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गाउँ कार्यपाािकका (कार्य विभाजन) ननर्मािकी, २०७४ 

िेपािको संववधािको धारा २१८ िे ददएको अधधकार प्रयोग गरी याङवरक गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे आफ्िो कायय 

ववभाजिका िाधग लमनत २०७४/०३/२९ को निर्ययािुसार देहायका नियमहरु बिाएको छ । 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको िाम “याङवरक गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजि) नियमाविी, २०७४” 

रहेको छ । 

 (२) यो नियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२.  पाररभाषाः ववषय वा प्रसंङ्गिे अको अर्य ििागेमा यस नियमाविीमािः- 

 (क)  “अध्यक्ष” भन्िािे गाउँ काययपालिकाको अध्यक्ष सम्झिुपछय । 

 (ख)  “उपाध्यक्ष” भन्िािे गाउँ काययपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झिुपछय । 

 (ग)  “काययपालिका” भन्िािे याङवरक गाउँ काययपालिका सम्झिुपछय । 

 (घ)  “काययकारी अधधकृत” भन्िािे याङवरक गाउँपालिकाको काययकारी अधधकृत सम्झिुपछय  

 (ङ)  “गाउँपालिका” भन्िािे याङवरक गाउँपालिका सम्झिुपछय । 

(च)  “ववषयगत शाखा” भन्िािे याङवरक गाउँ काययपालिका अन्तगयतको ववषयगत शाखा, उपशाखा, कायायिय वा 
ईकाईिाई सम्झिुपछय । यस शब्दिे संववधाि बमोजजम गाउँपालिकािाई तोककएको काययसम्पादि गियका िाधग 
गाउँ काययपालिका अन्तगयत रहि ेलशक्षा, स्वास््य, कृवष, वि, पशुववकास जस्ता ववषयक्षेत्रगत कायायिय 
वा इकाईिाई समेत सम्झिुपछय। 

(छ) “वडा सधचव” भन्िािे गाउँपालिकाको वडा कायायियको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कामकाज गिय तोककएको 

वडा सधचव सम्झिुपछय । 

 (ज)  “वडा सलमनत” भन्िािे याङवरक गाउँपालिकाको वडा सलमनत सम्झिुपछय । 

(झ)  “सदस्य” भन्िािे गाउँ काययपालिकाको सदस्य सम्झिुपछय । सो शब्दिे गाउँ काययपालिकाको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष समेतिाई जिाउिेछ । 

 (ञ)  “सभा” भन्िािे याङवरक गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झिुपछय । 

३.  कार्य सम्पाादनः (१) गाउँ काययपालिकाको कायय सम्पादि गाउँ काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय एवं ववषयगत 

शाखाबाट हुिेछ । 

 (२) गाउँ काययपालिका अन्तगयत रहिे ववषयगत शाखा वा कायायिय वा उपशाखा वा इकाई वा केन्रहरुको वववरर् 

अिुसूची -१ मा उल्िेख भए बमोजजम हुिेछ । 

 (३) उपनियम (२) बमोजजमका ववषयगत शाखाहरु र नतिीहरुको कायय वववरर् गाउँ काययपालिकािे स्वीकृत गरे 

बमोजजम हुिेछ । 
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४.  कार्य विभाजनः (१) गाउँ काययपालिकाको कायायिय र ववषयगत शाखाबाट सम्पादि हुि ेकायय अिुसूची -२ बमोजजम 

हुिेछ । 

 (२) गाउँ काययपालिकािे उपनियम (१) बमोजजमको ववषयगत शाखाको काममा आवश्यकता अिुसार हेरफेर वा र्पघट 

गिय सक्िेछ । 

 (३) वडा सलमनतबाट सम्पादि हुि ेकाययको अिुसचूी -३ बमोजजम हुिेछ । 

 (४) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कतयव्य र अधधकार अिुसचूी -४ बमोजजम हुिेछ । 

 (५) अध्यक्षिे ववषयगत के्षत्रको काययको िाधग काययपालिकाको कुिै सदस्यिाई निजिे गिे काययको के्षत्राधधकार समते 

तोकी जजम्मेवारी ददि सक्िेछ । 

 (६) काययपालिकािे आफ्िो काययसम्पादिका िाधग अिुसूची-५ बमोजजमको ववषयगत सलमनत गठि गरी कुिै सदस्यको 

संयोजकत्वमा त्यस्तो सलमनतको काययके्षत्र तोकी जजम्मेवारी ददि सक्िेछ । 

५. जजम्मेिारी तथा उत्तरदानर्त्िः (१) गाउँ काययपालिकाबाट सम्पादि भएका कामका िाधग अध्यक्ष तर्ा सदस्यहरु 

सामुदहक रुपमा गाउँ सभाप्रनत उत्तरदायी हुिेछि ्। 

 (२) गाउँ काययपालिकाका सदस्यहरु आफूिाई तोककएको काययका िाधग व्यजक्तगत रुपमा काययपालिका तर्ा अध्यक्षप्रनत 

उत्तरदायी हुिेछि ्। 

 (३) बबषयगत सलमनतबाट सम्पादि हुिे कामका िाधग सलमनतका संयोजक तर्ा सदस्यहरु सामूदहक रुपमा 

काययपालिकाप्रनत उत्तरदायी हुिेछि ्। 

 (४) वडा अध्यक्ष आफूिे गिे कामका िाधग काययपालिका, अध्यक्ष तर्ा वडा सलमनतप्रनत र वडा सलमनतबाट गररिे 

कामका िाधग सामूदहक रुपमा काययपालिका र सभाप्रनत उत्तरदायी हुिेछ । 

६.  अधिकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) गाउँ काययपालिकािे आफूिाई प्राप्त अधधकारमध्ये केही अधधकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

वडाअध्यक्ष, सदस्य तर्ा मातहतका सलमनत, उपसलमनत वा काययकारी अधधकृतिाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

 (२) अध्यक्षिे आफूिाई प्राप्त अधधकारमध्ये केही अधधकार कुि ैसदस्य वा काययकारी अधधकृतिाई प्रत्यायोजि गिय 

सक्िेछ । 

 (३) वडा सलमनत वा वडा अध्यक्षिे आफूिाई प्राप्त अधधकारमध्ये केही अधधकार वडा सलमनतका कुिै सदस्य वा वडा 

सधचविाई प्रत्यायोजि गिय सक्िछे । 

७.  थपाघट, हेरफेर िा  संशोिनः (१) काययपालिकािे यस नियमाविीिाई आवश्यकता अिुसार र्पघट वा हेरफेर वा 

संशोधि  गिय सक्िेछ । 

 (२) काययपालिकािे उपनियम (१) बमोजजम अिुसचूीमा र्पघट वा हेरफेर वा सशंोधि गरेको ववषयको सूचिा 

सवयसाधारर्को जािकारीको िाधग प्रकाशि गिुय पिछे । 
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८.  बािा अड्काउ फुकाऊः यो नियम कायायन्वयिको सम्बन्धमा कुिै बाधा अड्काउ परेमा यस नियमाविीको भाविाको 

प्रनतकुि िहुिे गरी काययपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउि आवश्यक व्यवस्र्ा गिे सक्िछे । 

९.  र्सै ननर्म भए गरेको मानननेः यो नियमाविी स्वीकृनत हुिुपूवय गाउँ काययपालिकाबाट सम्पादि भएका काययहरु यस ै

नियमाविी अिुरुप भए गरेको मानििेछ । 
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अनुसूची -१ 

(ननर्म ३ को उपाननर्म (२) सगँ सम्बजधित) 

गाउँ कार्यपाािककामा रहने विषर्गत शाखा (शाखा, कार्ायकर्, उपाशाखा, इकाई) को वििरण 

(गाउँ काययपालिकािे आफ्िो राजश्वको क्षमता, खचयको आवश्यकता, सेवा उपिब्ध गराउिु पिे जिसङ््या तर्ा ववकासका 

मू्य मू्य प्रार्लमकता अिुरुप संगठि तर्ा व्यवस्र्ापि सभेक्षर्का आधारमा ववषयगत शाखा तर्ा कायायिय, उपशाखा वा 

इकाई निधायरर् गिय सक्िेछ ।जिशजक्तको उपिब्धता तर्ा प्रशासनिक खचयिाई ध्याि ददई एउटा ववषयगत शाखा अन्तगयतको 

कुि ैकायायिय, उपशाखा वा इकाईिे लमल्दो अन्य ववषयक्षेत्रको काययसमेत सम्पादि गिय सक्िेछ ।) 

१. सामाधर् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ािीय सेवा तर्ा जिशजक्त ववकास उपशाखा 

(ख) सावयजनिक खरीद तर्ा सम्पवत्त व्यवस्र्ापि उपशाखा 

(ग) स्र्ािीय तह, प्रदेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्वय तर्ा वडासगँको समन्वय उपशाखा 

(घ) िगर प्रहरी व्यवस्र्ापि उपशाखा 

(ङ) न्याय, कािूि तर्ा मािव अधधकार प्रवर्दयधि उपशाखा 

(च) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववधध ववकास तर्ा ववस्तार र एफ.एम. सञ्चािि उपशाखा 

(छ) बजार अिुगमि, गुर्स्तर, िापतौि, खार्दय सुरक्षा र उपभोक्ता दहत संरक्षर् उपशाखा 

(ज) बैठक तर्ा ववधायि उपशाखा 

(झ) आन्तररक िेखापरीक्षर् उपशाखा 

(ञ) ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपाधध तर्ा ववभुषर् इकाई 

 

२. राजश्ि तथा आधथयक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व िीनत तर्ा प्रशासि उपशाखा 

(ख) आधर्यक प्रशासि उपशाखा 

३. पाूिायिार विकास तथा भिन ननर्मन शाखा 

(क) सडक तर्ा यातायात व्यवस्र्ा उपशाखा 

(ख) भवि तर्ा भवि संदहता एवं निमायर् इजाजत (डडजाइि समते) उपशाखा 

(ग) जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय, भू-उपयोग तर्ा वस्ती ववकास उपशाखा 

 जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय इकाई 
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 वस्ती ववकास इकाई 

(घ) जिववर्दयुत, ऊजाय र सडक ववत्त तर्ा लसचंाई उपशाखा 

 जिववर्दयुत, ऊजाय र सडक ववत्त इकाई 

 लसचंाई तर्ा जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् इकाई 

(ङ) वातावरर्, पयायवरर् एवं जिाधारके्षत्र संरक्षर् तर्ा फोहोरमैिा व्यवस्र्ापि उपशाखा 

(च) ववपर्द व्यवस्र्ापि (बारुर्यन्त्र, एम्बुिेन्स तर्ा यन्त्र उपकरर् पररचािि समेत) उपशाखा 

(छ) सावयजनिक निजी साझदेारी इकाई 

४. आधथयक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी कायायिय 

(ख) वि तर्ा भू-संरक्षर् कायायिय 

(ग) उर्दयोग तर्ा उर्दयमशीिता ववकास उपशाखा 

(घ) रोजगार प्रवर्दयधि तर्ा गररबी न्यूनिकरर् उपशाखा 

५. सामाजजक विकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्यलमक लशक्षा कायायिय 

(ख) खेिकूद तर्ा अनतररक्त कियाकिाप इकाई 

(ग) आधारभूत स्वास््य तर्ा सरसफाई कायायिय 

(घ) खािेपािी व्यवस्र्ापि कायायिय 

(ङ) िैङ्धगक समािता तर्ा सामाजजक सुरक्षा उपशाखा 

 िैङ्धगक समािता इकाई 

 बािबालिका, ककशोर ककशोरी तर्ा युवा इकाई 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त तर्ा ज्येष्ठ िागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािि, समन्वय तर्ा नियमि इकाई 

(छ) सामाजजक सुरक्षा काययिम तर्ा व्यजक्तगत घटिा दताय इकाई 

(ज) संस्कृनत, सम्पदा, िलितकिा तर्ा पययटि प्रवर्दयधि इकाई 

६. र्ोजना, अनुगमन तथा तथ्र्ाङ्क शाखा 

(क) योजिा, कायययोजिा तजुयमा तर्ा उपभोक्ता सलमनत पररचािि इकाई 

(ख) अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि इकाई 

(ग) त्याङ्क व्यवस्र्ापि इकाई 
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         अनुसूची -२ 

(ननर्म ४ को उपाननर्म (१) सगँ सम्बजधित) 

विषर्गत शाखाको कार्य विभाजन 

१. सामाधर् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ािीय सेवा तर्ा जिशजक्त ववकास 

 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, मापदण्ड, सेवा शतय, योजिा, कायायन्वयि र नियमि 

 संववधािको धारा ३०२ बमोजजम समायोजि भई आउिे कमयचारीको व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय 

 गाउँपालिकाको संगठि ववकास, संगठि संरचिा तर्ा दरबन्दी निधायरर्, जिशजक्त व्यवस्र्ापि र ववृत्त ववकास 

 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापिमा सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववधधको उपयोग, प्रवर्दयधि र नियमि 

 मािव संशाधि ववकासका िाधग अल्पकािीि तर्ा दीघयकािीि योजिा तजुयमा 

 गाउँपालिकामा सावयजनिक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय शाजन्त सलमनत सम्बन्धी काययहरु 

(ख) सावयजनिक खरीद तर्ा सम्पवत्त व्यवस्र्ापि 

 गाउँपालिकाको िाधग सावयजनिक खरीद तर्ा अन्य बन्दोबस्तीका सामाि सम्बन्धी ववषय 

 गाउँपालिकालभत्रको सावयजनिक तर्ा सरकारी सम्पवत्त, सामूदानयक सम्पवत्त, भवि, सडक, पसि, व्यवसाय, 

पूवायधार, उर्दयोग, खािी तर्ा खनिज, विको वववरर् सदहतको अर्दयावधधक अलभिेख 

 गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेको सम्पवत्तको अर्दयावधधक अलभिेख 

 गाउँपालिकाजस्र्त सरकारी सम्पवत्तको एकककृत वववरर् 

(ग) स्र्ािीय तह, प्रदेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्वय तर्ा वडासगँको समन्वय 

 संघ तर्ा प्रदेश तहमा संववधाि तर्ा कािूि बमोजजमको सहभाधगता तर्ा प्रनतनिधधत्व 

 जजल्िा समन्वय सलमनतसँगको समन्वय 

 वडा तहसँगको सम्पकय  र समन्वय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 

(घ) िगर प्रहरी व्यवस्र्ापि 

 संघीय तर्ा प्रदेश कािूिको अधीिमा रही िगर प्रहरीको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि िीनत, काििू, मापदण्ड, 

कायायन्वयि र नियमि 

 िगर प्रहरीमाफय त देहायका कायय सम्पादि गिे, 
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o िीनत, कािूि, मापदण्ड, निर्ययहरु कायायन्वयिमा सहयोग, 

o सम्पवत्तको संरक्षर्, 

o गाउँपालिकामा हुि ेसभा समारोह, परम्परा तर्ा जात्रा चाडपवयको व्यवस्र्ापिमा सहयोग, 

o स्र्ािीय बजार तर्ा पाककय ङ्ग स्र्िको व्यवस्र्ापिमा सहयोग, 

o िगर प्रहरी सम्बन्धी काययपालिकािे तोके बमोजजमका िीनत, योजिा, काययिम कायायन्वयि, 

o गाउँ वस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायायन्वयि र कसुर उपर छािववि र अिुसन्धाि, 

o स्र्ािीय न्यानयक सलमनतिे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्वयिमा सहयोग, 

o कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजनिक, ऐिािी, पनतय जग्गा, सावयजनिक भवि तर्ा भौनतक पूवायधारको 

संरक्षर् र सुरक्षा, 

o ववपर्द व्यवस्र्ापिमा सहयोग, 

o अपराध रोकर्ाम तर्ा अिसुन्धािमा सहयोग, 

o फुटपार् व्यवस्र्ापि, 

o निमायर् नियमि, 

o गुर्स्तर नियन्त्रर् 

 िगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ङ) न्यानयक सलमनतको सधचवािय, न्याय, कािूि, मािव अधधकार प्रवर्दयधि तर्ा मेिलमिाप र मध्यस्र्ता, निर्यय 

तर्ा फैसिा कायायन्वयि 

 न्यानयक सलमनतको सधचवािय सम्बन्धी कायय 

 न्याय तर्ा कािूिी राज्यको पररपाििा 

 मािव अधधकारको संरक्षर् तर्ा प्रवर्दयधि 

 व्यजक्त र समुदायवीच मेिलमिाप र मध्यस्र्ताको व्यवस्र्ापि 

 न्यानयक निर्यय तर्ा फैसिा कायायन्वयि 

(च) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववधध ववकास तर्ा ववस्तार र एफ.एम. सञ्चािि 

 आफ्िो के्षत्रलभत्र इन्टरिेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुि तर्ा तारबबहीि टेलिलभजिको प्रसारर्को अिमुनत, िवीकरर् 

र नियमि 

 एक सय वाटसम्मको एफ.एम. रेडडयो सञ्चािि अिुमनत, िवीकरर् र नियमि 

 आफ्िो के्षत्रलभत्र पत्रपबत्रकाको प्रकाशि अिमुनत, अलभिेख तर्ा नियन्त्रर् 

 अलभिेख व्यवस्र्ापिमा िवीितम सूचिा प्रववधधको प्रयोग 
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 सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववधधमा सवयसाधारर् जिताको सहज र सरि पहँुच तर्ा सूचिा प्रववधधको ववकास र ववस्तार 

सम्बन्धी काययिम तजुयमा र कायायन्वयि 

 वैज्ञानिक अध्ययि, अिुसन्धाि र प्रववधध ववकासमा िगािी 

 सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववधधमा आधाररत त्याङ्क व्यवस्र्ापि 

(छ) बजार अिुगमि, गुर्स्तर, िापतौि, खार्दय सुरक्षा र उपभोक्ता दहत संरक्षर् 

 स्र्ािीय ब्यापार, वाणर्ज्य, वस्तुको माग, आपूनत य व्यवस्र्ापि तर्ा अिुगमि 

 बजार तर्ा हाट बजार व्यवस्र्ापि 

 उपभोक्ता अधधकार तर्ा दहत सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, कायायन्वयि र नियमि 

 स्र्ािीय वस्तुहरुको उत्पादि, आपूनत य तर्ा निकासी प्रके्षपर्, मूल्य निधायरर् र अिुगमि 

 स्र्ािीय ब्यापार र वाणर्ज्य सम्बन्धी पूवायधार निमायर् 

 स्र्ािीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तर्ा गुर्स्तरको अिुगमि र नियमि 

 उपभोक्ता सचेतिा, िक्षक्षत उपभोक्ताको िगत व्यवस्र्ापि र स्र्ािीय वस्तु तर्ा सेवाको गुर्स्तर परीक्षर् 

 खार्दय पदार्यको गुर्स्तर नियन्त्रर् 

 खािेपािीको गुर्स्तर नियन्त्रर् 

 स्र्ािीय व्यापार प्रवर्दयधि सहजीकरर् र नियमि 

 स्र्ािीय वौर्दधधक सम्पवत्तको संरक्षर्, प्रवर्दयधि र अलभिेखाङ्कि 

(ज) बैठक तर्ा ववधायि 

 काययपालिका तर्ा सभाको बैठक व्यवस्र्ापि 

 काययपालिकाको निर्ययहरुको ववर्दयुतीय माध्यमबाट अलभिेखीकरर् तर्ा प्रकाशि 

 काययपालिका तर्ा सभामा पेश गिुयपिे ववलभि ्िीनत, नियम तर्ा कािूिको मस्यौदामा संयोजि 

