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गाउँ काययपालिका (कायय लिभाजन) लनयमाििी, २०७४ 
नेपालको संविधानको धारा २१८ ले विएको अवधकार प्रयोग गरी करैयामाई गाउँपावलकाको गाउँ 

काययपावलकाले आफ्नो कायय विभाजनका लावग वमवि २०७४/०९/२५ को वनर्ययानुसार िेहायका 

वनयमहरु बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यी वनयमहरुको नाम “गाउँ काययपावलका (कायय विभाजन) 

वनयमािली,२०७४” रहेको छ । 

 (२) यो वनयमािली िुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसंङ्गले अको अर्य नलागेमा यस वनयमािलीमााः- 

 (क)  “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँ काययपावलकाको अध्यक्ष सम्झनुपछय  । 

 (ख)  “उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँ काययपावलकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछय  । 

 (ग)  “काययपावलका” भन्नाले करैयामाई गाउँ काययपावलका सम्झनुपछय  । 

 (घ)  “काययकारी अवधकृि” भन्नाले गाउँपावलकाको काययकारी अवधकृि सम्झनुपछय  । 

 (ङ)  “गाउँपावलका” भन्नाले करैयामाई गाउँपावलका सम्झनुपछय  । 

(च)  “विषयगि शाखा” भन्नाले करैयामाई गाउँ काययपावलका अन्तगयिको विषयगि शाखा, 
उपशाखा, कायायलय िा ईकाईलाई सम्झनुपछय  । यस शब्दले संविधान बमोवजम 
गाउँपावलकालाई िोवकएको काययसम्पािन गनयका लावग गाउँ काययपावलका अन्तगयि 
रहने वशक्षा, स्वास्थ्य, कृवष, िन, पशुविकास जस्ता विषयके्षत्रगि कायायलय िा 
इकाईलाई समेि सम्झनुपछय । 

(छ) “िडा सवचि” भन्नाले गाउँपावलकाको िडा कायायलयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा 

कामकाज गनय िोवकएको िडा सवचि सम्झनुपछय  । 

 (ज)  “िडा सवमवि” भन्नाले करैयामाई गाउँपावलकाको िडा सवमवि सम्झनुपछय  । 
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(झ)  “सिस्य” भन्नाले गाउँ काययपावलकाको सिस्य सम्झनुपछय  । जो शब्दले गाउँ 

काययपावलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र िडा अध्यक्ष समेिलाई जनाउनेछ । 

 (ञ)  “सभा” भन्नाले करैयामाई गाउँपावलकाको गाउँ सभालाई सम्झनुपछय  । 

३.  कायय सम्पादनिः(१) गाउँ काययपावलकाको कायय सम्पािन गाउँ काययपावलकाको कायायलय, 

िडा कायायलय एिं विषयगि शाखाबाट हुनेछ । 

 (२) गाउँ काययपावलका अन्तगयि रहने विषयगि शाखा िा कायायलय िा उपशाखा िा इकाई 

िा केन्द्रहरुको वििरर् अनुसूची -१ मा उले्लख भए बमोवजम हुनेछ । 

 (३) उपवनयम (२) बमोवजमका विषयगि शाखाहरु र विनीहरुको कायय वििरर् गाउँ 

काययपावलकाले स्वीकृि गरे बमोवजम हुनेछ । 

४.  कायय लिभाजनिः (१) गाउँ काययपावलकाको कायायलय र विषयगि शाखाबाट सम्पािन हुने 

कायय अनुसूची -२ बमोवजम हुनेछ । 

 (२) गाउँ काययपावलकाले उपवनयम (१) बमोवजमको विषयगि शाखाको काममा आिश्यकिा 

अनुसार हेरफेर िा र्पघट गनय सके्नछ । 

 (३) िडा सवमविबाट सम्पािन हुने काययको अनुसूची -३ बमोवजम हुनेछ । 

 (४) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष र सिस्यको काम, कियव्य र अवधकार अनुसूची -४ 

बमोवजम हुनेछ । 

 (५) अध्यक्षले विषयगि के्षत्रको काययको लावग काययपावलकाको कुनै सिस्यलाई वनजले गने 

काययको के्षत्रावधकार समेि िोकी वजमे्मिारी विन सके्नछ । 
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 (६) काययपावलकाले आफ्नो काययसम्पािनका लावग अनुसूची-५ बमोवजमको विषयगि सवमवि 

गठन गरी कुनै सिस्यको संयोजकत्वमा त्यस्तो सवमविको काययके्षत्र िोकी वजमे्मिारी विन 
सके्नछ । 

५. लजमे्मिारी तथा उत्तरदालयत्विः (१) गाउँ काययपावलकाबाट सम्पािन भएका कामका लावग 

अध्यक्ष िर्ा सिस्यहरु सामुवहक रुपमा गाउँ सभाप्रवि उत्तरिायी हुनेछन् । 

 (२) गाउँ काययपावलकाका सिस्यहरु आफूलाई िोवकएको काययका लावग व्यक्तिगि रुपमा 

काययपावलका िर्ा अध्यक्षप्रवि उत्तरिायी हुनेछन् । 

 (३) वबषयगि सवमविबाट सम्पािन हुने कामका लावग सवमविका संयोजक िर्ा सिस्यहरु 

सामूवहक रुपमा काययपावलकाप्रवि उत्तरिायी हुनेछन् । 

 (४) िडा अध्यक्ष आफूले गने कामका लावग काययपावलका, अध्यक्ष िर्ा िडा सवमविप्रवि र 

िडा सवमविबाट गररने कामका लावग सामूवहक रुपमा काययपावलका र सभाप्रवि उत्तरिायी 
हुनेछ । 

६.  अलिकार प्रत्यायोजनिः (१) गाउँ काययपावलकाले आफूलाई प्राप्त अवधकारमधे्य केही 

अवधकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाअध्यक्ष, सिस्य िर्ा मािहिका सवमवि, उपसवमवि िा 

काययकारी अवधकृिलाई प्रत्यायोजन गने सके्नछ । 

 (२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अवधकारमधे्य केही अवधकार कुनै सिस्य िा काययकारी 

अवधकृिलाई प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

 (३) िडा सवमवि िा िडा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अवधकारमधे्य केही अवधकार िडा 

सवमविका कुनै सिस्य िा िडा सवचिलाई प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

७.  थपघट, हेरफेर िा  संशोिनिः (१) काययपावलकाले यस वनयमािलीलाई आिश्यकिा 

अनुसार र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन  गनय सके्नछ । 
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 (२) काययपावलकाले उपवनयम (१) बमोवजम अनुसूचीमा र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन 

गरेको विषयको सूचना सियसाधारर्को जानकारीको लावग प्रकाशन गनुय पनेछ । 

८.  बािा अड्काउ फुकाऊिः यो वनयम कायायन्वयनको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा 

यस वनयमािलीको भािनाको प्रविकुल नहुने गरी काययपावलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ 
फुकाउन आिश्यक व्यिस्र्ा गने सके्नछ । 

९.  यसै लनयम भए गरेको मालननेिः यो वनयमािली स्वीकृवि हुनुपूिय गाउँ काययपावलकाबाट 

सम्पािन भएका काययहरु यसै वनयमािली अनुरुप भए गरेको मावननेछ । 
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अनुसूची -१ 

(लनयम ३ को उपलनयम (२) सँग सम्बन्धित) 

गाउँ काययपालिकामा रहने लिषयगत शाखा (शाखा, कायायिय, उपशाखा, इकाई) को लििरण 

(गाउँ काययपावलकाको आफ्नो राजश्वको क्षमिा, खचयको आिश्यकिा, सेिा उपलब्ध गराउनु पने 

जनसङ्या िर्ा विकासका मूय मूय प्रार्वमकिा अनुरुप संगठन िर्ा व्यिस्र्ापन सभेक्षर्का 

आधारमा विषयगि शाखा िर्ा कायायलय, उपशाखा िा इकाई वनधायरर् गनय सके्नछन् ।जनशक्तिको 

उपलब्धिा िर्ा प्रशासवनक खचयलाई ध्यान विई एउटा विषयगि शाखा अन्तगयिको कुनै कायायलय, 

उपशाखा िा इकाईले वमल्दो अन्य विषयके्षत्रको काययसमेि सम्पािन गने सके्नछ ।) 

१. सामान्य प्रशासन शाखा 
(क) स्र्ानीय सेिा िर्ा जनशक्ति विकास उपशाखा 
(ख) साियजवनक खरीि िर्ा सम्पवत्त व्यिस्र्ापन उपशाखा 

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

उपशाखा 

(घ) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ङ) न्याय, कानून िर्ा मानि अवधकार प्रिर्द्यन उपशाखा 

(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रविवध विकास िर्ा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशाखा 

(छ) बजार अनुगमन, गुर्स्तर, नापिौल, खाद्य सुरक्षा र उपभोिा वहि संरक्षर् उपशाखा 

(ज) बैठक िर्ा विधायन उपशाखा 
(झ) आन्तररक लेखापरीक्षर् उपशाखा 

(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपावध िर्ा विभुषर् इकाई 

 

२. राजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 
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(क) राजश्व नीवि िर्ा प्रशासन उपशाखा 
(ख) आवर्यक प्रशासन उपशाखा 

३. पूिायिार लिकास तथा भिन लनयमन शाखा 
(क) सडक िर्ा यािायाि व्यिस्र्ा उपशाखा 

(ख) भिन िर्ा भिन संवहिा एिं वनमायर् इजाजि (वडजाइन समेि) उपशाखा 

(ग) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भू-उपयोग िर्ा िस्ती विकास उपशाखा 

 जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय इकाई 

 िस्ती विकास इकाई 

(घ) जलविि्युि, ऊजाय र सडक िवत्त िर्ा वसंचाई उपशाखा 

 जलविि्युि, ऊजाय र सडक िवत्त इकाई 

 वसंचाई िर्ा जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रर् इकाई 

(ङ) िािािरर्, पयायिरर् एिं जलाधारके्षत्र संरक्षर् िर्ा फोहोरमैला व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(च) विपि् व्यिस्र्ापन (बारुर्यन्त्र, एमु्बलेन्स िर्ा यन्त्र उपकरर् पररचालन समेि) 

