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भाग १ 
 

१.अध्ययनको पषृ्ठभतूमः 
नेपािको संवविान बमोखजम स्थानीय तहको अतिकार सम्बन्द्ि व्यवस्था कायायन्द्वयन गनय तथा 
सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तह तबचको सहकाररता, सहअखस्तत्व र समन्द्वयिाई प्रवर्द्यन गदै 
जनसहभातगता, उत्तरदावयत्व, पारदखशयता सतुनखित गरी सिुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गनय 
आवश्यक छ। 

िोकतन्द्रका िाभहरूको समानपुाततक समावेशी र न्द्यायोखचत ववतरण गरी कानूनी राज्य र ददगो 
ववकासको अविारणा अनरुूप समाजवाद उन्द्मिु सङ् घीय िोकताखन्द्रक गणतन्द्रात्मक शासन 
प्रणािीिाई स्थानीय तहदेखि नै सदुृढीकरण गनय, रस्थानीय नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीय शासन 
पर्द्ततिाई सदुृढ गरी स्थानीय तहमा वविावयकी, काययकाररणी र न्द्यावयक अभ्यासिाई संस्थागत 
गनय स्थानीय सरकारको सञ्चािनिाई ब्यवखस्थत र वैज्ञातनक बनाउन आवश्यक पदयछ। 

नेपािको संवविानिे संकल्प गरेको वगीय, जातीय, क्षेतरय, भावषक, िातमयक, िैंतगक र सबै प्रकारको 
ववभेदको अन्द्त्य गरी आतथयक समानता सम्बदृ्दी र सामाखजक न्द्याय सतुनखित गनय समानपुाततक 
समावेशी र सहभातगतामूिक तसद्दान्द्तको आिारमा समतामूिक समाजको तनमायणमा स्थानीय 
सरकारको महत्वपूणय भतूमका रहेकोछ । यसै अनरुप संवविानको भाग–५ को िारा ५७ 
बमोखजम गाउँपातिका रहने र आवतिक तनवायचनको सहायतािे अध्यक्ष र सदस्यहर तनवायखचत हनु े
व्यवस्था गररएको छ ।  

नेपािको संवविान २०७२ को भाग ५राज्यका तनदेशकतसर्द्ान्द्त नीतत तथा दावयत्व रcg';"rL–*-

wf/f %& sf] pkwf/f-$_, wf/f @!$ sf] pkwf/f-@_, wf/f @@! sf] pkwf/f-@_ / wf/f @@^ sf] 

pkwf/f!_ ;Fu ;DalGwt_:yfgLo txsf] clwsf/sf] ;"rLरcg';"rL–(-wf/f %& sf] pkwf/f- %_, 

wf/f !)(, wf/f !^@ sf] pkwf/f-$_, wf/f !(&, wf/f @!$ sf] pkwf/f-@_, wf/f @@! sf] 

pkwf/f-@_ / wf/f @@^ sf] pkwf/f (२);Fu ;DalGwtअनसुचुी ८ मा उल्िेि भए 
बमोखजम:yfgLo txsf] एकिclwsf/sf];"rLरअनसुचुी ९ मा उल्िेि भए बमोखजमको 
;femfclwsf/sf];"rLतथा स्थानीय सरकार सञ्चािन सम्बखन्द्ि ऐन, २०७४ को दफा ८३ िे प्रर्द्त 
प्रशासतनक संगठन तथा कमयचारी दरबन्द्दी सम्बखन्द्ि अतिकारिे पतन महत्वपूणय काम, कतयव्य र 
अतिकार व्यवस्था गरेको र कायय क्षेरिाई व्यापकता प्रदान गरेको अबस्थािे गदाय स्थातनय 



तहको संगठनको ववस्ततृ अध्ययन गररएको छ । 

ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको कायय सञ्चािनको िातग एक कायायिय रहने र 5 वटा वडामा 
आवश्यकता अनसुार ववतभन्न स्थानमा कायायिय स्थापना गनय सक्ने व्यवस्था गररएको र साथै 
गाउँपातिकाको सङ्गठनात्मक संरचना र कमयचारीको दरबन्द्दी नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे 
बमोखजम हनुे र गाउँपातिकाको कायय सञ्चािनको िातग आवश्यक पने कमयचारी नेपाि सरकारिे 
उपिब्ि गराउने कानूनी व्यवस्था समेत गररएको हुंदा उखल्िखित कमयचारी समायोजन ऐन 
२०७५ को दफा ३(११) मा कमयचारी समायोजन सवकए पतछ पनुसंरचना गनय सक्ने कानूनी 
व्यवस्था अनरुप ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको कायायत्मक ववश्लषेण गरर संगठनात्मक व्यवस्थापन 
अध्ययन गने काययक्रम गररएको छ । 