 काययपालिकाका ववलभन्ि सलमनत, उपसलमनत, काययदिको बैठक व्यवस्र्ापि 

 िीनत, कािूिको प्रमाणर्क प्रनतको संरक्षर्, प्रकाशिका िाधग समन्वय 

 ववधायि सम्बन्धी अन्य कायय 

(झ) आन्तररक िेखापरीक्षर् 

 आन्तररक तर्ा पूवय िेखापरीक्षर् 

 िेखापरीक्षर् वववरर् (बेरुजुको िगत समेत) को अलभिेख व्यवस्र्ापि 

 अजन्तम िेखापरीक्षर् काययमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरर् 

 िेखापाििसम्बन्धी क्षमता ववकास कायय 
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(ञ) ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपाधध, ववभूषर्, आदी । 

 स्र्ािीय चाडपवय, सावयजनिक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आदीको व्यवस्र्ापि 

 उपाधध तर्ा ववभूषर् सम्बन्धी लसफाररश, अलभिेख़ 

२. राजश्ि तथा आधथयक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्व िीनत तर्ा प्रशासि 

 राजश्व सम्बन्धी िीनत, काििू तजूयमा, कायायन्वयि र नियमि (राजश्व चुहावट नियन्त्रर् समेत) 

 सम्पवत्त कर, घरबहाि कर,  घर जग्गा रजजष्रेशि शुल्क, सवारी साधि कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पययटि 

शुल्क, ववज्ञापि कर, व्यवसाय कर, भूलमकर (मािपोत), दण्ड जररवािा, मिोरञ्जि कर, बहािबबटौरी कर, 

घरजग्गा कर, मतृ वा माररएको जीवजन्तकुो हाड, लसङं्ग, प्वाख, छािामा कर, प्राकृनतक स्रोत साधि, 

व्यवसानयक कर सम्बन्धी िीनत, काििू, मापदण्ड, कायायन्वयि, बाँडफाँड, सकंिि र नियमि, अन्य आय 

व्यवस्र्ापि 

 सावयजनिक खचय तर्ा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुि ेरोयल्टी सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड तर्ा नियमि र 

सोको संकिि तर्ा बाँडफाँड 

 आफ्िो के्षत्रलभत्र राजश्वका दर अन्य शुल्क निधायरर्, संघीय र प्रदेश कािूि बमोजजम प्राकृनतक स्रोत साधि र 

सेवा शुल्क जस्ता रोयल्टी संकिि, समन्वय र नियमि 

 मािपोत संकिि 

 कािूि बमोजजम ढुङ्गा, धगट्टी, बािुवा, माटो, िुि, स्िेट, फायर क्िेजस्ता खािी खनिज पदार्यको सवेक्षर्, 

अन्वेषर्, उत्खिि र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किि 

 रेककङ, कायाककङ्ग, क्यािोनिङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजप फ्िायर, र याजफ्टङ्ग शुल्क 

 सामुदानयक विको सञ्चािि र व्यवस्र्ापिबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किि 

 प्राकृनतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी िीनत निधायरर् र कायायन्वयि तर्ा प्रदेश र संघीय मापदण्ड पाििा 

 प्रचलित कािूि बमोजजम दण्ड जररवािा 

 बाँकी बक्यौता रकमको िगत र असुि उपर 

 करदाता लशक्षा तर्ा करदाता वववरर् अर्दयावधधक 

 ववत्तीय स्रोत साधिको समतामूिक बाँडफाँड 

 आधर्यक साधिको महत्तम उपयोग तर्ा पररचािि 

 राजश्व परामशय सलमनत सम्बन्धी ववषय 

 स्र्ािीय राजश्व प्रवर्दयधिका िाधग प्रोत्साहि 

 राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययि 
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 राजश्व सूचिा तर्ा त्याङ्कको आदाि प्रदाि 

 संघीय तर्ा प्रदेश कािूि बमोजजम बजेट घाटापूनत यको स्रोत व्यवस्र्ा 

(ख) आधर्यक प्रशासि 

 आधर्यक (काययववधध) िीनत, कािूि, मापदण्ड, कायायन्वयि र नियमि, आधर्यक प्रशासि र व्यवस्र्ापि 

 बजेट सीमा निधायरर्, बजेट तजूयमा, कायायन्वयि र नियमि 

 सजञ्चत कोष तर्ा आकजस्मक कोषको व्यवस्र्ापि 

 िगािी र िाभांशको व्यवस्र्ापि 

 िेखा व्यवस्र्ापि, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसञ्चािि कोष तर्ा अन्य सरकारी कोष तर्ा सम्पवत्तको एकककृत 

वववरर् 

 समजष्टगत आधर्यक अवस्र्ाको ववश्िेषर् 

 ऋर् तर्ा अिुदािको व्यवस्र्ापि र नियमि 

 िगािी प्रके्षपर् (सरकारी, सहकारी तर्ा निजी) र ववत्तीय व्यवस्र्ापि 

 कारोबारको िेखाङ्कि, नियन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापि 

 राजश्व तर्ा व्ययको अिुमाि 

 बेरुजू फर्छययौट 

 आधर्यक प्रशासि र व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य ववषय 

३. पाूिायिार विकास तथा भिन ननर्मन शाखा 

(क) सडक तर्ा यातायात व्यवस्र्ा 

 स्र्ािीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक तर्ा यातायात सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड तर्ा 

नियमि 

 स्र्ािीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक, झोिुङ्गे पुि, पुिेसा र तटबन्धि सम्बन्धी गुरुयोजिाको 

तजुयमा, कायायन्वयि र स्तरोन्िनतका आयोजिाको पदहचाि, अध्ययि, कायायन्वयि, ममयत, सम्भार  

 यातायात सुरक्षा व्यवस्र्ापि र नियमि 

 ट्याक्सी सेवा अिमुती, व्यवस्र्ापि र नियमि 

 वातावरर्मैत्री, जिवायु पररवतयि अिुकूिि, अपाङ्गता र िैङ्धगकमैत्री यातायात प्रर्ािीको प्रवर्दयधि 

 आधारभूत यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय 

 यातायात के्षत्रमा िगािी अलभवरृ्दधध 

 यातायात सुववधामा िागररककोक सरि, सहज र समाि पहँुच 
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 यातायात के्षत्रमा वातावरर्मैत्री प्रववधधिाई प्रोत्साहि 

 निजी यातायात नियमि व्यवस्र्ापि 

(ख) भवि  तर्ा भवि संदहता एवं निमायर् इजाजत (डडजाइि समेत) 

 भवि सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड तर्ा सो सम्बन्धी योजिा तजुयमा, आयोजिा पदहचाि, 

अध्ययि, कायायन्वयि र नियमि 

 राजष्रय भवि संदहता तर्ा मापदण्ड बमोजजम भवि निमायर् अिमुनत र नियमि 

 भवि निमायर् इजाजत, भवि सदंहता कायायन्वयि 

 भवि निमायर्को िक्सा स्वीकृनत, संशोधि, नियमि 

 पुरातत्व, प्राचीि स्मारक र संग्रहािय संरक्षर्, सम्बर्दयधि र पुििःनिमायर् 

 सरकारी भवि, ववर्दयािय, सामूदानयक भवि, सभागहृ तर्ा अन्य सावयजनिक भवि तर्ा सरंचिा 

निमायर् र ममयत संभार 

(ग) जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय, भू-उपयोग तर्ा वस्ती ववकास 

जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय 

 प्रादेलशक मापदण्ड बमोजजम घरजग्गा धिी दताय प्रमार्पूजाय ववतरर् तर्ा िगत व्यवस्र्ापि 

 भूलमको वगीकरर् अिुसारको िगत 

 जग्गाको ककत्ताकाट र भूलम िगत (िक्सा, स्रेस्ता) निमायर् र सरंक्षर् 

 सरकारी प्रयोजिको िाधग जग्गा प्राजप्त, मुआब्जा निधायरर् तर्ा ववतरर्मा समन्वय र सहजीकरर् 

 जग्गा वववाद समाधािमा मेिलमिाप र मध्यस्र्ता 

 ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुराताजत्वक महत्व िगायत वि, सीमसार के्षत्र, तटवती के्षत्रका 

जग्गा सम्बन्धी िगत 

वस्ती ववकास 

 शहरीकरर्, वस्ती ववकास सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड तर्ा सो सम्बन्धी योजिा तजुयमा, 

आयोजिा पदहचाि, अध्ययि, कायायन्वयि र नियमि 

 आधारभूत आवासका योजिा तजुयमा र कायायन्वयि 

 गाउँपालिकामा अव्यवजस्र्त बसोबास व्यवस्र्ापि काययिमको तजुयमा र कायायन्वयि 

 आधारभूत बसोबास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय 

 योजिावर्दध र व्यवजस्र्त वस्ती ववकासका काययिमको तजुयमा कायायन्वयि 

 एकककृत वस्ती ववकासका िाधग जग्गाको एकककरर् तर्ा जग्गा ववकास र व्यवस्र्ापि 
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 संघीय तर्ा प्रदेश कािूिो अधीिमा रही आफ्िो के्षत्रको भू-उपयोग िीनत, योजिा, काययिम तजुयमा र 

कायायन्वयि 

 संघीय तर्ा प्रदेशको मापदण्डको अधीिमा रही व्यवजस्र्त वस्ती ववकासका काययिमको तजुयमा र 

कायायन्वयि 

 संघीय र प्रदेश कािूि बमोजजम स्र्ािीय तहमा सकुुम्वासी पदहचाि र अलभिेख व्यवस्र्ा 

 स्र्ािीय स्तरमा सकुम्वासी सम्बन्धी जीववकोपाजयि र बसोबास व्यवस्र्ा 

 एकककृत वस्ती ववकासका िाधग जग्गाको एकककरर् तर्ा जग्गा ववकास र व्यवस्र्ापि । 

(घ) जिववर्दयुत, ऊजाय, सडक ववत्त र लसचंाई 

जिववर्दयुत, ऊजाय र सडक ववत्त 

 सािा जिववर्दयुत आयोजिा, िवीकरर्ीय ऊजाय तर्ा वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी िीनत, काििू, मापदण्ड, 

योजिा, कायायन्वयि र नियमि 

 वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रववधध ववकास र हस्तान्तरर्, क्षमता अलभवरृ्दधध प्रवर्दयधि 