उपशाखा 

(छ) साियजवनक वनजी साझेिारी इकाई 
४. आलथयक लिकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी िर्ा सहकारी कायायलय 

(ख) िन िर्ा भू-संरक्षर् कायायलय 

(ग) उद्योग िर्ा उद्यमशीलिा विकास उपशाखा 
(घ) रोजगार प्रिर्द्यन िर्ा गररबी नू्यवनकरर् उपशाखा 

५. सामालजक लिकास शाखा 
(क) आधारभूि िर्ा माध्यवमक वशक्षा कायायलय 
(ख) खेलकूि िर्ा अविररि वियाकलाप इकाई 
(ग) आधारभूि स्वास्थ्य िर्ा सरसफाई कायायलय 
(घ) खानेपानी व्यिस्र्ापन कायायलय 
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(ङ) लैवङ्गक समानिा िर्ा सामावजक सुरक्षा उपशाखा 
 लैवङ्गक समानिा इकाई 

 बालबावलका, वकशोर वकशोरी िर्ा युिा इकाई 

 अपाङ्गिा भएका व्यक्ति िर्ा जे्यष्ठ नागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, समन्वय िर्ा वनयमन इकाई 

(छ) सामावजक सुरक्षा काययिम िर्ा व्यक्तिगि घटना ििाय इकाई 

(ज) संसृ्कवि, सम्पिा, लवलिकला िर्ा पययटन प्रिर्द्यन इकाई 

६. योजना, अनुगमन तथा तथ्याङ्क शाखा 

(क) योजना, कायययोजना िजुयमा िर्ा उपभोिा सवमवि पररचालन इकाई 

(ख) अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन इकाई 
(ग) िथ्याङ्क व्यिस्र्ापन इकाई 
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अनुसूची -२ 

(लनयम ४ को उपलनयम (१) सँग सम्बन्धित) 

लिषयगत शाखाको कायय लिभाजन 
१. सामान्य प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीय सेिा िर्ा जनशक्ति विकास 

 स्र्ानीय सेिाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीवि, मापिण्ड, सेिा शिय, योजना, कायायन्वयन र 

वनयमन 

 संविधानको धारा ३०२ बमोवजम समायोजन भई आउने कमयचारीको व्यिस्र्ापन 
 स्र्ानीय सेिाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कायय 

 गाउँपावलकाको संगठन विकास, संगठन संरचना िर्ा िरबन्दी वनधायरर्, जनशक्ति 

व्यिस्र्ापन र िृवत्त विकास 

 स्र्ानीय सेिाको व्यिस्र्ापनमा सूचना िर्ा सञ्चार प्रविवधको उपयोग, प्रिर्द्यन र वनयमन 

 मानि संशाधन विकासका लावग अल्पकालीन िर्ा िीघयकालीन योजना िजुयमा 

 गाउँपावलकामा साियजवनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आविको व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय शाक्तन्त सवमवि सम्बन्धी काययहरु 
(ख) साियजवनक खरीि िर्ा सम्पवत्त व्यिस्र्ापन 

 गाउँपावलकाको लावग साियजवनक खरीि िर्ा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी विषय 

 गाउँपावलकावभत्रको साियजवनक िर्ा सरकारी सम्पवत्त, सामूिावयक सम्पवत्त, भिन, 

सडक, पसल, व्यिसाय, पूिायधार, उद्योग, खानी िर्ा खवनज, िनको वििरर् सवहिको 

अद्यािवधक अवभलेख 
 गाउँपावलकाको स्वावमत्वमा रहेको सम्पवत्तको अद्यािवधक अवभलेख 
 गाउँपावलकाक्तस्र्ि सरकारी सम्पवत्तको एवककृि वििरर् 

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

 संघ िर्ा प्रिेश िहमा संविधान िर्ा कानून बमोवजमको सहभावगिा िर्ा प्रविवनवधत्व 
 वजल्ला समन्वय सवमविसँगको समन्वय 
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 िडा िहसँगको सम्पकय  र समन्वय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, वशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन 
 संघीय िर्ा प्रिेश कानूनको अधीनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 

नीवि, कानून, मापिण्ड, कायायन्वयन र वनयमन 

 नगर प्रहरीमाफय ि िेहायका कायय सम्पािन गने, 

o नीवि, कानून, मापिण्ड, वनर्ययहरु कायायन्वयनमा सहयोग, 

o सम्पवत्तको संरक्षर्, 

o गाउँपावलकामा हुने सभा समारोह, परम्परा िर्ा जात्रा चाडपियको व्यिस्र्ापनमा 

सहयोग, 

o स्र्ानीय बजार िर्ा पावकय ङ्ग स्र्लको व्यिस्र्ापनमा सहयोग, 

o नगर प्रहरी सम्बन्धी काययपावलकाले िोके बमोवजमका नीवि, योजना, काययिम 

कायायन्वयन, 

o गाउँ िस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कायायन्वयन र कसुर उपर छानविन र 

अनुसन्धान, 

o स्र्ानीय न्यावयक सवमविले गरेका आिेश, फैसला कायायन्वयनमा सहयोग, 

o कायायलय पररसर, सम्पिा, साियजवनक, ऐलानी, पविय जग्गा, साियजवनक भिन 

िर्ा भौविक पूिायधारको संरक्षर् र सुरक्षा, 

o विपि् व्यिस्र्ापनमा सहयोग, 

o अपराध रोकर्ाम िर्ा अनुसन्धानमा सहयोग, 

o फुटपार् व्यिस्र्ापन, 

o वनमायर् वनयमन, 
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o गुर्स्तर वनयन्त्रर् 
 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ङ) न्यावयक सवमविको सवचिालय, न्याय, कानून, मानि अवधकार प्रिर्द्यन िर्ा 

मेलवमलाप र मध्यस्र्िा, वनर्यय िर्ा फैसला कायायन्वयन 

 न्यावयक सवमविको सवचिालय सम्बन्धी कायय 
 न्याय िर्ा कानूनी राज्यको पररपालना 
 मानि अवधकारको संरक्षर् िर्ा प्रिर्द्यन 
 व्यक्ति र समुिायिीच मेलवमलाप र मध्यस्र्िाको व्यिस्र्ापन 
 न्यावयक वनर्यय िर्ा फैसला कायायन्वयन 

(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रविवध विकास िर्ा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन 

 आफ्नो के्षत्रवभत्र इन्टरनेट सेिा, टेवलसेन्टर, केबुल िर्ा िारवबहीन टेवलवभजनको 

प्रसारर्को अनुमवि, निीकरर् र वनयमन 

 एक सय िाटसम्मको एफ.एम. रेवडयो सञ्चालन अनुमवि, निीकरर् र वनयमन 

 आफ्नो के्षत्रवभत्र पत्रपवत्रकाको प्रकाशन अनुमवि, अवभलेख िर्ा वनयन्त्रर् 

 अवभलेख व्यिस्र्ापनमा निीनिम सूचना प्रविवधको प्रयोग 
 सूचना िर्ा सञ्चार प्रविवधमा सियसाधारर् जनिाको सहज र सरल पहँुच िर्ा सूचना 
प्रविवधको विकास र विस्तार सम्बन्धी काययिम िजुयमा र कायायन्वयन 

 िैज्ञावनक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविवध विकासमा लगानी 

 सूचना िर्ा सञ्चार प्रविवधमा आधाररि िथ्याङ्क व्यिस्र्ापन 

(छ) बजार अनुगमन, गुर्स्तर, नापिौल, खाद्य सुरक्षा र उपभोिा वहि संरक्षर् 

 स्र्ानीय ब्यापार, िावर्ज्य, िसु्तको माग, आपूविय व्यिस्र्ापन िर्ा अनुगमन 

 बजार िर्ा हाट बजार व्यिस्र्ापन 

 उपभोिा अवधकार िर्ा वहि सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड, कायायन्वयन र वनयमन 

 स्र्ानीय िसु्तहरुको उत्पािन, आपूविय िर्ा वनकासी प्रके्षपर्, मूल्य वनधायरर् र अनुगमन 
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 स्र्ानीय ब्यापार र िावर्ज्य सम्बन्धी पूिायधार वनमायर् 
 स्र्ानीय िसु्त र सेिा व्यापारको मूल्य िर्ा गुर्स्तरको अनुगमन र वनयमन 

 उपभोिा सचेिना, लवक्षि उपभोिाको लगि व्यिस्र्ापन र स्र्ानीय िसु्त िर्ा सेिाको 

गुर्स्तर परीक्षर् 
 खाद्य पिार्यको गुर्स्तर वनयन्त्रर् 
 खानेपानीको गुर्स्तर वनयन्त्रर् 
 स्र्ानीय व्यापार प्रिर्द्यन सहजीकरर् र वनयमन 

 स्र्ानीय िौक्तर्द्क सम्पवत्तको संरक्षर्, प्रिर्द्यन र अवभलेखाङ्कन 

(ज) बैठक िर्ा विधायन 
 काययपावलका िर्ा सभाको बैठक व्यिस्र्ापन 
 काययपावलकाको वनर्ययहरुको विि्युिीय माध्यमबाट अवभलेखीकरर् िर्ा प्रकाशन 

 काययपावलका िर्ा सभामा पेश गनुयपने विवभन् नीवि, वनयम िर्ा कानूनको मस्यौिामा 

संयोजन 

 काययपावलकाका विवभन्न सवमवि, उपसवमवि, काययिलको बैठक व्यिस्र्ापन 

 नीवि, कानूनको प्रमावर्क प्रविको संरक्षर्, प्रकाशनका लावग समन्वय 

 विधायन सम्बन्धी अन्य कायय 
(झ) आन्तररक लेखापरीक्षर् 

 आन्तररक िर्ा पूिय लेखापरीक्षर् 

 लेखापरीक्षर् वििरर् (बेरुजुको लगि समेि) को अवभलेख व्यिस्र्ापन 

 अक्तन्तम लेखापरीक्षर् काययमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरर् 

