालाइ वातावरणमतै्री बनाईने 

 प्राङ्गाररक कृणष, सरुणक्षत माततृ्व,  णवद्याथी भनाय, पणूय खोप, खलुा णदशामिु सरसफाइ, वातावरणमतै्री तथा बालमतै्री 

शासनजस्ता प्रवर्द्यनात्मक काययहरु गने, गराईने 

(घ) कानून बमोलजमका लनयमन कायय गनन 

 वडाणभत्रका सञ्चाणलत णवकास योजना, अयोजना तथा संलग्न ईपभोिा सणमणतहरुका काययको णनयमन गने 

 घर णनमायण गणुस्तर तथा भवन संणहता र मापदण्ड ऄनसुार भए नभएको ऄनगुमन गने, णसकमी, डकमीलाइ भकूम्प प्रणतरोधी 

भवन णनमायण सम्बन्धी ताणलम णदने 

 खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथय तथा ईपभोग्य सामाग्रीको गणुस्तर र मलू्यसचूी ऄनगुमन गरी ईपभोिा 

णहत संरक्षण गने 

 वडाणभत्रका ईद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्यन गरी लगत रा्ने 

 हाट बजारको व्यवस्थापन गने, गराईने 

 णवद्यतु चहुावट तथा चोरी णनयन्त्रण गने 

 नाता, नागररकता अणदको णसफाररस तथा प्रमाणणत गने 

 अफ्नो भौगोणलक क्षेत्र णभत्रको णनमायण कायय तथा ऄन्य सेवाको प्रयोजनको लाणग णनमायण सामाग्री, ज्याला, भाडा, तथा 

महशलुको स्थानीय दररेट तोक्ने 

 अफ्नो वडाणभत्रका ईपभोिा सणमत, सहकारी संस्था, णनजी के्षत्र लगायतका सबै णवकास साझदेार 

 हरुसँग णवकास णनमायण तथा सावयजणनक सेवा प्रवाहमा समन्वय गने 

 समय समयमा नेपाल काननूले तोकेबमोणजम ऄन्य काम गने 

(ङ) ऄलभिेख व्यिस्थापन, लसफाररस तथा प्रमालणत गनन 

 पणञ्जकरण, नागररकतात तथा ऄणभलेख व्यवस्थापन 

o गाईँपाणलकामा व्यणिगत घटनाको स्थानीय त्याङ्क सम्बन्धी नीणत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 

णनयमन 

o संघीय काननू र मापदण्ड बमोणजम गाईँपाणलकामा व्यणिगत घटना (जन्म, मतृ्य,ु णववाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध 

णवच्छेद र धमयपतु्र र धमयपतु्री) को दताय 



 

o अधणुनक प्रणवणध ऄपनाइ व्यणिगत घटनाको ऄणभलेख व्यवस्थापन र प्रणतवदेन 

o नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रका लाणग णसफाररस लगायतका महत्वपणूय ऄणभलेखको णनयमन 

o स्थानीय स्तरको ऄणभलेख व्यवस्थापन 

 नाता प्रमाणणत गने 

 नागररकता तथा नागररकताको प्रणतणलणप णलनका लाणग णसफाररस गने 

 बहाल करको लेखाजोखा णसफाररस गने 

 कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने 

 मोही लगत कट्टाको णसफाररस गने 

 जन्म णमणत प्रमाणणत गने 

 व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्जालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुदैं नभएको णसफाररस गने 

 णमलापत्रको कागज गराईने णनवदेन दताय गनय णसफाररस गने 

 णववाह प्रमाणणत तथा ऄणववाणहत प्रमाणणत गने 

 णनःशलु्क वा सशलु्क स्वास््य ईपचारको णसफाररस गने 

 ऄग्रेजी माध्यममा णसफाररस तथा प्रमाणणत गने 

 घर पाताल प्रमाणणत गने 

 व्यणिगत णववरण प्रमाणणत गने 

 पजूायमा घर कायम गने णसफाररस गने 

 फरक, फरक नाम, थर, जन्म णमणत तथा प्रमाणणत दवु ैनाम गरेको व्यणि एकै हो भन्ने णसफाररस गने 