 ववर्दयुत ववतरर् प्रर्ािी र सेवाको व्यवस्र्ापि, सञ्चािि र नियमि 

 जिसहभाधगतामा आधाररत स्वदेशी िगािीिाई प्रार्लमकता दददैं जिस्रोतको बहुउपयोगी ववकास 

काययिमको तजुयमा र कायायन्वयि 

 स्र्ािीय ववर्दयुत ववतरर् प्रर्ािी र सेवाको व्यवस्र्ापि, सञ्चािि र नियमि 

 सडक वत्तीको व्यवस्र्ा 

लसचंाई तर्ा जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् 

 लसचंाई सम्बन्धी निनत, कािूि, मापदण्ड निधायरर् र नियमि 

 लसचंाई सम्बन्धी गुरुयोजिािको तजुयमा, कायायन्वयि र स्तरोन्िनतका आयोजिाको पदहचाि, अध्ययि, 

कायायन्वयि, ममयत, सम्भार र नियमि 

 स्र्ािीय सािा, सतह तर्ा भूलमगत लसचंाई प्रर्ािीको सञ्चािि निमायर्, सुधार, ममयत सम्भार तर्ा 

सेवा शुल्कको निधायरर् र सङ्किि व्यवस्र्ापि 

 जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् सम्बन्धी  

 स्र्ािीय तटबन्ध, िदी नियन्त्रर् तर्ा िदी व्यवस्र्ापि र नियमि 

 सािा जिउपयोग सम्बन्धी आयोजिा तजुयमा, कायायन्वयि र अिगुमि । 

(ङ) वातावरर्, पयाययवरर् एवं जिाधार के्षत्र संरक्षर् तर्ा फोहोरमैिा व्यवस्र्ापि 
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 स्वच्छ तर्ा स्वस्र् वातावरर् र जिाधार तर्ा वन्यजन्तकुो संरक्षर् व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, 

कािूि, काययिम तजुयमा, कायायन्वयि र नियमि 

 वकृ्षारोपर् तर्ा हररयािी तर्ा हररत के्षत्रको प्रवर्दयधि 

 फोहोरमैिा सङ्किि, पुििःउपयोग, प्रशोधि, ववसजयि र सोको सेवा शुल्क निधायरर् र नियमि 

 सरसफाई तर्ा स्वास्र्जन्य फोहोरमैिाको व्यवस्र्ापि 

 वायु तर्ा ध्विीको प्रदषुर् नियन्त्रर् 

 हानिकारर् पदार्यहरजको नियमि तर्ा नियन्त्रर् 

 सावयजनिक शौचाियि व्यवस्र्ापि 

 वातावरर्ीय जोणखम न्यूनिकरर् 

 न्यूि कावयिमखुी तर्ा वातावरर्मैत्री ववकास अविम्बि 

 वातावरर् संरक्षर् के्षत्र निधायरर् र व्यवस्र्ापि 

 पािी मुहािको संरक्षर् 

 पदहरो नियन्त्रर् 

 जिवायु पररवतयि अिकूुिि काययिम 

(च) ववपर्द व्यवस्र्ापि, वारूर् यन्त्र, एम्बुिेन्स 

 ववपर्द व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, काििू, मापदण्ड तर्ा स्र्ािीय स्तरका आयोजिाको कायायन्वयि 

र नियमि 

 ववपर्द पूवयतयारी तर्ा प्रनतकायय योजिा, जोणखम न्यूनिकरर् कायययोजिा 

 ववपर्द पूवयतयारी, खोज तर्ा उर्दवार, राहत सामाग्रीको पूवय भण्डारर्, ववतरर् र समन्वय 

 ववपर्द जोणखम के्षत्रको िक्साङ्कि तर्ा वस्तीहरुको पदहचाि र स्र्ािान्तरर् 

 ववपर्द व्यवस्र्ापिमा संघ, प्रदेश र स्र्ािीय समूदाय, संघ संस्र्ा, निजी के्षत्रसँगको सहयोग, समन्वय 

र सहकायय 

 ववपर्द कोषको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि र स्रोत साधिको पररचािि 

 ववपर्द पश्चात स्र्ािीय स्तरको पुिस्र्ायपिा र पुिनियमायर् 

 ववपर्द सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्र्ापि र अध्ययि अिुसन्धाि 

 प्राकृनतक प्रकोपको रोकर्ाम र पवूयतयारी 

 ववपर्द जोणखम न्यूनिकरर्को िाधग पूवय सूचिा प्रर्ािी सम्बन्धी काययिमको तजुयमा र कायायन्वयि 

 वारूर् यन्त्र तर्ा एम्बुिेन्सको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि 
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 स्र्ािीय आपतक्ािीि काययसञ्चािि प्रर्ािी 

(छ) सावयजनिक निजी साझदेारी 

 स्र्ािीय सावयजनिक-निजी साझदेारी सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, योजिा निमायर् 

 स्र्ािीय सावयजनिक-निजी साझदेारीका आयोजिा छिौट तर्ा कायायन्वयि 

 स्र्ािीय ववकासमा निजी के्षत्रको प्रवर्दयधि 

४. आधथयक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी 

कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादि व्यवस्र्ापि सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, 

कायायन्वयि र नियमि 

 कृवष बजार सूचिा, कृवष बजार तर्ा हाटबजारको पूवायधार निमायर्, सािा लसचंाई निमायर्, तालिम, 

प्रववधध प्रसार, प्राववधधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूनत य र कृषक क्षमता ववकास काययिमको सञ्चािि 

 कृवषजन्य प्राकृनतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको नियन्त्रर् 

 कृवष वातावरर् संरक्षर् तर्ा जैववक ववववधताको संरक्षर् र प्रवर्दयधि 

 कृवष प्रसार तर्ा जिशजक्तको प्रके्षपर्, व्यवस्र्ापि र पररचािि 

 उच्च मूल्ययुक्त कृवषजन्य वस्तकुो प्रवर्दयधि, ववकास तर्ा बजारीकरर् 

 कृवषसम्बन्धी वीमा र कजाय सहजीकरर् 

 शीत भण्डारर्को व्यवस्र्ापि 

 कृषकहरुको क्षमता अलभवरृ्दधध, प्राववधधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र शशजक्तकरर् 

 कृवष बबउ बबजि, िश्ि, मिखाद र रसायि तर्ा औषधधहरुको आपूनत य, उपयोग र नियमि 

 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ािीय संघ संस्र्ाहरुको समन्वय, व्यवस्र्ापि र 

नियमि 

 कृवष सम्बन्धी प्रववधधको संरक्षर् र हस्तान्तरर् 

 कृवष त्याङ्कको व्यवस्र्ापि र सूचिा प्रर्ािी तर्ा कृवष सम्बन्धी सूचिाको प्रचार प्रसार  

 कृवष स्रोत केन्रको स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि 

पशुपन्छी 

 पशुपािि र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि 
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 पशुपन्छी बजार सचूिा, हाटबजारको पूवायधार निमायर्, तालिम, प्राववधधक टेवा, कृषक क्षमता ववकास 

काययिमको सञ्चािि र नियमि 

 पशुपन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको नियन्त्रर् 

 पशुपन्छी धचककत्सा सेवाको व्यवस्र्ापि 

 पशुिश्ि सुधार पर्ददनत ववकास र व्यवस्र्ापि 

 पशुपन्छी सम्बन्धी वीमा र कजाय सहजीकरर् 

 स्र्ािीय चरि तर्ा खकय  ववकास र व्यवस्र्ापि 

 पशु आहारको गुर्स्तर नियमि 

 स्र्ािीय स्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्र्ापि र सूचिा प्रर्ािी 

 पशु बधशािा र शीत भण्डारर्को व्यवस्र्ापि र नियमि 

 पशुपािि तर्ा पशु स्वास््य सम्बन्धी अन्य कायय 

सहकारी 

 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू, मापदण्डको निमायर्, कायायन्वयि र नियमि 

 स्र्ािीय सहकारी संस्र्ाको दताय, अिुमनत, खारेजी र ववघटि 

 सहकारी वचत तर्ा ऋर् पररचािि सम्बन्धी स्र्ािीय मापदण्ड निधायरर् र नियमि 

 सहकारी सम्बन्धी राजष्रय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेलशक र स्र्ािीय संघसंस्र्ासँग समन्वय र सहकायय 

 सहकारी सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क व्यवस्र्ापि र अध्ययि अिसुन्धाि 

 स्र्ािीय सहकारीको क्षमता अलभवरृ्दधध 

 स्र्ािीय सहकारी के्षत्रको प्रवर्दयधि, ववकास र पररचािि । 

(ख) वि, भू-संरक्षर्, वन्यजन्तु, जिाधार, जडडबुटी तर्ा जैववक ववववधता 

 वि, जङ्गि, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जि उपयोग, वातावरर्, पयायवरर् तर्ा जैववक ववववधता 

सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि 

 सामुदानयक, ग्रामीर् तर्ा सहरी, धालमयक, कबुलियती विको सरंक्षर्, सम्वर्दयधि, उपयोग र नियमि 

 वि उपभोक्ता समूहको व्यवस्र्ापि 

 मध्यवती के्षत्रको सामुदानयक, धालमयक र कबुलियती विको व्यवस्र्ापि 

 िदी ककिार, िदी उकास, िहर ककिार तर्ा सडक ककिारमा वकृ्षारोपर् व्यवस्र्ापि 

 निजी तर्ा व्यवसानयक विको प्रवर्दयधि र नियमि 

 सावयजनिक खािी जग्गा, पाखा वा के्षत्रमा वकृ्षारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यवस्र्ापि 
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 जडडबुटी तर्ा अन्य गैरकाष्ठ वि पैदावार सम्बजन्ध, सभेक्षर्, उत्पादि, संकिि, प्रवर्दयधि, प्रशोधि 

र बजार व्यवस्र्ापि 

 वि ववउ बगैचा स्र्ापिा, व्यवस्र्ापि र प्रवर्दयधि 

 िसयरी स्र्ापिा, ववरुवा उत्पादि, ववतरर्, रोपर् र प्रवर्दयधि 

 वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षर्, व्यवसानयक पािि, उपयोग र अिुगमि 