 लेखापालनसम्बन्धी क्षमिा विकास कायय 

(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपावध, विभूषर्, आिी । 

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

 उपावध िर्ा विभूषर् सम्बन्धी वसफाररश, अवभलेख़ 
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२. राजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्व नीवि िर्ा प्रशासन 

 राजश्व सम्बन्धी नीवि, कानून िजूयमा, कायायन्वयन र वनयमन (राजश्व चुहािट वनयन्त्रर् 

समेि) 

 सम्पवत्त कर, घरबहाल कर,  घर जग्गा रवजष्टर ेशन शुल्क, सिारी साधन कर, सेिा शुल्क 

िसु्तर, पययटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भूवमकर (मालपोि), िण्ड जररिाना, 

मनोरञ्जन कर, बहालवबटौरी कर, घरजग्गा कर, मृि िा माररएको जीिजनु्तको हाड, 

वसंङ्ग, प्वाख, छालामा कर, प्राकृविक स्रोि साधन, व्यिसावयक कर सम्बन्धी नीवि, 

कानून, मापिण्ड, कायायन्वयन, बाँडफाँड, संकलन र वनयमन, अन्य आय व्यिस्र्ापन 

 साियजवनक खचय िर्ा प्राकृविक स्रोिबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीवि, कानून, 

मापिण्ड िर्ा वनयमन र सोको संकलन िर्ा बाँडफाँड 

 आफ्नो के्षत्रवभत्र राजश्वका िर अन्य शुल्क वनधायरर्, संघीय र प्रिेश कानून बमोवजम 

प्राकृविक स्रोि साधन र सेिा शुल्क जस्ता रोयल्टी संकलन, समन्वय र वनयमन 

 मालपोि संकलन 

 कानून बमोवजम ढुङ्गा, वगट्टी, बालुिा, माटो, नुन, से्लट, फायर के्लजस्ता खानी खवनज 

पिार्यको सिेक्षर्, अने्वषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 

 टर ेवकङ, कायावकङ्ग, क्यानोवनङ्ग, बञ्जी जक्तम्पङ्ग, वजप फ्लायर, र्याक्तिङ्ग शुल्क 

 सामुिावयक िनको सञ्चालन र व्यिस्र्ापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 
 प्राकृविक स्रोिको उपयोग सम्बन्धी नीवि वनधायरर् र कायायन्वयन िर्ा प्रिेश र संघीय 
मापिण्ड पालना 

 प्रचवलि कानून बमोवजम िण्ड जररिाना 
 बाँकी बक्यौिा रकमको लगि र असुल उपर 
 करिािा वशक्षा िर्ा करिािा वििरर् अद्यािवधक 
 वित्तीय स्रोि साधनको समिामूलक बाँडफाँड 
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 आवर्यक साधनको महत्तम उपयोग िर्ा पररचालन 
 राजश्व परामशय सवमवि सम्बन्धी विषय 
 स्र्ानीय राजश्व प्रिर्द्यनका लावग प्रोत्साहन 
 राजश्वको सम्भाव्यिा अध्ययन 
 राजश्व सूचना िर्ा िथ्याङ्कको आिान प्रिान 
 संघीय िर्ा प्रिेश कानून बमोवजम बजेट घाटापूवियको स्रोि व्यिस्र्ा 

(ख) आवर्यक प्रशासन 

 आवर्यक (काययविवध) नीवि, कानून, मापिण्ड, कायायन्वयन र वनयमन, आवर्यक प्रशासन र 

व्यिस्र्ापन 

 बजेट सीमा वनधायरर्, बजेट िजूयमा, कायायन्वयन र वनयमन 

 सवञ्चि कोष िर्ा आकक्तिक कोषको व्यिस्र्ापन 
 लगानी र लाभांशको व्यिस्र्ापन 

 लेखा व्यिस्र्ापन, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसञ्चालन कोष िर्ा अन्य सरकारी कोष 

िर्ा सम्पवत्तको एवककृि वििरर् 
 समवष्टगि आवर्यक अिस्र्ाको विशे्लषर् 

 ऋर् िर्ा अनुिानको व्यिस्र्ापन र वनयमन 

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

 कारोबारको लेखाङ्कन, वनयन्त्रर् िर्ा व्यिस्र्ापन 

 राजश्व िर्ा व्ययको अनुमान 
 बेरुजू फर्छ्यौट 

 आवर्यक प्रशासन र व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य विषय 
३. पूिायिार लिकास तथा भिन लनयमन शाखा 

(क) सडक िर्ा यािायाि व्यिस्र्ा 

 स्र्ानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक िर्ा यािायाि सम्बन्धी नीवि, 

कानून, मापिण्ड िर्ा वनयमन 
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 स्र्ानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक, झोलुङे्ग पुल, पुलेसा र िटबन्धन 

सम्बन्धी गुरुयोजनाको िजुयमा, कायायन्वयन र स्तरोन्नविका आयोजनाको पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन, ममयि, सम्भार  

 यािायाि सुरक्षा व्यिस्र्ापन र वनयमन 

 ट्याक्सी सेिा अनुमिी, व्यिस्र्ापन र वनयमन 

 िािािरर्मैत्री, जलिायु पररिियन अनुकूलन, अपाङ्गिा र लैवङ्गकमैत्री यािायाि 

प्रर्ालीको प्रिर्द्यन 
 आधारभूि यािायाि सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग समन्वय 
 यािायाि के्षत्रमा लगानी अवभिृक्तर्द् 

 यािायाि सुविधामा नागररककोक सरल, सहज र समान पहँुच 

 यािायाि के्षत्रमा िािािरर्मैत्री प्रविवधलाई प्रोत्साहन 
 वनजी यािायाि वनयमन व्यिस्र्ापन 

(ख) भिन  िर्ा भिन संवहिा एिं वनमायर् इजाजि (वडजाइन समेि) 

 भिन सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड िर्ा सो सम्बन्धी योजना िजुयमा, 

आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन र वनयमन 

 रावष्टर य भिन संवहिा िर्ा मापिण्ड बमोवजम भिन वनमायर् अनुमवि र वनयमन 

 भिन वनमायर् इजाजि, भिन संवहिा कायायन्वयन 

 भिन वनमायर्को नक्सा स्वीकृवि, संशोधन, वनयमन 

 पुराित्व, प्राचीन िारक र संग्रहालय संरक्षर्, सम्बर्द्यन र पुनाःवनमायर् 

 सरकारी भिन, विद्यालय, सामूिावयक भिन, सभागृह िर्ा अन्य साियजवनक 

भिन िर्ा संरचना वनमायर् र ममयि संभार 

(ग) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भू-उपयोग िर्ा िस्ती विकास 

जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय 
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 प्रािेवशक मापिण्ड बमोवजम घरजग्गा धनी ििाय प्रमार्पूजाय वििरर् िर्ा लगि 
व्यिस्र्ापन 

 भूवमको िगीकरर् अनुसारको लगि 

 जग्गाको वकत्ताकाट र भूवम लगि (नक्सा, से्रस्ता) वनमायर् र संरक्षर् 

 सरकारी प्रयोजनको लावग जग्गा प्राक्तप्त, मुआब्जा वनधायरर् िर्ा वििरर्मा 

समन्वय र सहजीकरर् 
 जग्गा वििाि समाधानमा मेलवमलाप र मध्यस्र्िा 

 विश्व सम्पिा सूचीमा परेका िारक र पुरािाक्तत्वक महत्व लगायि िन, सीमसार 

के्षत्र, िटििी के्षत्रका जग्गा सम्बन्धी लगि 

िस्ती विकास 

 शहरीकरर्, िस्ती विकास सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड िर्ा सो सम्बन्धी 

योजना िजुयमा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन र वनयमन 

 आधारभूि आिासका योजना िजुयमा र कायायन्वयन 
 गाउँपावलकामा अव्यिक्तस्र्ि बसोबास व्यिस्र्ापन काययिमको िजुयमा र 
कायायन्वयन 

 आधारभूि बसोबास सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग समन्वय 
 योजनािर्द् र व्यिक्तस्र्ि िस्ती विकासका काययिमको िजुयमा कायायन्वयन 
 एवककृि िस्ती विकासका लावग जग्गाको एवककरर् िर्ा जग्गा विकास र 
व्यिस्र्ापन 

 संघीय िर्ा प्रिेश कानूनो अधीनमा रही आफ्नो के्षत्रको भू-उपयोग नीवि, 

योजना, काययिम िजुयमा र कायायन्वयन 

 संघीय िर्ा प्रिेशको मापिण्डको अधीनमा रही व्यिक्तस्र्ि िस्ती विकासका 
काययिमको िजुयमा र कायायन्वयन 

 संघीय र प्रिेश कानून बमोवजम स्र्ानीय िहमा सुकुम्वासी पवहचान र अवभलेख 
व्यिस्र्ा 
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 स्र्ानीय स्तरमा सकुम्वासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्यिस्र्ा 
 एवककृि िस्ती विकासका लावग जग्गाको एवककरर् िर्ा जग्गा विकास र 
व्यिस्र्ापन । 

(घ) जलविि्युि, ऊजाय, सडक िवत्त र वसंचाई 

जलविि्युि, ऊजाय र सडक िवत्त 

 साना जलविि्युि आयोजना, निीकरर्ीय ऊजाय िर्ा िैकक्तल्पक ऊजाय सम्बन्धी 

नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना, कायायन्वयन र वनयमन 

 िैकक्तल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविवध विकास र हस्तान्तरर्, क्षमिा अवभिृक्तर्द् प्रिर्द्यन 

 विि्युि वििरर् प्रर्ाली र सेिाको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन र वनयमन 

 जनसहभावगिामा आधाररि स्विेशी लगानीलाई प्रार्वमकिा वििैं जलस्रोिको 
बहुउपयोगी विकास काययिमको िजुयमा र कायायन्वयन 

 स्र्ानीय विि्युि वििरर् प्रर्ाली र सेिाको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन र वनयमन 

 सडक ित्तीको व्यिस्र्ा 
वसंचाई िर्ा जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रर् 