 नाम, थर, जन्म णमणत संशोधनको णसफाररस गने 

 जग्गा धनीपजूाय हराएको णसफाररस गने 

 कागज र मन्जरुीनामा प्रमाणणत गने 

 णकत्ताकाट गनय णसफाररस गने 

 संरक्षक प्रमाणणत गने तथा संस्थागत र व्यणिगत संरक्षक णसफाररस गने 

 जीणवतसँगको नाता प्रमाणणत गने 

 हकवाला वा हकदार प्रमाणणत गने 

 नामसारी गनय णसफाररस गने 

 जग्गाको हक सम्बन्धमा णसफाररस गने 

 मतृकसँगको नाता प्रमाणणत तथा सजयणमन णसफाररस गने 

 ईद्योग ठाईँसारी गनय णसफाररस गने 



 

 जीणवत रहकेो णसफाररस गने 

 पवूय प्राथणमक णवद्यालय खोल्ने णसफाररस र ऄनमुणत णदने 

 जग्गा मलू्याङ्कन णसफाररस प्रमाणणत गने 

 णवद्यालयको कक्षा थप गनय णसफाररस गने 

 पालन पोषणको लाणग णसफाररस गने 

 ववैाणहक ऄङ्णगकृत नागररकता णसफाररस गने 

 अणथयक ऄवस्था कमजोर वा णवपन्नता प्रमाणणत गनय वा अणथयक ऄवस्था बणलयो वा सम्पन्नता प्रमाणणत 

 णवद्यालय ठाईँसारी गनय णसफाररस गने 

 धारा तथा णवद्यतु जडानको लाणग णसफाररस गने 

 प्रचणलत काननू ऄनसुार प्रत्यायोणजत ऄणधकार बमोणजमको ऄन्य णसफाररस वा प्रमाणणत गने 

  



 

ऄनसुचूी -४ 

(णनयम ४ को ईपणनयम (४) सँग सम्बणन्धत) 

ऄध्यि, ईपाध्यि, िडा ऄध्यि तथा सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

१. ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछः 

(क) गाईँ सभा तथा गाईँ काययपाणलकाको बैठक बोलाईने र बैठकको ऄध्यक्षता गने 

(ख) गाईँ सभा तथा गाईँ काययपाणलकाको बैठकमा बैठकको काययसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गराईने 

(ग) गाईँपाणलकाको वाणषयक काययिम तथा बजटे तयार गरी सभामा पेश गने 

(घ) गाईँ काययपाणलकाको णनणययमा गाईँ सभाको ऄणधवेशनको अव्हान र समापनको घोषणा गने 

(ङ) गाईँपाणलकाका ईपाध्यक्ष वा सदस्यलाइ गाईँपाणलकाको कायय णवभाजन णनयमावली ऄनुरुपको णवषयगत कायय णजम्मवेारी 

बाँडफाँड तथा हरेफेर गने 

(च) गाईँ सभा र गाईँ काययपाणलकाको णनणयय कायायन्वयन गने गराईने 

(छ) गाईँ काययपाणलकाको दणैनक काययको सामान्य रेखदखे, णनदशेन र णनयन्त्रण गने 

(ज) ईपाध्यक्ष तथा सदस्यलाइ गाईँपाणलकाको कामका लाणग स्वदशेणभत्र काजमा खटाईने 

(झ) काययकारी ऄणधकृतको सात णदनसम्मको णवदा वा स्वदशेणभत्रको काज स्वीकृत गने 

(ञ) गाईँपाणलकाको चल ऄचल सम्पणत्त हरेणवचार तथा ममयत सम्भार गने गराईने र अम्दानी खचय, णहसाब र ऄन्य कागजपत्र 