 वन्यजन्तुबाट स्र्ािीय समुदायमा पिे प्रभाव रोकर्ाम, व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय प्रार्ी उर्दयाि (धचडडयाखािा) को स्र्ापिा र सञ्चािि 

 स्र्ािीय वन्यजन्तु पययटि र आयआजयि 

 स्र्ािीय स्तरमा अखेटो पहारको व्यवस्र्ापि 

 वि, वन्यजन्तु तर्ा चराचुरुङ्गीको अलभिेखाङ्कि र अध्ययि अिुसन्धाि 

 रैर्ािे प्रजानतको संरक्षर् र प्रवर्दयधि 

 लमचाहा प्रजानतको नियन्त्रर् 

 जैववक ववववधताको अलभिेख 

 सामुदानयक भ-ूसंरक्षर् र सोमा आधाररत आय आजयि काययिम 

 भ-ूसंरक्षर् र जिाधार व्यवस्र्ापिजन्य सामूदानयक अिकूुिि 

 जिवायु पररवतयि, अिकूुिि कायय 

 आयआजयिमा आधाररत जडडबुटीको संरक्षर्, प्रवर्दयधि, व्यवस्र्ापि 

(ग) उर्दयोग तर्ा उर्दयमलशिता ववकास र खािी तर्ा खनिज पदार्यको संरक्षर् 

उर्दयोग 

 िघु, घरेिु तर्ा सािा उर्दयोगको दताय, िवीकरर्, खारेजी र नियमि 

 िघु, घरेिु तर्ा सािा उर्दयोगको ववकास र प्रवर्दयधि 

 उर्दयमलशिता प्रवर्दयधि 

 व्यापाररक फमय, पसिको दताय, अिुमनत, िवीकरर्, खारेजी र नियमि 

 सीप ववकास सम्बन्धी काययको प्रवर्दयधि 

खािी तर्ा खनिज 

 खािी तर्ा खनिज पदार्यको सरंक्षर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापदण्ड तर्ा योजिाको 

कायायन्वयि र नियमि 
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 ढुङ्गा, धगटी, बािुवा, माटो, िुि, स्िेट, खररढुङ्गा, फायरक्िे जस्ता खानिजन्य वस्तु सभके्षर्, 

अन्वेषर्, उत्खिि 

 ढुङ्गा, धगटी, बािुवा, िुि, माटो, खररढुङ्गा, फायरक्िे तर्ा स्िेट आदद खानिजन्य वस्तुको 

संरक्षर्, ववकास, उत्खिि र उपयोग सम्बन्धी दताय, अिुमनत, िवीकरर्, खारेजी र व्यवस्र्ापि 

 खािी तर्ा खनिज पदार्य सम्बन्धी सूचिा तर्ा त्याङ्क सकंिि अलभिेख तर्ा व्यवस्र्ापि 

 भौगोलभयक िक्सा प्रकाशि । 

(घ) रोजगार प्रवर्दयधि तर्ा गररवी न्यूनिकरर् 

 गररवी निवारर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू, मापदण्ड, नियमि र अध्ययि अिुसन्धाि 

 गररबी निवारर्को स्र्ािीय रर्िीनत तजुयमा 

 गररब घरपररवार पदहचाि सम्बन्धी स्र्ािीय सभेक्षर्, सूचिा व्यवस्र्ापि र नियमि 

 गररवी निवारर् सम्बन्धी राजष्रय, प्रादेलशक र स्र्ािीय संस्र्ासँग सम्पकय , समन्वय र सहकायय 

 रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्किि, प्रशोधि र सूचिा प्रर्ािीको स्र्ापिा 

 स्र्ािीयस्तरमा रहेका ववदेशी श्रलमकको िगत सङ्किि तर्ा सूचिा व्यवस्र्ापि 

 पदहचाि भएका गररब घरपररवार एवं िक्षक्षत समूह सम्बन्धी स्र्ािीय योजिा, काययिम, स्रोत पररचािि 

र व्यवस्र्ापि 

 संघीय र प्रदेश कािूि बमोजजम स्र्ािीय तहमा सकुुम्वासीको पदहचाि र अलभिेख व्यवस्र्ापि 

 सुकुम्वासी सम्बन्धी जीववकोपाजयि र बसोबास व्यवस्र्ापि 

 रोजगारीका अवसर लसजयिा सम्बन्धी 

५. सामाजजक ववकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्यलमक लशक्षा 

 प्रारजम्भक बाि लशक्षा तर्ा ववर्दयािय लशक्षा, अिौपचाररक लशक्षा, खुिा तर्ा वैकजल्पक लशक्षा (गुरुकुि, 

मदरसा, गुम्वा आदद), निरन्तर लसकाइ तर्ा ववशेष लशक्षा सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, 

योजिाको निमायर्, कायायन्वयि र नियमि 

 प्राववधधक लशक्षा तर्ा व्यवसानयक तालिमको योजिा तजुयमा, सञ्चािि, अिमुनत र नियमि 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीको ववतरर् तर्ा कायायन्वयि 

 ववर्दयािय लशक्षक तर्ा कमयचारी व्यवस्र्ापि 

 ववर्दयाियको िक्साङ्कि, अिुमनत, स्वीकृनत, समायोजि तर्ा नियमि 

 शैक्षक्षक पूवायधार निमायर् र ममयत सम्भार 
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 आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्र्ापि 

 ववर्दयार्ी लसकाई उपिब्धीक परीक्षर् र व्यवस्र्ापि 

 ववर्दयाधर्य प्रोत्साहि तर्ा छात्रववृत्तको व्यवस्र्ापि 

 शैक्षक्षक परामशय सेवाको अिुमनत तर्ा नियमि 

 स्र्ािीयस्तरको शैक्षक्षक ज्ञाि, सीप र प्रववधधको संरक्षर्, प्रवर्दयधि र स्तरीकरर् 

 माध्यलमक तहसम्मको शैक्षक्षक काययिमको समन्वय र नियमि 

 पुस्तकािय एवं पत्रपबत्रका 

 स्र्ािीय पुस्तकािय, वाचिािय तर्ा सामुदानयक अध्ययि केन्र सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि । 

(ख) खेिकूद तर्ा अनतररक्त कियाकिाप 

 स्र्ािीयस्तरमा खिेकूद प्रशासि तर्ा संघ संस्र्ाको नियमि र समन्वय 

 खेिकूदको संरचिाको पूवायधार निमायर् सञ्चािि तर्ा ववकास 

 खेिकूदको ववकास र प्रवर्दयधि 

 खेिकूद प्रनतयोधगताको आयोजिा र सहभाधगता 

 अनतररक्त कियाकिाप सम्बन्धी ववषय 

(ग) आधारभूत स्वास््य तर्ा सरसफाई 

 आधारभूत स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिाको निमायर्, कायायन्वयि 

तर्ा नियमि 

 राजष्रय तर्ा प्रदेश स्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्र्ािीय स्तरको स्वास््य सम्बन्धी िक्ष्य र 

गुर्स्तर निधायरर् 

 राजष्रय र प्रादेलशक मापदण्ड अिुरुप जिरि अस्पताि, िलसयङ्ग होम, निदाि केन्र तर्ा अन्य 

स्वास््य संस्र्ाहरुको जक्िनिक दताय, सञ्चािि अिुमनत र नियमि 

 आधारभूत स्वास््य सेवाको सञ्चािि र प्रवर्दयधि 

 अस्पताि र अन्य स्वास््य संस्र्ाको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि 

 स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवायधार ववकास तर्ा व्यवस्र्ापि 

 सरसफाई सचेतिाको अलभवरृ्दधध 

 रक्तसञ्चार सेवा तर्ा स्र्ािीय र सहरी स्वास््य सेवा 

 औषधध पसि सञ्चािि र नियमि 

 औषधधजन्य विस्पनत, जडडबुटी र अन्य औषधधजन्य वस्तुको उत्पादि, प्रशोधि र ववतरर् 
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 स्वास््य वीमा िगायतका सामाजजक सुरक्षा काययिमको व्यवस्र्ापि 

 औषधध तर्ा अन्य मेडडकि उत्पादिहरुको न्यूितम मूल्य निधायरर् र नियमि 

 औषधधको उधचत प्रयोग र सुक्ष्म जीव निरोधक प्रनतरोध न्यूनिकरर् 

 औषधध र स्वास््य उपकरर्को खररद, भण्डारर् र ववतरर् 

 स्वास््य सूचिा प्रर्ािीको व्यवस्र्ापि 

 जिस्वास््य निगरािी (पजब्िक हेल्र् सभेिेन्स) 

 प्रवर्दयधिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुिस्र्ायपिात्मक र प्यालिएदटभ स्वास््य सेवाको सञ्चािि 

 स्वस्र् जीविशिैी, पोषर्, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पाििा, पञ्चकमय 

िगायतका जिस्वास््य सवेाको प्रवर्दयधि 

 जुिोदटक र ककटजन्य रोगको नियन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापि 

 सुनत य, मददरा र िागुपदार्यजन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रर् तर्ा सचेतिा अलभवरृ्दधध 

 आयुवेददक, युिािी, आम्ची, होलमयोप्याधर्क, प्राकृनतक धचककत्सा िगायतका परम्परागत स्वास््य 

उपचार सेवाको व्यवस्र्ापि 

 जिस्वास््य, आपतक्ालिि स्वास््य तर्ा महामारीको नियन्त्रर्, योजिा र कायायन्वयि 

 सरुवा तर्ा िसिे रोगको नियन्त्रर् तर्ा रोकर्ाम 

 आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह 

(घ) खािेपािी व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय खािेपािी सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि 