 वसंचाई सम्बन्धी वनवि, कानून, मापिण्ड वनधायरर् र वनयमन 

 वसंचाई सम्बन्धी गुरुयोजनानको िजुयमा, कायायन्वयन र स्तरोन्नविका आयोजनाको 

पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन, ममयि, सम्भार र वनयमन 

 स्र्ानीय साना, सिह िर्ा भूवमगि वसंचाई प्रर्ालीको सञ्चालन वनमायर्, सुधार, 

ममयि सम्भार िर्ा सेिा शुल्कको वनधायरर् र सङ्कलन व्यिस्र्ापन 
 जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रर् सम्बन्धी  

 स्र्ानीय िटबन्ध, निी वनयन्त्रर् िर्ा निी व्यिस्र्ापन र वनयमन 

 साना जलउपयोग सम्बन्धी आयोजना िजुयमा, कायायन्वयन र अनुगमन । 

(ङ) िािािरर्, पयाययिरर् एिं जलाधार के्षत्र संरक्षर् िर्ा फोहोरमैला व्यिस्र्ापन 
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 स्वच्छ िर्ा स्वस्र् िािािरर् र जलाधार िर्ा िन्यजनु्तको संरक्षर् व्यिस्र्ापन 

सम्बन्धी नीवि, कानून, काययिम िजुयमा, कायायन्वयन र वनयमन 

 िृक्षारोपर् िर्ा हररयाली िर्ा हररि के्षत्रको प्रिर्द्यन 

 फोहोरमैला सङ्कलन, पुनाःउपयोग, प्रशोधन, विसजयन र सोको सेिा शुल्क 

वनधायरर् र वनयमन 
 सरसफाई िर्ा स्वास्र्जन्य फोहोरमैलाको व्यिस्र्ापन 
 िायु िर्ा ध्वनीको प्रिुषर् वनयन्त्रर् 
 हावनकारर् पिार्यहरजको वनयमन िर्ा वनयन्त्रर् 
 साियजवनक शौचालयल व्यिस्र्ापन 
 िािािरर्ीय जोक्तखम नू्यवनकरर् 
 नू्यन काियनमुखी िर्ा िािािरर्मैत्री विकास अिलम्बन 
 िािािरर् संरक्षर् के्षत्र वनधायरर् र व्यिस्र्ापन 
 पानी मुहानको संरक्षर् 
 पवहरो वनयन्त्रर् 
 जलिायु पररिियन अनुकूलन काययिम 

(च) विपि् व्यिस्र्ापन, िारूर् यन्त्र, एमु्बलेन्स 

 विपि् व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड िर्ा स्र्ानीय स्तरका 

आयोजनाको कायायन्वयन र वनयमन 

 विपि् पूियियारी िर्ा प्रविकायय योजना, जोक्तखम नू्यवनकरर् कायययोजना 

 विपि् पूियियारी, खोज िर्ा उद्वार, राहि सामाग्रीको पूिय भण्डारर्, वििरर् र 

समन्वय 

 विपि् जोक्तखम के्षत्रको नक्साङ्कन िर्ा िस्तीहरुको पवहचान र स्र्ानान्तरर् 

 विपि् व्यिस्र्ापनमा संघ, प्रिेश र स्र्ानीय समूिाय, संघ संस्र्ा, वनजी 

के्षत्रसँगको सहयोग, समन्वय र सहकायय 

 विपि् कोषको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन र स्रोि साधनको पररचालन 
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 विपि् पश्चाि स्र्ानीय स्तरको पुनस्र्ायपना र पुनवनयमायर् 
 विपि् सम्बन्धी िथ्याङ्क व्यिस्र्ापन र अध्ययन अनुसन्धान 
 प्राकृविक प्रकोपको रोकर्ाम र पूियियारी 
 विपि् जोक्तखम नू्यवनकरर्को लावग पूिय सूचना प्रर्ाली सम्बन्धी काययिमको 
िजुयमा र कायायन्वयन 

 िारूर् यन्त्र िर्ा एमु्बलेन्सको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 
 स्र्ानीय आपि्कालीन काययसञ्चालन प्रर्ाली 

(छ) साियजवनक वनजी साझेिारी 

 स्र्ानीय साियजवनक-वनजी साझेिारी सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, योजना वनमायर् 

 स्र्ानीय साियजवनक-वनजी साझेिारीका आयोजना छनौट िर्ा कायायन्वयन 

 स्र्ानीय विकासमा वनजी के्षत्रको प्रिर्द्यन 
४. आलथयक लिकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी िर्ा सहकारी 

कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािन व्यिस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, 

मापिण्ड, योजना, कायायन्वयन र वनयमन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िर्ा हाटबजारको पूिायधार वनमायर्, साना वसंचाई 

वनमायर्, िावलम, प्रविवध प्रसार, प्राविवधक टेिा, कृवष सामाग्री आपूविय र कृषक 

क्षमिा विकास काययिमको सञ्चालन 
 कृवषजन्य प्राकृविक प्रकोप िर्ा महामारी रोगको वनयन्त्रर् 
 कृवष िािािरर् संरक्षर् िर्ा जैविक विविधिाको संरक्षर् र प्रिर्द्यन 

 कृवष प्रसार िर्ा जनशक्तिको प्रके्षपर्, व्यिस्र्ापन र पररचालन 

 उच्च मूल्ययुि कृवषजन्य िसु्तको प्रिर्द्यन, विकास िर्ा बजारीकरर् 

 कृवषसम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 
 शीि भण्डारर्को व्यिस्र्ापन 
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 कृषकहरुको क्षमिा अवभिृक्तर्द्, प्राविवधक सेिा, टेिा, सीप विकास र 

शशक्तिकरर् 

 कृवष वबउ वबजन, नश्ल, मलखाि र रसायन िर्ा औषवधहरुको आपूविय, उपयोग 

र वनयमन 

 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ानीय संघ संस्र्ाहरुको समन्वय, 

व्यिस्र्ापन र वनयमन 
 कृवष सम्बन्धी प्रविवधको संरक्षर् र हस्तान्तरर् 
 कृवष िथ्याङ्कको व्यिस्र्ापन र सूचना प्रर्ाली िर्ा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार 
प्रसार  

 कृवष स्रोि केन्द्रको स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 
पशुपन्छी 

 पशुपालन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना, 

कायायन्वयन र वनयमन 

 पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार वनमायर्, िावलम, प्राविवधक टेिा, 

कृषक क्षमिा विकास काययिमको सञ्चालन र वनयमन 
 पशुपन्छीजन्य प्राकृविक प्रकोप िर्ा महामारी रोगको वनयन्त्रर् 
 पशुपन्छी वचवकत्सा सेिाको व्यिस्र्ापन 
 पशुनश्ल सुधार पद्दवि विकास र व्यिस्र्ापन 
 पशुपन्छी सम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 
 स्र्ानीय चरन िर्ा खकय  विकास र व्यिस्र्ापन 
 पशु आहारको गुर्स्तर वनयमन 
 स्र्ानीय स्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी िथ्याङ्कको व्यिस्र्ापन र सूचना प्रर्ाली 
 पशु बधशाला र शीि भण्डारर्को व्यिस्र्ापन र वनयमन 
 पशुपालन िर्ा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायय 

सहकारी 
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 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्डको वनमायर्, कायायन्वयन 

र वनयमन 

 स्र्ानीय सहकारी संस्र्ाको ििाय, अनुमवि, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचि िर्ा ऋर् पररचालन सम्बन्धी स्र्ानीय मापिण्ड वनधायरर् र 
वनयमन 

 सहकारी सम्बन्धी रावष्टर य, केन्द्रीय, विषयगि, प्रािेवशक र स्र्ानीय संघसंस्र्ासँग 

समन्वय र सहकायय 
 सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीय िथ्याङ्क व्यिस्र्ापन र अध्ययन अनुसन्धान 
 स्र्ानीय सहकारीको क्षमिा अवभिृक्तर्द् 

 स्र्ानीय सहकारी के्षत्रको प्रिर्द्यन, विकास र पररचालन । 

(ख) िन, भू-संरक्षर्, िन्यजनु्त, जलाधार, जवडबुटी िर्ा जैविक विविधिा 

 िन, जङ्गल, िन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, िािािरर्, पयायिरर् िर्ा 

जैविक विविधिा सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना, कायायन्वयन र 

वनयमन 

 सामुिावयक, ग्रामीर् िर्ा सहरी, धावमयक, कबुवलयिी िनको संरक्षर्, सम्वर्द्यन, 

उपयोग र वनयमन 
 िन उपभोिा समूहको व्यिस्र्ापन 

 मध्यििी के्षत्रको सामुिावयक, धावमयक र कबुवलयिी िनको व्यिस्र्ापन 

 निी वकनार, निी उकास, नहर वकनार िर्ा सडक वकनारमा िृक्षारोपर् 

व्यिस्र्ापन 

 वनजी िर्ा व्यिसावयक िनको प्रिर्द्यन र वनयमन 

 साियजवनक खाली जग्गा, पाखा िा के्षत्रमा िृक्षारोपर्, सम्भार, उपयोग र 

व्यिस्र्ापन 
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 जवडबुटी िर्ा अन्य गैरकाष्ठ िन पैिािार सम्बक्तन्ध, सभेक्षर्, उत्पािन, संकलन, 

प्रिर्द्यन, प्रशोधन र बजार व्यिस्र्ापन 

 िन विउ बगैचा स्र्ापना, व्यिस्र्ापन र प्रिर्द्यन 

 नसयरी स्र्ापना, विरुिा उत्पािन, वििरर्, रोपर् र प्रिर्द्यन 

 िन्यजनु्त र चराचुरुङ्गीको संरक्षर्, व्यिसावयक पालन, उपयोग र अनुगमन 

 िन्यजनु्तबाट स्र्ानीय समुिायमा पने प्रभाि रोकर्ाम, व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय प्रार्ी उद्यान (वचवडयाखाना) को स्र्ापना र सञ्चालन 

 स्र्ानीय िन्यजनु्त पययटन र आयआजयन 
 स्र्ानीय स्तरमा अखेटो पहारको व्यिस्र्ापन 

 िन, िन्यजनु्त िर्ा चराचुरुङ्गीको अवभलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान 