२. अध्ययनको उद्दशे्यः 
नेपािको संवविान २०७२ िे स्थानीय तहिाई अतिकार सम्पन्न गराए पिात यसको कायय क्षेर 
समेत बढेको र नेपाि भरर एकै वकतसमको गाउँपातिका संरचना भएको हदुाँ यो गाउँपातिका 
सहुाँउदो संरचना, काययवववरण र जनशखिको वववरण तयार गने । 

३.अध्ययनको काययक्षरे: 

नेपािको संवविान, नेपाि सरकारस्थानीय तह गाउँपातिका,गाँऊपातिकाकाअन्द्तरारयविय प्रततबर्द्ता, 
योजनाका दस्तावेज एवं क्षेरगत काननु र नीततसँग मेि िाने गरी सामाखजक तथा आतथयक 
राजनैततक अतिकारको आिारमा गाउँपातिकाको केन्द्र तथा 5 वटैवडा कायायियको संगठन 
संरचना तथा दरवन्द्दी वववरण तयार गने ।साथै प्रस्ताववत शािा र पदको काययवववरण तयार 
गने। 

४ अध्ययनको ववतिः 

गाउँपातिकाको संगठन तथा व्यवस्थापनको क्रममा देहायको अध्ययन ववति अविम्बन गररएको छ। 
(क)प्राथतमक स्रोतसंग सम्बखन्द्ित ववतिहरूः 

गाउँपातिकाको केन्द्र तथा 5 वटै वडाको संगठन संरचना र काययवववरण तयार गदाय  काययशािा, 
प्रश्नोत्तर तथा अन्द्तवायताय जस्ता ववतिहरू प्रयोग गररने छ ।  

(ि)दितीय स्रोतसंग सम्बखन्द्ित ववतिहरूःयस ववति अन्द्तगयत स्थानीय तहसँग सम्बखन्द्ित संतबिान, ऐन, 

तनयमहरू साथै संगठन र काययवववरण सम्बन्द्िी तसर्द्ान्द्तहरू बारे अध्ययन गररने छ । साथै स्थानीय 



तहकोसेवाप्रवाह सँग सम्बखन्द्ित भएका अन्द्तरायविय संन्द्िी, संझौता र अनबुन्द्िहरको  अध्ययन गररन े
छ । 

५. संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको खजम्मा पाएको संस्थाको गने काययवववरणः 
संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको खजम्मा पाएको संस्थाको काययवववरण देहाय बमोखजम रहेको 
छः 
 गाउँपातिका सम्बन्द्िी ववगतमा भएका नीततगत र काययक्रमहरको अध्ययन गरी ववगतका 

प्रयासहर र अनभुवहरको आिारमा समेत ववगतका तसकाईहरिाई वतयमान पररवेशमा 
पररमाजयन सवहत कायय सम्पादन गनय व्यवस्था तमिाउने । 

 गाउँपातिकाको वतयमान संगठनात्मक ढाँचा र मौजदुा जनशखिको कायय ववश्लषेण गने ।  
 गाउँपातिकाको दरबन्द्दीको कायायत्मक ववश्लषेण गने । 

 गाउँपातिकाको संगठनात्मक स्वरपको चसु्त र दरुस्त ढाँचा तथा काययवववरण तयार गने । 

 गाउँपातिकाको प्रस्ताववत संगठन संरचना अनसुारको शािाहरको काययवववरण तयार गने। 

 शािा अन्द्तगयतका सम्पूणय पदहरको काययवववरण तयार गने ।  

 गाउँपातिकाको ५ वटैवडामा स्थापना हनुे सम्भाववत कायायियहरको कायायत्मक ववश्लषेण गरी 
संगठनात्मक ढाँचा र काययवववरण तयार गरी पद अनसुारको जनशखि प्रस्ताव गने । 