 खािेपािी महसिु निधायरर् र खािेपािी सेवा व्यवस्र्ापि 

 सावयजनिक स्र्िमा वपउिे पानि व्यवस्र्ापि 

 स्वच्छ खािेपािी आपूनत य सम्बन्धी ववषय 

(ङ) िैङ्धगक समािता तर्ा सामाजजक सुरक्षा 

िैङ्धगक समािता 

 मदहिा हक सम्बन्धी िीनत, योजिा, कायायन्यवि र नियमि 

 मदहिाको आधर्यक, सामाजजक, राजिीनतक, शसजक्तकरर् तर्ा क्षमता ववकास 

 िैङ्धगक दहसंा निवारर्को िाधग निरोधात्मक, प्रवर्दयधिात्मक, संरक्षर्ात्मक उपाय र पुिस्र्ायपिा 

 िैङ्धगक उत्तरदायी बजेट 

बािबालिका 



21 
 

 बािबालिकाको हक दहत संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू, मापदण्ड, योजिा, कायायन्वयि र 

नियमि 

 बािबालिकाको हक दहत संरक्षर् 

 बािमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बािक्िब, बाि संरक्षर् सलमनत तर्ा बाि सञ्जाि 

 बािबालिकाको हक दहत संरक्षर् सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तर्ा अन्य निकायसँग सम्पकय , समन्वय तर्ा 

सहकायय 

 बािबालिका पररवार सहयोग 

 वैकजल्पक स्याहार पर्ददनतको कायायन्वयि 

 बाि न्याय 

 बाि गहृ, पुिस्र्ायपिा केन्र, लशश ुस्याहार केन्र र बािववकास केन्र व्यवस्र्ापि 

 असहाय बािबालिका, सडक बािबालिका व्यवस्र्ापि 

 बाि दहसंा नियन्त्रर् 

 बािसुधार तर्ा पुििःस्र्ापिा केन्र स्र्ापिा, संचािि अिुमती र नियमि 

 आपतक्ालिि बाि उर्दवार कोष स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि 

युवा 

 युवा जागरर्, सशजक्तकरर् र पररचािि 

 युवा सीप, उर्दयमलशिता तर्ा िेततृ्व ववकास 

ज्येष्ठ िागररक 

 ज्येष्ठ िागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्माि, स्वास््य सुववधा, सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी कायय 

 ज्येष्ठ िागररकको क्िब, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रय केन्रको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि 

अपाङ्गता भएका व्यजक्त र एकि मदहिा 

 संघ तर्ा प्रदेससँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुििःस्र्ापिा केन्र तर्ा असक्त स्याहार केन्रको सञ्चािि 

र व्यवस्र्ापि 

 अपाङ्ग भएका व्यजक्त तर्ा असहायको िगत अर्दयावधधक, पररचयपत्र ववतरर्, सामाजजक सरुक्षा 

तर्ा सुववधाको व्यवस्र्ापि तर्ा ववतरर् 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्तमैत्री पूवायधार निमायर् तर्ा सञ्चािि 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त र असक्तहरुको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय 

 एकि मदहिा सम्बन्धी कायय 
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(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािि, समन्वय तर्ा नियमि 

 स्र्ािीय  स्तरमा समाज कल्यार् सम्बन्धी संघ संस्र्ा (गैरसरकारी, सामाजजक तर्ा सामुदानयक संघ 

संस्र्ा) को दताय, िवीकरर् तर्ा नियमि 

 गुठी, कोष तर्ा अन्य रष्टहरुको व्यवस्र्ापि 

 निजी तर्ा गैरसरकारी के्षत्रहरुसँग समन्वय र सहकायय 

 समन्वय र पररचािि 

 सामाजजक संघ संस्र्ा सम्बन्धी अन्य ववषय 

(छ) सामाजजक सुरक्षा काययिम तर्ा व्यजक्तगत घटिा दताय 

 सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापदण्ड, नियमि र अध्ययि अिुसन्धाि 

 संघ तर्ा प्रदेशिे निधायरर् गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरुक्षा सम्बन्धी काययिम कायायन्वयि 

 सामाजजक सुरक्षाको कायायन्वयिको िाधग संघ, प्रदेश र स्र्ािीय संघ संस्र्ासँग सम्पकय , समन्वय र 

सहकायय 

 स्र्ािीय सामाजजक सुरक्षा योजिा र व्यवस्र्ापि तर्ा आवश्यक त्याङ्क संकिि एवं व्यवस्र्ापि 

(ज) संस्कृनत, सम्पदा, िलितकिा तर्ा पययटि प्रवर्दयधि 

 भाषा, संस्कृनत र िलितकिाको संरक्षर् र ववकास सम्बन्धी स्र्ािीय स्तरको िीनत, कािूि, मापदण्ड, 

योजिा, कायायन्वयि र नियमि 

 पुरातत्व, प्राचीि स्मारक तर्ा संग्रहाियको संरक्षर्, सम्भार, प्रवर्दयधि र ववकास 

 परम्परागत रुपमा चलिआएका जात्रा तर्ा पवयको सञ्चािि र व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय महत्वका धालमयक तर्ा साँस्कृनतक सम्पदाको व्यवस्र्ापि 

 पययटकीय महत्वका स्र्ि, तर्ा सम्पदाको पदहचाि, संरक्षर् र प्रवर्दयधि 

 पययटि पूवायधार ववकास तर्ा प्रोत्साहि 

 पुराताजत्वक, धालमयक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षर् तर्ा सम्बर्दयधि 

 भाषा, संस्कृनत, जात्रा, पवय र िलितकिाको संरक्षर्, प्रवर्दयधि ववकास 

६. योजिा, अिुगमि तर्ा त्याङ्क शाखा 

(क) योजिा तजुयमा, कायययोजिा तयारी, उपभोक्ता सलमनत पररचािि 

 ववकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा र नियमि 

 स्र्ािीय ववकास िीनत, अल्पकािीि, मध्यकािीि तर्ा दीघयकािीि ववकास योजिा तजुयमा, अिगुमि तर्ा 

मूल्याङ्कि 
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 आधर्यक, सामाजजक, सांस्कृनतक, वातावरर्ीय, प्रववधध र पूवायधारजन्य ववकासका िाधग आवश्यक आयोजिा 

तर्ा पररयोजिाहरुको तजुयमा, कायायन्वयि, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि 

 वावषयक ववकास काययिम, आयोजिा तजुयमा, कायायन्वयि 

 ववकास निमायर् प्रकियामा स्र्ािीय जिसहभाधगता अलभवरृ्दधधका काययिम तजुयमा र कायायन्वयि 

 ववकास योजिाहरुको वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कि 

 उपभोक्ता सलमनतको वववरर्, क्षमता ववकास 

 ववकासका प्रार्लमकता प्राप्त के्षत्र निधायरर् 

 संघीय र प्रादेलशक आयोजिा, पररयोजिा कायायन्वयिमा समन्वय, सहजीकरर् र सहयोग 

 ववकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य कायय 

(ख)  अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि 

 ववकास आयोजिाको अिुगमि, आवधधक प्रगनत तर्ा प्रनतफिको सलमक्षा 

 ववकास योजिाको अिुगमि तर्ा मूल्याङ्किको आधार तर्ा प्रकिया  निधायरर् 

 आयोजिाको अध्ययि, अिुसन्धाि तर्ा प्रभाव मूल्याङ्कि 

 बबषय के्षत्रगत िीनतको अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि 

(ग) त्याङ्क व्यवस्र्ापि 

 त्याङ्क संकिि, व्यवस्र्ापि तर्ा प्रयोग सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायायन्वयि र 

नियमि 

 सूचिा तर्ा अलभिेख केन्रको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि 

 आधुनिक प्रववधध माफय त व्यजक्तगत घटिा दताय (जन्म, मतृ्यु, वववाह, वसाईसराई, सम्बन्ध ववच्छेद र 

धमयपुत्र\धमयपुत्री), अलभिेख व्यवस्र्ापि तर्ा प्रनतवेदि 

 स्र्ािीय त्याङ्क सकंिि, प्रशोधि, अलभिेखीकरर् तर्ा ववतरर् 

o आधारभूत त्याङ्क, संकिि र व्यवस्र्ापििः जिसाङ्ज्यक, प्राकृनतक, आधर्यक, सामाजजक, 

साँस्कृनतक, भौनतक पूवायधार, रोजगारीको अवस्र्ा, कुि ग्राहस्र् उत्पादि, प्रनत व्यजक्त आय, 

मािव ववकास सूचकांक, राजश्व तर्ा आय व्यय समेतको संयुक्त त्याङ्क संकिि र प्रशोधि 

गरी सूचिा प्रर्ािीमा आवर्दधता र पाजश्चयधचत्र तर्ा स्रोत िक्साको अर्दयावर्दनयक एवं अलभिेख 

o बेरोजगारको त्याङ्क सकंिि 

o स्र्ािीय व्यापारको त्याङ्क प्रर्ािी र अध्ययि अिुसन्धाि 

o सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क र सूचिा व्यवस्र्ापि 
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o सम्पन्ि भएका तर्ा चािु योजिाको वववरर् 

o ववषय के्षत्रगत सूचिा, त्याङ्कको संकिि, अलभिेख 

 प्रदेश तर्ा संघसँग त्याङ्क एव ंसूचिा आदाि प्रदाि र समन्वय  

 सम्भाव्य प्राकृनतक स्रोत तर्ा साधिको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यवस्र्ापि 

 गाउँपालिकाका आवधधक तर्ा वावषयक काययिम र बजेट स्वीकृनत 

रष्टव्यिः गाउँ काययपालिकािे माधर् उल्िेणखत ववषयक्षेत्र समेट्िे गरी आफ्िो आवश्यकता र प्रार्लमकता अिुरुप कायायिय, शाखा 
वा उपशाखा वा इकाई सदहतको प्रशासनिक ढाचँा स्वीकृत गरी िागु गिय सक्िेछ । 
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अिुसूची -३ 

(नियम ४ को उपनियम (३) सगँ सम्बजन्धत) 

वडा सलमनतबाट सम्पादि हुि ेकायय 
(क) िडा स्तरीर् तथ्र्ाङ्क संककन तथा अद्र्ािधिक गननः 