 रैर्ाने प्रजाविको संरक्षर् र प्रिर्द्यन 
 वमचाहा प्रजाविको वनयन्त्रर् 
 जैविक विविधिाको अवभलेख 

 सामुिावयक भू-संरक्षर् र सोमा आधाररि आय आजयन काययिम 

 भू-संरक्षर् र जलाधार व्यिस्र्ापनजन्य सामूिावयक अनुकूलन 

 जलिायु पररिियन, अनुकूलन कायय 

 आयआजयनमा आधाररि जवडबुटीको संरक्षर्, प्रिर्द्यन, व्यिस्र्ापन 

(ग) उद्योग िर्ा उद्यमवशलिा विकास र खानी िर्ा खवनज पिार्यको संरक्षर् 
उद्योग 

 लघु, घरेलु िर्ा साना उद्योगको ििाय, निीकरर्, खारेजी र वनयमन 

 लघु, घरेलु िर्ा साना उद्योगको विकास र प्रिर्द्यन 

 उद्यमवशलिा प्रिर्द्यन 

 व्यापाररक फमय, पसलको ििाय, अनुमवि, निीकरर्, खारेजी र वनयमन 
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 सीप विकास सम्बन्धी काययको प्रिर्द्यन 
खानी िर्ा खवनज 

 खानी िर्ा खवनज पिार्यको संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्ड 

िर्ा योजनाको कायायन्वयन र वनयमन 

 ढुङ्गा, वगटी, बालुिा, माटो, नुन, से्लट, खररढुङ्गा, फायरके्ल जस्ता खावनजन्य 

िसु्त सभेक्षर्, अने्वषर्, उत्खनन 

 ढुङ्गा, वगटी, बालुिा, नुन, माटो, खररढुङ्गा, फायरके्ल िर्ा से्लट आवि खावनजन्य 

िसु्तको संरक्षर्, विकास, उत्खनन र उपयोग सम्बन्धी ििाय, अनुमवि, निीकरर्, 

खारेजी र व्यिस्र्ापन 
 खानी िर्ा खवनज पिार्य सम्बन्धी सूचना िर्ा िथ्याङ्क संकलन अवभलेख िर्ा 
व्यिस्र्ापन 

 भौगोवभयक नक्सा प्रकाशन । 
(घ) रोजगार प्रिर्द्यन िर्ा गररिी नू्यवनकरर् 

 गररिी वनिारर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्ड, वनयमन र अध्ययन 

अनुसन्धान 

 गररबी वनिारर्को स्र्ानीय रर्नीवि िजुयमा 

 गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्धी स्र्ानीय सभेक्षर्, सूचना व्यिस्र्ापन र 

वनयमन 

 गररिी वनिारर् सम्बन्धी रावष्टर य, प्रािेवशक र स्र्ानीय संस्र्ासँग सम्पकय , समन्वय 

र सहकायय 

 रोजगार िर्ा बेरोजगारको िथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ालीको स्र्ापना 

 स्र्ानीयस्तरमा रहेका वििेशी श्रवमकको लगि सङ्कलन िर्ा सूचना व्यिस्र्ापन 

 पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं लवक्षि समूह सम्बन्धी स्र्ानीय योजना, 

काययिम, स्रोि पररचालन र व्यिस्र्ापन 
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 संघीय र प्रिेश कानून बमोवजम स्र्ानीय िहमा सुकुम्वासीको पवहचान र 
अवभलेख व्यिस्र्ापन 

 सुकुम्वासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्यिस्र्ापन 
 रोजगारीका अिसर वसजयना सम्बन्धी 

५. सामावजक विकास शाखा 
(क) आधारभूि िर्ा माध्यवमक वशक्षा 

 प्रारक्तम्भक बाल वशक्षा िर्ा विद्यालय वशक्षा, अनौपचाररक वशक्षा, खुला िर्ा 

िैकक्तल्पक वशक्षा (गुरुकुल, मिरसा, आवि), वनरन्तर वसकाइ िर्ा विशेष वशक्षा 

सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड, योजनाको वनमायर्, कायायन्वयन र वनयमन 

 प्राविवधक वशक्षा िर्ा व्यिसावयक िावलमको योजना िजुयमा, सञ्चालन, अनुमवि र 

वनयमन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीको वििरर् िर्ा कायायन्वयन 
 विद्यालय वशक्षक िर्ा कमयचारी व्यिस्र्ापन 

 विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमवि, स्वीकृवि, समायोजन िर्ा वनयमन 

 शैवक्षक पूिायधार वनमायर् र ममयि सम्भार 

 आधारभूि िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यिस्र्ापन 

 विद्यार्ी वसकाई उपलब्धीक परीक्षर् र व्यिस्र्ापन 
 विद्यावर्य प्रोत्साहन िर्ा छात्रिृवत्तको व्यिस्र्ापन 
 शैवक्षक परामशय सेिाको अनुमवि िर्ा वनयमन 

 स्र्ानीयस्तरको शैवक्षक ज्ञान, सीप र प्रविवधको संरक्षर्, प्रिर्द्यन र स्तरीकरर् 

 माध्यवमक िहसम्मको शैवक्षक काययिमको समन्वय र वनयमन 
 पुस्तकालय एिं पत्रपवत्रका 

 स्र्ानीय पुस्तकालय, िाचनालय िर्ा सामुिावयक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन िर्ा 

व्यिस्र्ापन । 
(ख) खेलकूि िर्ा अविररि वियाकलाप 
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 स्र्ानीयस्तरमा खेलकूि प्रशासन िर्ा संघ संस्र्ाको वनयमन र समन्वय 
 खेलकूिको संरचनाको पूिायधार वनमायर् सञ्चालन िर्ा विकास 
 खेलकूिको विकास र प्रिर्द्यन 
 खेलकूि प्रवियोवगिाको आयोजना र सहभावगिा 
 अविररि वियाकलाप सम्बन्धी विषय 

(ग) आधारभूि स्वास्थ्य िर्ा सरसफाई 

 आधारभूि स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड, योजनाको 

वनमायर्, कायायन्वयन िर्ा वनयमन 

 रावष्टर य िर्ा प्रिेश स्तरीय लक्ष्य र मापिण्ड बमोवजम स्र्ानीय स्तरको स्वास्थ्य 
सम्बन्धी लक्ष्य र गुर्स्तर वनधायरर् 

 रावष्टर य र प्रािेवशक मापिण्ड अनुरुप जनरल अस्पिाल, नवसयङ्ग होम, वनिान 

केन्द्र िर्ा अन्य स्वास्थ्य संस्र्ाहरुको क्तक्लवनक ििाय, सञ्चालन अनुमवि र वनयमन 

 आधारभूि स्वास्थ्य सेिाको सञ्चालन र प्रिर्द्यन 
 अस्पिाल र अन्य स्वास्थ्य संस्र्ाको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन 
 स्वास्थ्य सेिा सम्बन्धी भौविक पूिायधार विकास िर्ा व्यिस्र्ापन 
 सरसफाई सचेिनाको अवभिृक्तर्द् 
 रिसञ्चार सेिा िर्ा स्र्ानीय र सहरी स्वास्थ्य सेिा 
 औषवध पसल सञ्चालन र वनयमन 

 औषवधजन्य िनस्पवि, जवडबुटी र अन्य औषवधजन्य िसु्तको उत्पािन, प्रशोधन र 

वििरर् 

 स्वास्थ्य िीमा लगायिका सामावजक सुरक्षा काययिमको व्यिस्र्ापन 
 औषवध िर्ा अन्य मेवडकल उत्पािनहरुको नू्यनिम मूल्य वनधायरर् र वनयमन 
 औषवधको उवचि प्रयोग र सुक्ष्म जीि वनरोधक प्रविरोध नू्यवनकरर् 

 औषवध र स्वास्थ्य उपकरर्को खररि, भण्डारर् र वििरर् 

 स्वास्थ्य सूचना प्रर्ालीको व्यिस्र्ापन 
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 जनस्वास्थ्य वनगरानी (पक्तिक हेल्थ सभेलेन्स) 

 प्रिर्द्यनात्मक, प्रविकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्ायपनात्मक र प्यावलएवटभ 

स्वास्थ्य सेिाको सञ्चालन 

 स्वस्र् जीिनशैली, पोषर्, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य िृत्तको 

पालना, पञ्चकमय लगायिका जनस्वास्थ्य सेिाको प्रिर्द्यन 

 जुनोवटक र वकटजन्य रोगको वनयन्त्रर् िर्ा व्यिस्र्ापन 

 सुविय, मविरा र लागुपिार्यजन्य िसु्तको प्रयोग वनयन्त्रर् िर्ा सचेिना अवभिृक्तर्द् 

 आयुिेविक, युनानी, आम्ची, होवमयोप्यावर्क, प्राकृविक वचवकत्सा लगायिका 

परम्परागि स्वास्थ्य उपचार सेिाको व्यिस्र्ापन 

 जनस्वास्थ्य, आपि्कावलन स्वास्थ्य िर्ा महामारीको वनयन्त्रर्, योजना र 

कायायन्वयन 

 सरुिा िर्ा नसने रोगको वनयन्त्रर् िर्ा रोकर्ाम 
 आकक्तिक स्वास्थ्य सेिा प्रिाह 

(घ) खानेपानी व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय खानेपानी सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना, कायायन्वयन र 

वनयमन 

 खानेपानी महसुल वनधायरर् र खानेपानी सेिा व्यिस्र्ापन 
 साियजवनक स्र्लमा वपउने पावन व्यिस्र्ापन 
 स्वच्छ खानेपानी आपूविय सम्बन्धी विषय 

(ङ) लैवङ्गक समानिा िर्ा सामावजक सुरक्षा 
लैवङ्गक समानिा 

 मवहला हक सम्बन्धी नीवि, योजना, कायायन्यिन र वनयमन 

 मवहलाको आवर्यक, सामावजक, राजनीविक, शसक्तिकरर् िर्ा क्षमिा विकास 
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 लैवङ्गक वहंसा वनिारर्को लावग वनरोधात्मक, प्रिर्द्यनात्मक, संरक्षर्ात्मक उपाय र 