 गाउँपातिकाको कायय बोझ तथा कायय प्रकृततको ववश्लषेण गने । 

 गाउँपातिकाको उपिब्ि मानव स्रोतको आंकिन गने । 

 गाउँपातिकाको पररवततयत संगठन संरचनाको औखचत्य पवुि गने । 

 गाउँपातिकाको प्रस्ताववत दरवन्द्दीको ववत्तीय ववश्लषेण गने । 

 गाउँपातिकाको आवश्यकतानसुार वडास्तरमा अन्द्तरवक्रयात्मक काययक्रम बनाई 
सरोकारवािासँग छिफि गरी सझुाव संकिन गने । 

 यस संस्थािे तयार पारेको आंखशक प्रततवेदन छिफिका िातग गाउँपातिकाको   ववतभन्न 
पदातिकारी, प्रमिु प्रशासवकय अतिकृत, कमयचारीहर रसरोकारवािासँग Vertual Meeting / 

Phone Dialogue/ प्रत्क्षय सम्पर्कमा छिफि गने । 

 गाउँपातिकाको प्रततवेदन तयार गरी असार २५ तभर गाउँपातिका समक्ष अन्ततम प्रन्तवेदन 
पेश गने । 



६.उपिब्िी गाउँपातिकाको केन्द्र तथा ५ वटै वडाको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन प्रततवेदन 
तयार हनुे। 

७.अध्ययनको सीमाः 

गाउँपातिकाको केन्द्र तथा पााँच वटै वडाको ववतभन्न पदातिकारी, प्रमिु प्रशासवकय अतिकृत, 
कमयचारीहर रसरोकारवािासँग को छिफि, प्रस्ताववत शािाहरको काययवववरण, काययवोझ र 
काययप्रकृततको अध्ययन ववश्लषेण, यस वाट प्राप्त राय/सझुावहर तथा ववगतका अध्ययन 
प्रततवेदनहरको ववश्लषेण  समेतको आिारमा यो प्रततवेदन तयार गररने छ। नयाँ कायम रहन े
गाउँपातिका अन्द्तगयत शािा तथा एकाइमा कायय गनयका िातग दरवन्द्दी सजृना गनुय परेको र 
गाउँपातिकाको संरचनािाई समयानकुुि वनाउन गनुय पने आवश्यक फेरवदिको तसफाररस गनुय 
प्रमिु उदे्दश्य भई छोटो समयमा नै काययसम्पन्न गनुय परेका कारण अध्ययन व्यापक नहनु सक्छ 
तथावप तोवकएको काययक्षेर र खजम्मेवारी पूरा हनुे गरी नै तसफाररस गररने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

भाग २ 
२.१ ववद्यमान संगठन सरंचना र दरवन्द्दीः



 
 
 
 
 



ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका, मकवानपरु, ईन्द्रसरोवर 

गाउँ काययपातिकाकोकायायियको ववद्यमान दरवन्द्दी तेररज 

क्र.सं. पद तह सेवा समूह उपसमूह स्वीकृतदरवन्द्दी 
अन्द्यसेवाबाट 
समायोजन 
हनु ेदरबन्द्दी 