 आफ्िो वडा लभत्रको वस्तुगत वववरर् (िदीिािा, जैववक ववववधता, खनिज पदार्य, जिसङ््याको बिोट, 
आधर्यक अवस्र्ा, उर्दयोगधन्दा, लशक्षा तर्ा स्वास््य सम्बन्धी वववरर् आदी) तयार गिे, अर्दयावधधक गदै 
िैजाि े

 निजी घर तर्ा घरपररवारको िगत राख्न े

 ऐनतहालसक, पुराताजत्वक, साँस्कृनतक तर्ा धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीि स्मारक, सावयजनिक तर्ा 
सामुदानयक भवि, सावयजनिक, ऐिािी, पनतय जग्गाको िगत राख्न ेतर्ा संरक्षर् गि े

 खुिा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मजन्दर, गुम्वा, मजस्जद, देवस्र्ि, मदरसा, 
पनतय जग्गा, डाँडापाखा, चरिके्षत्र, पािीको मूि, पोखरी, तिाउ, इिार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गुठीघर, 
बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिो िहर, पािीघट्ट, लमिको त्याङ्क संकिि गरी अर्दयावधधक िगत राख्न,े 
संरक्षर् गिे र खजण्डकृत त्याङ्क र सूचिा सदहतको वडाको पाजश्वयधचत्र तयार तर्ा अर्दयावधधक गिे 

(ख) िडाका विकास ननमायणका र्ोजना तजुयमा, कार्ायधिर्न, अनुगमन तथा आिधिक प्रगनत सिमिा गननः 
 सहभाधगतामूिक योजिा तजुयमा प्रर्ािी अिुसार वस्ती वा टोिस्तरबाट योजिा तजुयमा प्रकिया अविम्बि गरी 

वस्ती तर्ा टोिस्तरीय योजिाको माग सङ्किि, प्रार्लमकीकरर् तर्ा छिौट गिे, 

 टोि ववकास संस्र्ाको गठि र पररचािि तर्ा वडालभत्र सञ्चािि हुिे योजिाहरुका िाधग उपभोक्ता सलमनतको 
गठि तर्ा सोको अिुगमि गिे 

 वडालभत्रका योजिा तर्ा भौनतक पूवायधारको संरक्षर्, ममयत सम्भार, रेखदेख तर्ा व्यवस्र्ापि गिे 
(ग) िडाका विकास ननमायणका कार्यहरु गननः 

 बािउर्दयािको व्यवस्र्ा गि े

 अिौपचाररक लशक्षा काययिम तर्ा प्रारजम्भक वाि ववकास केन्र सञ्चािि र व्यवस्र्ापि गिे, 

 पुस्तकािय, वाचिािय, सामुदानयक लसकाई केन्र, ,बािक्िब तर्ा बािसञ्जािको सञ्चािि र व्यवस्र्ापि 
गिे, 

 वडा तहको स्वास््य केन्र तर्ा उप केन्रको व्यवस्र्ापि गिे, 

 बािबालिकाहरुिाई बब.लस.जज., पोलियो, लभटालमि “ए” को व्यवस्र्ा गिे, 

 पोषर् काययिमको सञ्चािि गि,े 

 वडा तहमा स्वास््य जिचेतिा ववकास तर्ा स्वास््य सचूिा काययिमको सञ्चािि गिे, 

 शहरी तर्ा ग्रामीर् स्वास््य जक्िनिकको सञ्चािि गिे, गराउिे, 

 सावयजनिक शौचािय तर्ा स्िाि गहृको निमायर् र व्यवस्र्ापि गिे, गराउिे, 

 वडास्तरीय सामुदानयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इिार तर्ा पोखरीको निमायर्, संरक्षर् र गुर्स्तर नियमि गिे, 

 घरबाट निकास हुि ेफोहोरमैिाको सङ्किि र व्यवस्र्ापि, चोक तर्ा गल्िीहरुको सरसफाई, ढि निकास, 
मरेका जिावरको व्यवस्र्ापि, सतही पािीको निकास तर्ा पािीको स्रोत संरक्षर् गिे, गराउिे 

 कृवष तर्ा फिफूि िसयरीको स्र्ापिा, समन्वय र प्रवर्दयधि तर्ा वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिमको अलभमुणखकरर् 
गिे, 

 कृवष मिको माग सङ्किि गि,े 

 कृवषमा िाग्िे रोगहरुको वववरर् तयार गिे, 

 पशुपंछी ववकास तर्ा छाडा चौपायाको व्यवस्र्ापि, 
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 वडालभत्रको चरर् के्षत्र संरक्षर् तर्ा व्यवस्र्ापि गिे, 

 स्र्ािीय समुदायका चाडपवय, भाषा संस्कृनतको ववकासको िाधग किा, िाटक, जिचेतिामूिक तर्ा सांस्कृनतक 
काययिम गिे गराउिे, 

 स्र्ािीय मौलिकता झजल्किे सांस्कृनतक रीनतररवाजिाई संरक्षर् तर्ा प्रवर्दयधि गि े

 वडालभत्र खेिकूद पूवायधारको ववकास गिे, 

 अन्तर ववर्दयािय तर्ा बािक्िब माफय त खेिकूद काययिमको सञ्चािि गिे गराउि े

 वडा के्षत्रलभत्रको बाटोघाटो चािु अवस्र्ामा राख्न ेतर्ा राख्न सहयोग गिे 
 वडालभत्रका सडक, अधधकारके्षत्रमा अवरोध र अनतिमर् गिय िददिे 
 बाटोघाटोको बाढी पदहरो पन्छाउि े

 घरेिु उर्दयोगको िगत सङ्किि तर्ा सम्भाव्यता पदहचाि गि े

 वडालभत्र घरेिु उर्दयोगको प्रवर्दयधि गिे 
 प्रचलित कािूि बमोजजम व्यजक्तगत घटिा दताय, अर्दयावधधक र सोको अलभिेख संरक्षर् गि े

 व्यजक्तगत घटिा दताय सम्बन्धी जिचेतिा काययिम सञ्चािि गिे 
 सामाजजक सुरक्षा भत्ता ववतरर् तर्ा अलभिेख अर्दयावधधक गि े

 वडािाई बािमैत्री बिाउि े

 वडालभत्र आधर्यक तर्ा सामाजजक रुपमा पनछ परेका मदहिा, बािबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, 
ज्येष्ठ िागररक, अल्पसङ््यक, सीमान्तकृत समूदायको अलभिेख राखी सामाजजक र आधर्यक उत्र्ाि सम्बन्धी 
काम गि े

 ववलभन्ि समुदायका वीच सामाजजक सदभाव र सौहादयता कायम गिे 
 बािवववाह, मदहिा बबरुर्दधको दहसंा, छुवाछुत, दहेज तर्ा दाइजो, हलिया प्रर्ा, छाउपडी, कमिरी प्रर्ा, 

बािश्रम, मािव वेचबबखि, निरक्षरता जस्ता सामाजजक कुरीनत र अन्धववश्वासको अन्त्य गिे, गराउिे 
 प्रचलित कािूिको अधीिमा रही मािपोत तर्ा भूलम कर, व्यवसाय कर, बहाि कर, बबज्ञापि कर, स-शुल्क 

पाककय ङ्ग, ियाँ व्यवसाय दताय, लसफाररस दस्तुर, सवारी साधि कर, मिोरञ्जि करको िेखाजोखा र सङ्किि 
गरी गाउँपालिकामा प्रनतवेदि सदहत रकम बुझाउि े

 असक्त बबरामी भएको वेवाररस वा असहाय व्यजक्तिाई िजजकको अस्पताि वा स्वास््य केन्रमा पुर याई 
औषधोपचार गराउि े

 असहाय वा वेवाररस व्यजक्तको मतृ्यु भएमा निजको दाह संस्कारको व्यवस्र्ा लमिाउि े

 सडक बािबालिकाको उर्दवार र पिुस्र्ायपिा गिे, गराउि े

 वडालभत्रको सामुदानयक वि, विजन्य सम्पदा र जैववक ववववधताको संरक्षर् र प्रवर्दयधि गि े

 वडा, टोि, वस्तीस्तरमा हररयािी के्षत्र ववस्तार गिे गराउिे 
 वडािाई वातावरर्मैत्री बिाउि े

 प्राङ्गाररक कृवष, सुरक्षक्षत माततृ्व,  ववर्दयार्ी भिाय, पूर्य खोप, खुिा ददशामुक्त सरसफाई, वातावरर्मैत्री तर्ा 
बािमैत्री शासिजस्ता प्रवर्दयधिात्मक काययहरु गिे, गराउि े

(घ) कानून बमोजजमका ननर्मन कार्य गनन 
 वडालभत्रका सञ्चालित ववकास योजिा, आयोजिा तर्ा संिग्ि उपभोक्ता सलमनतहरुका काययको नियमि गिे 
 घर निमायर् गुर्स्तर तर्ा भवि संदहता र मापदण्ड अिसुार भए िभएको अिुगमि गिे, लसकमी, डकमीिाई 

भूकम्प प्रनतरोधी भवि निमायर् सम्बन्धी तालिम ददि े

 खार्दयान्ि, माछा, मासु, तरकारी, फिफूि, पेय पदार्य तर्ा उपभोग्य सामाग्रीको गुर्स्तर र मूल्यसूची 
अिुगमि गरी उपभोक्ता दहत सरंक्षर् गिे 
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 वडालभत्रका उर्दयोग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्दयधि गरी िगत राख्न े

 हाट बजारको व्यवस्र्ापि गिे, गराउिे 
 ववर्दयुत चुहावट तर्ा चोरी नियन्त्रर् गिे 
 िाता, िागररकता आददको लसफाररस तर्ा प्रमाणर्त गिे 
 आफ्िो भौगोलिक के्षत्र लभत्रको निमायर् कायय तर्ा अन्य सेवाको प्रयोजिको िाधग निमायर् सामाग्री, ज्यािा, 

भाडा, तर्ा महशुिको स्र्ािीय दररेट तोक्िे 
 आफ्िो वडालभत्रका उपभोक्ता सलमत, सहकारी संस्र्ा, निजी के्षत्र िगायतका सबै ववकास साझदेार 