पुनस्र्ायपना 

 लैवङ्गक उत्तरिायी बजेट 
बालबावलका 

 बालबावलकाको हक वहि संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्ड, 

योजना, कायायन्वयन र वनयमन 

 बालबावलकाको हक वहि संरक्षर् 

 बालमैत्री शासकीय प्रिन्ध, बालक्लब, बाल संरक्षर् सवमवि िर्ा बाल सञ्जाल 

 बालबावलकाको हक वहि संरक्षर् सम्बन्धमा संघ, प्रिेश िर्ा अन्य वनकायसँग 

सम्पकय , समन्वय िर्ा सहकायय 

 बालबावलका पररिार सहयोग 
 िैकक्तल्पक स्याहार पद्दविको कायायन्वयन 
 बाल न्याय 

 बाल गृह, पुनस्र्ायपना केन्द्र, वशशु स्याहार केन्द्र र बालविकास केन्द्र व्यिस्र्ापन 

 असहाय बालबावलका, सडक बालबावलका व्यिस्र्ापन 

 बाल वहंसा वनयन्त्रर् 

 बालसुधार िर्ा पुनाःस्र्ापना केन्द्र स्र्ापना, संचालन अनुमिी र वनयमन 

 आपि्कावलन बाल उद्वार कोष स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 
युिा 

 युिा जागरर्, सशक्तिकरर् र पररचालन 

 युिा सीप, उद्यमवशलिा िर्ा नेिृत्व विकास 

जे्यष्ठ नागररक 

 जे्यष्ठ नागररकको लगि, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास्थ्य सुविधा, सामावजक सुरक्षा 

सम्बन्धी कायय 
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 जे्यष्ठ नागररकको क्लब, वििा सेिा केन्द्र, भेटघाट स्र्ल, आश्रय केन्द्रको 

सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 
अपाङ्गिा भएका व्यक्ति र एकल मवहला 

 संघ िर्ा प्रिेससँगको समन्वयमा अपाङ्गिा पुनाःस्र्ापना केन्द्र िर्ा असि 
स्याहार केन्द्रको सञ्चालन र व्यिस्र्ापन 

 अपाङ्ग भएका व्यक्ति िर्ा असहायको लगि अद्यािवधक, पररचयपत्र वििरर्, 

सामावजक सुरक्षा िर्ा सुविधाको व्यिस्र्ापन िर्ा वििरर् 
 अपाङ्गिा भएका व्यक्तिमैत्री पूिायधार वनमायर् िर्ा सञ्चालन 
 अपाङ्गिा भएका व्यक्ति र असिहरुको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कायय 
 एकल मवहला सम्बन्धी कायय 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, समन्वय िर्ा वनयमन 

 स्र्ानीय  स्तरमा समाज कल्यार् सम्बन्धी संघ संस्र्ा (गैरसरकारी, सामावजक 

िर्ा सामुिावयक संघ संस्र्ा) को ििाय, निीकरर् िर्ा वनयमन 

 गुठी, कोष िर्ा अन्य टर ष्टहरुको व्यिस्र्ापन 

 वनजी िर्ा गैरसरकारी के्षत्रहरुसँग समन्वय र सहकायय 
 समन्वय र पररचालन 
 सामावजक संघ संस्र्ा सम्बन्धी अन्य विषय 

(छ) सामावजक सुरक्षा काययिम िर्ा व्यक्तिगि घटना ििाय 

 सामावजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, कानून, मापिण्ड, वनयमन र अध्ययन 

अनुसन्धान 

 संघ िर्ा प्रिेशले वनधायरर् गरेको मापिण्ड बमोवजम सामावजक सुरक्षा सम्बन्धी 
काययिम कायायन्वयन 

 सामावजक सुरक्षाको कायायन्वयनको लावग संघ, प्रिेश र स्र्ानीय संघ संस्र्ासँग 

सम्पकय , समन्वय र सहकायय 
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 स्र्ानीय सामावजक सुरक्षा योजना र व्यिस्र्ापन िर्ा आिश्यक िथ्याङ्क संकलन 
एिं व्यिस्र्ापन 

(ज) संसृ्कवि, सम्पिा, लवलिकला िर्ा पययटन प्रिर्द्यन 

 भाषा, संसृ्कवि र लवलिकलाको संरक्षर् र विकास सम्बन्धी स्र्ानीय स्तरको 

नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना, कायायन्वयन र वनयमन 

 पुराित्व, प्राचीन िारक िर्ा संग्रहालयको संरक्षर्, सम्भार, प्रिर्द्यन र विकास 

 परम्परागि रुपमा चवलआएका जात्रा िर्ा पियको सञ्चालन र व्यिस्र्ापन 
 स्र्ानीय महत्वका धावमयक िर्ा साँसृ्कविक सम्पिाको व्यिस्र्ापन 

 पययटकीय महत्वका स्र्ल, िर्ा सम्पिाको पवहचान, संरक्षर् र प्रिर्द्यन 

 पययटन पूिायधार विकास िर्ा प्रोत्साहन 

 पुरािाक्तत्वक, धावमयक महत्वका सम्पिाहरुको संरक्षर् िर्ा सम्बर्द्यन 

 भाषा, संसृ्कवि, जात्रा, पिय र लवलिकलाको संरक्षर्, प्रिर्द्यन विकास 

६. योजना, अनुगमन िर्ा िथ्याङ्क शाखा 

(क) योजना िजुयमा, कायययोजना ियारी, उपभोिा सवमवि पररचालन 

 विकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना र 

वनयमन 

 स्र्ानीय विकास नीवि, अल्पकालीन, मध्यकालीन िर्ा िीघयकालीन विकास योजना 

िजुयमा, अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन 

 आवर्यक, सामावजक, सांसृ्कविक, िािािरर्ीय, प्रविवध र पूिायधारजन्य विकासका 

लावग आिश्यक आयोजना िर्ा पररयोजनाहरुको िजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन िर्ा 

मूल्याङ्कन 

 िावषयक विकास काययिम, आयोजना िजुयमा, कायायन्वयन 
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 विकास वनमायर् प्रवियामा स्र्ानीय जनसहभावगिा अवभिृक्तर्द्का काययिम िजुयमा र 
कायायन्वयन 

 विकास योजनाहरुको िािािरर्ीय प्रभाि मूल्याङ्कन 

 उपभोिा सवमविको वििरर्, क्षमिा विकास 

 विकासका प्रार्वमकिा प्राप्त के्षत्र वनधायरर् 

 संघीय र प्रािेवशक आयोजना, पररयोजना कायायन्वयनमा समन्वय, सहजीकरर् र 

सहयोग 

 विकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायय 
(ख)  अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन 

 विकास आयोजनाको अनुगमन, आिवधक प्रगवि िर्ा प्रविफलको सवमक्षा 

 विकास योजनाको अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कनको आधार िर्ा प्रविया  वनधायरर् 

 आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान िर्ा प्रभाि मूल्याङ्कन 

 वबषय के्षत्रगि नीविको अनुगमन िर्ा मूल्याङ्कन 
(ग) िथ्याङ्क व्यिस्र्ापन 

 िथ्याङ्क संकलन, व्यिस्र्ापन िर्ा प्रयोग सम्बन्धी नीवि, कानून, मापिण्ड, योजना, 

कायायन्वयन र वनयमन 
 सूचना िर्ा अवभलेख केन्द्रको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन 

 आधुवनक प्रविवध माफय ि व्यक्तिगि घटना ििाय (जन्म, मृतु्य, वििाह, िसाईसराई, 

सम्बन्ध विचे्छि र धमयपुत्र\धमयपुत्री), अवभलेख व्यिस्र्ापन िर्ा प्रवििेिन 

 स्र्ानीय िथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, अवभलेखीकरर् िर्ा वििरर् 

o आधारभूि िथ्याङ्क, संकलन र व्यिस्र्ापनाः जनसाङ्क्तयक, प्राकृविक, 

आवर्यक, सामावजक, साँसृ्कविक, भौविक पूिायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, कुल 

ग्राहस्र् उत्पािन, प्रवि व्यक्ति आय, मानि विकास सूचकांक, राजश्व िर्ा 

आय व्यय समेिको संयुि िथ्याङ्क संकलन र प्रशोधन गरी सूचना 
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प्रर्ालीमा आिर्द्िा र पावश्चयवचत्र िर्ा स्रोि नक्साको अद्यािवद्यक एिं 
अवभलेख 

o बेरोजगारको िथ्याङ्क संकलन 
o स्र्ानीय व्यापारको िथ्याङ्क प्रर्ाली र अध्ययन अनुसन्धान 
o सामावजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ानीय िथ्याङ्क र सूचना व्यिस्र्ापन 
o सम्पन्न भएका िर्ा चालु योजनाको वििरर् 

o विषय के्षत्रगि सूचना, िथ्याङ्कको संकलन, अवभलेख 

 प्रिेश िर्ा संघसँग िथ्याङ्क एिं सूचना आिान प्रिान र समन्वय  

 सम्भाव्य प्राकृविक स्रोि िर्ा साधनको अवभलेख (प्रोफाईल) व्यिस्र्ापन 

 गाउँपावलकाका आिवधक िर्ा िावषयक काययिम र बजेट स्वीकृवि 
द्रष्टव्याः गाउँ काययपावलकाले मावर् उले्लक्तखि विषयके्षत्र समेट्ने गरी आफ्नो आिश्यकिा र 
प्रार्वमकिा अनुरुप कायायलय, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सवहिको प्रशासवनक ढाँचा स्वीकृि 
गरी लागु गनय सके्नछ । 
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अनुसूची -३ 
(वनयम ४ को उपवनयम (३) सँग सम्बक्तन्धि) 

िडा सवमविबाट सम्पािन हुने कायय 
(क) िडा स्तरीय तथ्याङ्क संकिन तथा अद्यािलिक गननिः 

 आफ्नो िडा वभत्रको िसु्तगि वििरर् (निीनाला, जैविक विविधिा, खवनज पिार्य, 
जनसङ्याको बनोट, आवर्यक अिस्र्ा, उद्योगधन्दा, वशक्षा िर्ा स्वास्थ्य सम्बन्धी वििरर् 
आिी) ियार गने, अद्यािवधक गिै लैजाने 