सरुणक्षत रा्ने, रा्न लगाईने 

(ट) प्रचलणत नेपाल काननू बमोणजम अवश्यक णसफाररस गने 

(ठ) गाईँ सभा वा गाईँ काययपाणलकाले तोकेका ऄन्य काम गने 

(२) ऄध्यक्षले अफ्नो ऄनपुणस्थणतमा ईपाध्यक्षलाइ काययवाहक ऄध्यक्ष तोक्न ुपनेछ । 

२. ईपाध्यिको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) ईपाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछः 

(क) न्याणयक सणमणतको संयोजक भइ कायय गने 

(ख) गाईँपाणलका ऄध्यक्षको ऄनपुणस्थणतमा काययवाहक भइ कायय गने 

(ग) गाईँसभा, गाईँ काययपाणलका तथा ऄध्यक्षले तोकेका ऄन्य कायय गने 

(२) ईपाध्यक्षले अफ्नो गाईँपाणलकाक के्षत्रबाणहर जान ुपदाय ऄध्यक्षलाइ जानकारी णदनपुनेछ। 

३. िडा ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) वडा ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछः 

(क) अफ्नो वडा सणमणतको ऄध्यक्ष भइ कायय गने 

(ख) वडा सणमणतका सदस्यहरुलाइ वडा सणमणतको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरण तथा पररचालन गने 

(ग) काययपाणलकाको सदस्य भइ कायय गने 

(घ) वडाको णवकास योजना, बजटे तथा काययिमहरु कायायन्वयन गने गराईने तथा स्वीकृणतका लाणग गाईँपाणलकामा पेश गने 

(ङ) वडाबाट कायायन्वयन हुने योजना तथा काययिमहरु कायायन्वन गने गराईने, णतनको ऄनगुमन गने तथा अवणधक समीक्षा गने 

गराईने 

(च) प्रचणलत नेपाल काननू बमोणजम अवश्यक णसफाररस गने 

(छ) तोणकए बमोणजम वा गाईँपणलका ऄध्यक्षले तोकेका ऄन्य कायय गने 



 

(२) वडाध्यक्षले अफ्नो ऄनुपणस्थणतमा सम्बणन्धत वडा सणमणतको वडा ऄध्यक्षले तोकेको सदस्यलाइ काययवाहक तोकी 

सोको जानकारी गाईँ काययपाणलकालाइ णदनपुनेछ । 

४. सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) काययपाणलकाको सदस्यको काम, कतयव्य र ऄणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछः- 

(क) काययपाणलकाको बैठकमा भाग णलने 

(ख) ऄध्यक्षले तोकेको णवषयगत के्षत्रको संयोजक वा ऄध्यक्ष भइ तोणकएको कायय गने 

(ग) ऄध्यक्ष तोकेका ऄन्य कायय गने 

(२) सदस्यले गाईँपाणलका के्षत्र बाणहर जाँदा ऄध्यक्षलाइ जानकारी णदइ जान ुपनेछ । 

५. िडा सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) वडा सदस्यको काम, कतयव्य र ऄणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछः 

(क) वडा सणमणतको बैठकमा भाग णलने 

(ख) वडा ऄध्यक्षको ऄनपुणस्थणतमा वडाऄध्यक्षले तोके बमोणजम काययवाहक वडा ऄध्यक्ष भइ कायय गने 

(ग) वडा ऄध्यक्षले तोकेका ऄन्य कायय गने 

(२) वडा सदस्यले गाईँपाणलका क्षेत्र बाणहर जाँदा वडा ऄध्यक्षमाफय त काययपाणलकालाइ जानकारी णदन ुपनेछ । 

 

ऄनसुचूी -५ 

लिषयगत सलमलतहरुको लििरण 

(णनयम ४ को ईपणनयम (६) सँग सम्बणन्धत) 

(क) सावयजणनक सेवा तथा क्षमता णवकास सणमणत 

(ख) अणथयक णवकास सणमणत 

(ग) सामाणजक णवकास सणमणत 

(घ) पवूायधार णवकास सणमणत 

(ङ) वातावरण तथा णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत 

(च) णवधेयक सणमणत 

 