 हरुसँग ववकास निमायर् तर्ा सावयजनिक सेवा प्रवाहमा समन्वय गिे 
 समय समयमा िेपाि कािूििे तोकेबमोजजम अन्य काम गि े

(ङ) अिभकेख व्र्िस्थापान, िसफाररस तथा प्रमाणणत गनन 
 पजञ्जकरर्, िागररकतात तर्ा अलभिेख व्यवस्र्ापि 

o गाउँपालिकामा व्यजक्तगत घटिाको स्र्ािीय त्याङ्क सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापदण्ड, योजिा, 
कायायन्वयि र नियमि 

o संघीय कािूि र मापदण्ड बमोजजम गाउँपालिकामा व्यजक्तगत घटिा (जन्म, मतृ्यु, वववाह, बसाईसराई, 
सम्बन्ध ववच्छेद र धमयपुत्र र धमयपुत्री) को दताय 

o आधुनिक प्रववधध अपिाई व्यजक्तगत घटिाको अलभिेख व्यवस्र्ापि र प्रनतवेदि 

o िेपािी िागररकताको प्रमार्पत्रका िाधग लसफाररस िगायतका महत्वपूर्य अलभिेखको नियमि 

o स्र्ािीय स्तरको अलभिेख व्यवस्र्ापि 

 िाता प्रमाणर्त गिे 
 िागररकता तर्ा िागररकताको प्रनतलिवप लििका िाधग लसफाररस गिे 
 बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गिे 
 कोठा खोल्ि रोहबरमा बस्ि े

 मोही िगत कट्टाको लसफाररस गि े

 जन्म लमनत प्रमाणर्त गिे 
 व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्जािि िभएको वा व्यापार व्यवसाय हुदैं िभएको लसफाररस गिे 
 लमिापत्रको कागज गराउिे निवेदि दताय गिय लसफाररस गि े

 वववाह प्रमाणर्त तर्ा अवववादहत प्रमाणर्त गिे 
 नििःशुल्क वा सशुल्क स्वास््य उपचारको लसफाररस गिे 
 अगे्रजी माध्यममा लसफाररस तर्ा प्रमाणर्त गिे 
 घर पाताि प्रमाणर्त गिे 
 व्यजक्तगत वववरर् प्रमाणर्त गिे 
 पूजायमा घर कायम गिे लसफाररस गिे 
 फरक, फरक िाम, र्र, जन्म लमनत तर्ा प्रमाणर्त दवुै िाम गरेको व्यजक्त एकै हो भन्िे लसफाररस गिे 
 िाम, र्र, जन्म लमनत संशोधिको लसफाररस गि े

 जग्गा धिीपूजाय हराएको लसफाररस गिे 
 कागज र मन्जुरीिामा प्रमाणर्त गि े

 ककत्ताकाट गिय लसफाररस गि े

 संरक्षक प्रमाणर्त गिे तर्ा संस्र्ागत र व्यजक्तगत संरक्षक लसफाररस गिे 
 जीववतसँगको िाता प्रमाणर्त गिे 
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 हकवािा वा हकदार प्रमाणर्त गिे 
 िामसारी गिय लसफाररस गि े

 जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गिे 
 मतृकसँगको िाता प्रमाणर्त तर्ा सजयलमि लसफाररस गिे 
 उर्दयोग ठाउँसारी गिय लसफाररस गिे 
 जीववत रहेको लसफाररस गिे 
 पूवय प्रार्लमक ववर्दयािय खोल्िे लसफाररस र अिुमनत ददिे 
 जग्गा मूल्याङ्कि लसफाररस प्रमाणर्त गिे 
 ववर्दयाियको कक्षा र्प गिय लसफाररस गिे 
 पािि पोषर्को िाधग लसफाररस गिे 
 वैवादहक अङ्धगकृत िागररकता लसफाररस गिे 
 आधर्यक अवस्र्ा कमजोर वा ववपन्िता प्रमाणर्त गिय वा आधर्यक अवस्र्ा बलियो वा सम्पन्िता प्रमाणर्त 

 ववर्दयािय ठाउँसारी गिय लसफाररस गिे 
 धारा तर्ा ववर्दयुत जडािको िाधग लसफाररस गिे 
 प्रचलित कािूि अिुसार प्रत्यायोजजत अधधकार बमोजजमको अन्य लसफाररस वा प्रमाणर्त गि े
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अिुसूची -४ 

(नियम ४ को उपनियम (४) सगँ सम्बजन्धत) 

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

१. अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुिेछिः 
(क) गाउँ सभा तर्ा गाउँ काययपालिकाको बैठक बोिाउिे र बैठकको अध्यक्षता गिे 
(ख) गाउँ सभा तर्ा गाउँ काययपालिकाको बैठकमा बैठकको काययसूची तर्ा प्रस्ताव पेश गिे, गराउि े

(ग) गाउँपालिकाको वावषयक काययिम तर्ा बजेट तयार गरी सभामा पशे गिे 
(घ) गाउँ काययपालिकाको निर्ययमा गाउँ सभाको अधधवेशिको आव्हाि र समापिको घोषर्ा गि े

(ङ) गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा सदस्यिाई गाउँपालिकाको कायय ववभाजि नियमाविी अिुरुपको ववषयगत कायय 
जजम्मेवारी बाँडफाँड तर्ा हेरफेर गिे 

(च) गाउँ सभा र गाउँ काययपालिकाको निर्यय कायायन्वयि गिे गराउि े

(छ) गाउँ काययपालिकाको दैनिक काययको सामान्य रेखदेख, निदेशि र नियन्त्रर् गिे 
(ज) उपाध्यक्ष तर्ा सदस्यिाई गाउँपालिकाको कामका िाधग स्वदेशलभत्र काजमा खटाउि े

(झ) काययकारी अधधकृतको सात ददिसम्मको ववदा वा स्वदेशलभत्रको काज स्वीकृत गि े

(ञ) गाउँपालिकाको चि अचि सम्पवत्त हेरववचार तर्ा ममयत सम्भार गिे गराउिे र आम्दािी खचय, दहसाब र 
अन्य कागजपत्र सुरक्षक्षत राख्न,े राख्न िगाउि े

(ट) प्रचिनत िेपाि कािूि बमोजजम आवश्यक लसफाररस गि े

(ठ) गाउँ सभा वा गाउँ काययपालिकािे तोकेका अन्य काम गि े

(२) अध्यक्षिे आफ्िो अिुपजस्र्नतमा उपाध्यक्षिाई काययवाहक अध्यक्ष तोक्िु पिेछ । 

२. उपााध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकारः (१) उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुिेछिः 
(क) न्यानयक सलमनतको संयोजक भई कायय गि े

(ख) गाउँपालिका अध्यक्षको अिुपजस्र्नतमा  काययवाहक भई कायय गि े

(ग) गाउँसभा, गाउँ काययपालिका तर्ा अध्यक्षिे तोकेका अन्य कायय गिे 

(२) उपाध्यक्षिे आफ्िो गाउँपालिकाक के्षत्रबादहर जािु पदाय अध्यक्षिाई जािकारी ददिुपिछे । 

३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधिकारः (१) वडा अध्यक्षको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुिेछिः 
(क) आफ्िो वडा सलमनतको अध्यक्ष भई कायय गि े

(ख) वडा सलमनतका सदस्यहरुिाई वडा सलमनतको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा पररचािि गि े

(ग) काययपालिकाको सदस्य भई कायय गिे 
(घ) वडाको ववकास योजिा, बजेट तर्ा काययिमहरु कायायन्वयि गिे गराउिे तर्ा स्वीकृनतका िाधग गाउँपालिकामा 

पेश गिे 
(ङ) वडाबाट कायायन्वयि हुिे योजिा तर्ा काययिमहरु कायायन्वि गिे गराउिे, नतिको अिुगमि गिे तर्ा आवधधक 

समीक्षा गिे गराउि े

(च) प्रचलित िेपाि कािूि बमोजजम आवश्यक लसफाररस गि े

(छ) तोककए बमोजजम वा गाउँपलिका अध्यक्षिे तोकेका अन्य कायय गिे 
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(२) वडाध्यक्षिे आफ्िो अिुपजस्र्नतमा सम्बजन्धत वडा सलमनतको ज्येष्ठ सदस्यिाई काययवाहक तोकी सोको जािकारी गाउँ 
काययपालिकािाई ददिुपिेछ । 

४. सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकारः (१) काययपालिकाको सदस्यको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुिछेिः- 

(क) काययपालिकाको बैठकमा भाग लििे 
(ख) अध्यक्षिे तोकेको ववषयगत के्षत्रको संयोजक वा अध्यक्ष भई तोककएको कायय गि े

(ग) अध्यक्ष तोकेका अन्य कायय गि े

(२) सदस्यिे गाउँपालिका के्षत्र बादहर जाँदा अध्यक्षिाई जािकारी ददई जािु पिेछ । 

५. िडा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकारः (१) वडा सदस्यको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुिेछिः 
(क) वडा सलमनतको बैठकमा भाग लििे 
(ख) वडा अध्यक्षको अिुपजस्र्नतमा वडाअध्यक्षिे तोके बमोजजम काययवाहक वडा अध्यक्ष भई कायय गि े

(ग) वडा अध्यक्षिे तोकेका अन्य कायय गिे 

(२) वडा सदस्यिे गाउँपालिका के्षत्र बादहर जाँदा वडा अध्यक्षमाफय त काययपालिकािाई जािकारी ददिु पिेछ । 

 

 

 

अिुसूची -५ 

विषर्गत सिमनतहरुको वििरण 

(नियम ४ को उपनियम (६) सगँ सम्बजन्धत) 

 

 

 

(क) सावयजनिक सेवा तर्ा क्षमता ववकास सलमनत 

(ख) आधर्यक ववकास सलमनत 

(ग) सामाजजक ववकास सलमनत 

(घ) पूवायधार ववकास सलमनत 

(ङ) वातावरर् तर्ा ववपर्द व्यवस्र्ापि सलमनत 

(च) ववधेयक सलमनत



 

 

 

 