 वनजी घर िर्ा घरपररिारको लगि राखे्न 
 ऐविहावसक, पुरािाक्तत्वक, साँसृ्कविक िर्ा धावमयक महत्वका सम्पिा, प्राचीन िारक, 
साियजवनक िर्ा सामुिावयक भिन, साियजवनक, ऐलानी, पविय जग्गाको लगि राखे्न िर्ा 
संरक्षर् गने 

 खुला के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्तल, धमयशाला, मठ, मक्तन्दर, मक्तिि, िेिस्र्ल, 
मिरसा, पविय जग्गा, चरनके्षत्र, पानीको मूल, पोखरी, िलाउ, इनार, कुिा, धारा, 
ढुङे्गधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो नहर, पानीघट्ट, वमलको िथ्याङ्क 
संकलन गरी अद्यािवधक लगि राखे्न, संरक्षर् गने र खक्तण्डकृि िथ्याङ्क र सूचना 
सवहिको िडाको पावश्वयवचत्र ियार िर्ा अद्यािवधक गने 

(ख) िडाका लिकास लनमायणका योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन तथा आिलिक प्रगलत 
सलमिा गननिः 
 सहभावगिामूलक योजना िजुयमा प्रर्ाली अनुसार िस्ती िा टोलस्तरबाट योजना िजुयमा 
प्रविया अिलम्बन गरी िस्ती िर्ा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्रार्वमकीकरर् 
िर्ा छनौट गने, 

 टोल विकास संस्र्ाको गठन र पररचालन िर्ा िडावभत्र सञ्चालन हुने योजनाहरुका 
लावग उपभोिा सवमविको गठन िर्ा सोको अनुगमन गने 

 िडावभत्रका योजना िर्ा भौविक पूिायधारको संरक्षर्, ममयि सम्भार, रेखिेख िर्ा 
व्यिस्र्ापन गने 

(ग) िडाका लिकास लनमायणका काययहरु गननिः 
 बालउद्यानको व्यिस्र्ा गने 
 अनौपचाररक वशक्षा काययिम िर्ा प्रारक्तम्भक िाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यिस्र्ापन 
गने, 

 पुस्तकालय, िाचनालय, सामुिावयक वसकाई केन्द्र, ,बालक्लब िर्ा बालसञ्जालको 
सञ्चालन र व्यिस्र्ापन गने, 

 िडा िहको स्वास्थ्य केन्द्र िर्ा उप केन्द्रको व्यिस्र्ापन गने, 
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 बालबावलकाहरुलाई वब.वस.वज., पोवलयो, वभटावमन “ए” को व्यिस्र्ा गने, 
 पोषर् काययिमको सञ्चालन गने, 
 िडा िहमा स्वास्थ्य जनचेिना विकास िर्ा स्वास्थ्य सूचना काययिमको सञ्चालन गने, 
 शहरी िर्ा ग्रामीर् स्वास्थ्य क्तक्लवनकको सञ्चालन गने, गराउने, 
 साियजवनक शौचालय िर्ा स्नान गृहको वनमायर् र व्यिस्र्ापन गने, गराउने, 
 िडास्तरीय सामुिावयक धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार िर्ा पोखरीको वनमायर्, संरक्षर् र 
गुर्स्तर वनयमन गने, 

 घरबाट वनकास हुने फोहोरमैलाको सङ्कलन र व्यिस्र्ापन, चोक िर्ा गल्लीहरुको 
सरसफाई, ढल वनकास, मरेका जनािरको व्यिस्र्ापन, सिही पानीको वनकास िर्ा 
पानीको स्रोि संरक्षर् गने, गराउने 

 कृवष िर्ा फलफूल नसयरीको स्र्ापना, समन्वय र प्रिर्द्यन िर्ा िडास्तरीय अगुिा कृषक 
िावलमको अवभमुक्तखकरर् गने, 

 कृवष मलको माग सङ्कलन गने, 
 कृवषमा लागे्न रोगहरुको वििरर् ियार गने, 
 पशुपंछी विकास िर्ा छाडा चौपायाको व्यिस्र्ापन, 
 िडावभत्रको चरर् के्षत्र संरक्षर् िर्ा व्यिस्र्ापन गने, 
 स्र्ानीय समुिायका चाडपिय, भाषा संसृ्कविको विकासको लावग कला, नाटक, 
जनचेिनामूलक िर्ा सांसृ्कविक काययिम गने गराउने, 

 स्र्ानीय मौवलकिा झक्तल्कने सांसृ्कविक रीविररिाजलाई संरक्षर् िर्ा प्रिर्द्यन गने 
 िडावभत्र खेलकूि पूिायधारको विकास गने, 
 अन्तर विद्यालय िर्ा बालक्लब माफय ि खेलकूि काययिमको सञ्चालन गने गराउने 
 िडा के्षत्रवभत्रको बाटोघाटो चालु अिस्र्ामा राखे्न िर्ा राख्न सहयोग गने 
 िडावभत्रका सडक, अवधकारके्षत्रमा अिरोध र अवििमर् गनय नविने 
 बाटोघाटोको बाढी पवहरो पन्छाउने 
 घरेलु उद्योगको लगि सङ्कलन िर्ा सम्भाव्यिा पवहचान गने 
 िडावभत्र घरेलु उद्योगको प्रिर्द्यन गने 
 प्रचवलि कानून बमोवजम व्यक्तिगि घटना ििाय, अद्यािवधक र सोको अवभलेख संरक्षर् 
गने 

 व्यक्तिगि घटना ििाय सम्बन्धी जनचेिना काययिम सञ्चालन गने 
 सामावजक सुरक्षा भत्ता वििरर् िर्ा अवभलेख अद्यािवधक गने 
 िडालाई बालमैत्री बनाउने 
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 िडावभत्र आवर्यक िर्ा सामावजक रुपमा पवछ परेका मवहला, बालबावलका, िवलि, 
अपाङ्गिा भएका व्यक्ति, जे्यष्ठ नागररक, अल्पसङ्यक, सीमान्तकृि समूिायको 
अवभलेख राखी सामावजक र आवर्यक उत्थान सम्बन्धी काम गने 

 विवभन्न समुिायका िीच सामावजक सिभाि र सौहाियिा कायम गने 
 बालवििाह, मवहला वबरुर्द्को वहंसा, छुिाछुि, िहेज िर्ा िाइजो, हवलया प्रर्ा, 
छाउपडी, कमलरी प्रर्ा, बालश्रम, मानि िेचवबखन, वनरक्षरिा जस्ता सामावजक कुरीवि 
र अन्धविश्वासको अन्त्य गने, गराउने 

 प्रचवलि कानूनको अधीनमा रही मालपोि िर्ा भूवम कर, व्यिसाय कर, बहाल कर, 
वबज्ञापन कर, स-शुल्क पावकय ङ्ग, नयाँ व्यिसाय ििाय, वसफाररस िसु्तर, सिारी साधन 
कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी गाउँपावलकामा प्रवििेिन सवहि रकम 
बुझाउने 

 असि वबरामी भएको िेिाररस िा असहाय व्यक्तिलाई नवजकको अस्पिाल िा स्वास्थ्य 
केन्द्रमा पुर्याई औषधोपचार गराउने 

 असहाय िा िेिाररस व्यक्तिको मृतु्य भएमा वनजको िाह संस्कारको व्यिस्र्ा वमलाउने 
 सडक बालबावलकाको उद्वार र पुनस्र्ायपना गने, गराउने 
 िडावभत्रको सामुिावयक िन, िनजन्य सम्पिा र जैविक विविधिाको संरक्षर् र प्रिर्द्यन 
गने 

 िडा, टोल, िस्तीस्तरमा हररयाली के्षत्र विस्तार गने गराउने 
 िडालाई िािािरर्मैत्री बनाउने 
 प्राङ्गाररक कृवष, सुरवक्षि मािृत्व,  विद्यार्ी भनाय, पूर्य खोप, खुला विशामुि सरसफाई, 
िािािरर्मैत्री िर्ा बालमैत्री शासनजस्ता प्रिर्द्यनात्मक काययहरु गने, गराउने 

(घ) कानून बमोलजमका लनयमन कायय गनन 
 िडावभत्रका सञ्चावलि विकास योजना, आयोजना िर्ा संलग्न उपभोिा सवमविहरुका 
काययको वनयमन गने 

 घर वनमायर् गुर्स्तर िर्ा भिन संवहिा र मापिण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गने, 
वसकमी, डकमीलाई भूकम्प प्रविरोधी भिन वनमायर् सम्बन्धी िावलम विने 

 खाद्यान्न, माछा, मासु, िरकारी, फलफूल, पेय पिार्य िर्ा उपभोग्य सामाग्रीको गुर्स्तर 
र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोिा वहि संरक्षर् गने 

 िडावभत्रका उद्योग धन्दा र व्यिसायको प्रिर्द्यन गरी लगि राखे्न 
 हाट बजारको व्यिस्र्ापन गने, गराउने 
 विि्युि चुहािट िर्ा चोरी वनयन्त्रर् गने 
 नािा, नागररकिा आविको वसफाररस िर्ा प्रमावर्ि गने 
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 आफ्नो भौगोवलक के्षत्र वभत्रको वनमायर् कायय िर्ा अन्य सेिाको प्रयोजनको लावग वनमायर् 
सामाग्री, ज्याला, भाडा, िर्ा महशुलको स्र्ानीय िररेट िोके्न 

 आफ्नो िडावभत्रका उपभोिा सवमि, सहकारी संस्र्ा, वनजी के्षत्र लगायिका सबै 
विकास साझेिार 

 हरुसँग विकास वनमायर् िर्ा साियजवनक सेिा प्रिाहमा समन्वय गने 
 समय समयमा नेपाल कानूनले िोकेबमोवजम अन्य काम गने 

(ङ) अलभिेख व्यिस्थापन, लसफाररस तथा प्रमालणत गनन 
 पवञ्जकरर्, नागररकिाि िर्ा अवभलेख व्यिस्र्ापन 

o गाउँपावलकामा व्यक्तिगि घटनाको स्र्ानीय िथ्याङ्क सम्बन्धी नीवि, कानून, 
मापिण्ड, योजना, कायायन्वयन र वनयमन 

o संघीय कानून र मापिण्ड बमोवजम गाउँपावलकामा व्यक्तिगि घटना (जन्म, 
मृतु्य, वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विचे्छि र धमयपुत्र र धमयपुत्री) को ििाय 

o आधुवनक प्रविवध अपनाई व्यक्तिगि घटनाको अवभलेख व्यिस्र्ापन र प्रवििेिन 
o नेपाली नागररकिाको प्रमार्पत्रका लावग वसफाररस लगायिका महत्वपूर्य 
अवभलेखको वनयमन 

o स्र्ानीय स्तरको अवभलेख व्यिस्र्ापन 
 नािा प्रमावर्ि गने 
 नागररकिा िर्ा नागररकिाको प्रविवलवप वलनका लावग वसफाररस गने 
 बहाल करको लेखाजोखा वसफाररस गने 
 कोठा खोल्न रोहबरमा बसे्न 
 मोही लगि कट्टाको वसफाररस गने 
 जन्म वमवि प्रमावर्ि गने 
 व्यापार व्यिसाय बन्द भएको, सञ्जालन नभएको िा व्यापार व्यिसाय हुिैं नभएको 
वसफाररस गने 

 वमलापत्रको कागज गराउने वनिेिन ििाय गनय वसफाररस गने 
 वििाह प्रमावर्ि िर्ा अवििावहि प्रमावर्ि गने 
 वनाःशुल्क िा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको वसफाररस गने 
 अगे्रजी माध्यममा वसफाररस िर्ा प्रमावर्ि गने 
 घर पािाल प्रमावर्ि गने 
 व्यक्तिगि वििरर् प्रमावर्ि गने 
 पूजायमा घर कायम गने वसफाररस गने 
 फरक, फरक नाम, र्र, जन्म वमवि िर्ा प्रमावर्ि िुिै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भने्न 
वसफाररस गने 

 नाम, र्र, जन्म वमवि संशोधनको वसफाररस गने 
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 जग्गा धनीपूजाय हराएको वसफाररस गने 
 कागज र मन्जुरीनामा प्रमावर्ि गने 
 वकत्ताकाट गनय वसफाररस गने 
 संरक्षक प्रमावर्ि गने िर्ा संस्र्ागि र व्यक्तिगि संरक्षक वसफाररस गने 
 जीवििसँगको नािा प्रमावर्ि गने 
 हकिाला िा हकिार प्रमावर्ि गने 
 नामसारी गनय वसफाररस गने 
 जग्गाको हक सम्बन्धमा वसफाररस गने 
 मृिकसँगको नािा प्रमावर्ि िर्ा सजयवमन वसफाररस गने 
 उद्योग ठाउँसारी गनय वसफाररस गने 
 जीविि रहेको वसफाररस गने 
 पूिय प्रार्वमक विद्यालय खोल्ने वसफाररस र अनुमवि विने 
 जग्गा मूल्याङ्कन वसफाररस प्रमावर्ि गने 
 विद्यालयको कक्षा र्प गनय वसफाररस गने 
 पालन पोषर्को लावग वसफाररस गने 
 िैिावहक अवङ्गकृि नागररकिा वसफाररस गने 
 आवर्यक अिस्र्ा कमजोर िा विपन्निा प्रमावर्ि गनय िा आवर्यक अिस्र्ा बवलयो िा 
सम्पन्निा प्रमावर्ि 

 विद्यालय ठाउँसारी गनय वसफाररस गने 
 धारा िर्ा विि्युि जडानको लावग वसफाररस गने 
 प्रचवलि कानून अनुसार प्रत्यायोवजि अवधकार बमोवजमको अन्य वसफाररस िा प्रमावर्ि 
गने 
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अनुसूची -४ 

(वनयम ४ को उपवनयम (४) सँग सम्बक्तन्धि) 

अध्यि, उपाध्यि, िडा अध्यि तथा सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकार 

१. अध्यिको काम, कतयव्य र अलिकारिः (१) अध्यक्षको काम, कियव्य र अवधकार िेहाय 
बमोवजम हुनेछाः 

(क) गाउँ सभा िर्ा गाउँ काययपावलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षिा गने 
(ख) गाउँ सभा िर्ा गाउँ काययपावलकाको बैठकमा बैठकको काययसूची िर्ा प्रस्ताि पेश 

गने, गराउने 
(ग) गाउँपावलकाको िावषयक काययिम िर्ा बजेट ियार गरी सभामा पेश गने 
(घ) गाउँ काययपावलकाको वनर्ययमा गाउँ सभाको अवधिेशनको आव्हान र समापनको 

घोषर्ा गने 
(ङ) गाउँपावलकाका उपाध्यक्ष िा सिस्यलाई गाउँपावलकाको कायय विभाजन वनयमािली 

अनुरुपको विषयगि कायय वजमे्मिारी बाँडफाँड िर्ा हेरफेर गने 
(च) गाउँ सभा र गाउँ काययपावलकाको वनर्यय कायायन्वयन गने गराउने 
(छ) गाउँ काययपावलकाको िैवनक काययको सामान्य रेखिेख, वनिेशन र वनयन्त्रर् गने 
(ज) उपाध्यक्ष िर्ा सिस्यलाई गाउँपावलकाको कामका लावग स्विेशवभत्र काजमा खटाउने 
(झ) काययकारी अवधकृिको साि विनसम्मको वििा िा स्विेशवभत्रको काज स्वीकृि गने 
(ञ) गाउँपावलकाको चल अचल सम्पवत्त हेरविचार िर्ा ममयि सम्भार गने गराउने र 

आम्दानी खचय, वहसाब र अन्य कागजपत्र सुरवक्षि राखे्न, राख्न लगाउने 
(ट) प्रचलवि नेपाल कानून बमोवजम आिश्यक वसफाररस गने 
(ठ) गाउँ सभा िा गाउँ काययपावलकाले िोकेका अन्य काम गने 

(२) अध्यक्षले आफ्नो अनुपक्तस्र्विमा उपाध्यक्षलाई काययिाहक अध्यक्ष िोकु्न पनेछ । 

२. उपाध्यिको काम, कतयव्य र अलिकारिः (१) उपाध्यक्षको काम, कियव्य र अवधकार िेहाय 
बमोवजम हुनेछाः 

(क) न्यावयक सवमविको संयोजक भई कायय गने 
(ख) गाउँपावलका अध्यक्षको अनुपक्तस्र्विमा  काययिाहक भई कायय गने 
(ग) गाउँसभा, गाउँ काययपावलका िर्ा अध्यक्षले िोकेका अन्य कायय गने 

(२) उपाध्यक्षले आफ्नो गाउँपावलकाक के्षत्रबावहर जानु पिाय अध्यक्षलाई जानकारी विनुपनेछ । 

३. िडा अध्यिको काम, कतयव्य र अलिकारिः (१) िडा अध्यक्षको काम, कियव्य र अवधकार 
िेहाय बमोवजम हुनेछाः 

(क) आफ्नो िडा सवमविको अध्यक्ष भई कायय गने 
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(ख) िडा सवमविका सिस्यहरुलाई िडा सवमविको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् 
िर्ा पररचालन गने 

(ग) काययपावलकाको सिस्य भई कायय गने 
(घ) िडाको विकास योजना, बजेट िर्ा काययिमहरु कायायन्वयन गने गराउने िर्ा 

स्वीकृविका लावग गाउँपावलकामा पेश गने 
(ङ) िडाबाट कायायन्वयन हुने योजना िर्ा काययिमहरु कायायन्वन गने गराउने, विनको 

अनुगमन गने िर्ा आिवधक समीक्षा गने गराउने 
(च) प्रचवलि नेपाल कानून बमोवजम आिश्यक वसफाररस गने 
(छ) िोवकए बमोवजम िा गाउँपवलका अध्यक्षले िोकेका अन्य कायय गने 

(२) िडाध्यक्षले आफ्नो अनुपक्तस्र्विमा सम्बक्तन्धि िडा सवमविको जे्यष्ठ सिस्यलाई काययिाहक 
िोकी सोको जानकारी गाउँ काययपावलकालाई विनुपनेछ । 

४. सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकारिः (१) काययपावलकाको सिस्यको काम, कियव्य र अवधकार 
िेहाय बमोवजम हुनेछाः- 

(क) काययपावलकाको बैठकमा भाग वलने 
(ख) अध्यक्षले िोकेको विषयगि के्षत्रको संयोजक िा अध्यक्ष भई िोवकएको कायय गने 
(ग) अध्यक्ष िोकेका अन्य कायय गने 

(२) सिस्यले गाउँपावलका के्षत्र बावहर जाँिा अध्यक्षलाई जानकारी विई जानु पनेछ । 

५. िडा सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकारिः (१) िडा सिस्यको काम, कियव्य र अवधकार 
िेहाय बमोवजम हुनेछाः 

(क) िडा सवमविको बैठकमा भाग वलने 
(ख) िडा अध्यक्षको अनुपक्तस्र्विमा िडाअध्यक्षले िोके बमोवजम काययिाहक िडा अध्यक्ष 

भई कायय गने 
(ग) िडा अध्यक्षले िोकेका अन्य कायय गने 

(२) िडा सिस्यले गाउँपावलका के्षत्र बावहर जाँिा िडा अध्यक्षमाफय ि काययपावलकालाई जानकारी 
विनु पनेछ । 

  



 

38 
 

अनुसूची -५ 

लिषयगत सलमलतहरुको लििरण 

(वनयम ४ को उपवनयम (६) सँग सम्बक्तन्धि) 

(क) साियजवनक सेिा िर्ा क्षमिा विकास सवमवि 
(ख) आवर्यक विकास सवमवि 
(ग) सामावजक विकास सवमवि 
(घ) पूिायधार विकास सवमवि 
(ङ) िािािरर् िर्ा विपि् व्यिस्र्ापन सवमवि 
(च) विधेयक सवमवि 
 