बाकँीदरबन्द्दी कैवफयत 

1 प्रमिुप्रशासकीय अतिकृत ८ औ ं प्रशासन सा.प्र.   १    
  

2 इखन्द्जतनयर ७/८ औ ं इखन्द्ज. तसतभि   १   १   

3 अतिकृत ७/८ औ ं खशक्षा खश.प्र.   १   १   

4 अतिकृत ७/८ औ ं प्रशासन िेिा   १   १   

5 अतिकृत ६ औं प्रशासन सा.प्र.   २   २   

6 आन्द्तररकिेिापरीक्षक ५ औ ं प्रशासन िेिा   १   १   

7 सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ४   ४   

8 कम््यूटरअपरेटर ५ औ ं ववववि     १   १   

9 िेिा सहायक ५ औ ं प्रशासन िेिा   १   १   

10 प्रा.स. ५ औ ं खशक्षा खश.प्र.   १   १   

11 हे.अ. ५/६ औं स्वास््य हे.ई.   १   १   

11 क.न. ५/६ औं स्वास््य प.हे.न.   १   १   

12 सव-इखन्द्जतनयर ५ औ ं इखन्द्ज. तसतभि   १   १   

13 अ.सव.इखन्द्जतनयर चौथो इखन्द्ज. तसतभि   १   १   
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२.२ हािको शािाको व्याख्याः ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकामा सेवा प्रवाहका िातग प्रमिु प्रशासवकय 
अतिकृत बाहेकका १९ वटा दरबन्द्दीहर रहेका छनर।जसमा २ वटा पररयोजना माफय त गाउँपातिका 
कायायियिाई सहयोग गनय स्थावपत शािामा रहने गरर अतिकृतस्तरका छनर। स्वास््य सेवा केन्द्र, 
आिारभतू स्वास््य संस्था र स्वास््य चौकीमा स्वीकृत दरवन्द्दी अनसुारका कमयचारीहर काययरत 
रहेका छनर । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग ३  



३.१ काययक्रम, काययवोझ र कायय प्रकृततको ववश्लषेणः 

नेपाि सरकार मन्द्रीपररषद्को तमतत २०७५/०३/३२  को तनणाययानसुार  स्थानीय तह को 
पनुसंरचना पिात संगठन संरचना र दरवन्द्दी तेररज खस्वकृत भएको छ । सो अनसुार यस 
ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकामा १ जना प्रमिु प्रशासवकय अतिकृत(रा प ततृतय शे्रणी) रहने गरर 
साववकका शािा र काययहरका आिारमा एवककृत र िखडिडत गरीएको छ ।  यस अन्द्तगयत 
साववकमा रहेका ७ वटा शािाहरिाई बढाई १३ वटा शािाहरका १२ वटा ईकाइ रहन े
व्यवस्था गररएको छ । जसमा प्रशासन योजना तथा अनगुमन शािा, कानून शािा, खशक्षा शािा 
आतथयक ववकास शािा आतथयक प्रशासन शािा योजना शािा प्राववतिक शािा भवन तनमायण तथा 
ईजाजत शािा खशक्षा यवुा तथा िेिकुद शािा स्वास््य शािा कृवष ववकास शािा पश ुववकास 
शािाको काम पश ुसेवा केन्द्रिे हेने सामाखजक ववकास शािा रोजगार सेवा केन्द्र सचुना प्रववति 
शािाहरमा राजस्व इकाई खजन्द्सी तथा िररद इकाई योजना इकाई मवहिा वा. वा 
शािापखिकरण सूचना प्रकाशन, अतभिेि व्यवस्थापन तथा मरुण इकाई आ. िे. प शािा 
सखचवािय न्द्यावयक सतमततको सखचवािय प्रस्ताव गररएको छ ।यस गाऊँपातिकाको 5 वटा वडा 
मध्ये केहीका रहेको स्वास््य कृवष पश ु िगायतका संरचनािाई सवै वडा परु् याउन प्रयास 
गरीएको छ।सोही अनसुारको संगठन संरचना र दरवन्द्दीमा हेरफेर गरी दरवन्द्दी अनसुारको 
काययवववरण यसै प्रततवेदनको अनसुचुीमा राखिएको छ 

३.2 गाउँपातिकाको संगठन, पद, -वववरण र तनयखुि 

१. संगठन तथा कायय वववरण : 
१) ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका गाउँकाययपातिकाको कायायियको संगठन तातिका तािकुदार 
मन्द्राियिे तोवकए बमोखजम तथा कायायपातिकािे बनाएको सतमतत माफय त तसफाररस भई 
कायायपातिकािे िाग ुगरेबमोखजमको हनुेछ । 

२) संगठनात्मक स्वरपमा हेरफेर तथा नयाँ पद तसजयना गदाय गाउँपातिकािे गाउँपररषदमा 
कारण सवहतको प्रस्ताव पेश गरी तनणयय भए बमोखजमा पद तसजयना गररनेछ । 

२. गाउँपातिका अन्द्तगयत रहने सेवा तथा पदहरः ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका कायायिय अन्द्तगयत 
देहाय बमोखजमका पदहर रहने छनर  

क) अतिकृत स्तर छैठौं देखि आठौ तहसम्म 

ि) सहायक स्तर पवहिो तहदेखि पाँचौ तहसम्म 



ग) संगठन तातिका तथा पद स्वीकृत भएपतछ स्वीकृत पदको कायय वववरण सवहतको 
अतभिेि अध्यावतिक गरर राखिनेछ । 

३. दरबन्द्दीको समथयन र िारेजीः  

१) नेपाि सरकारबाट संखघय तथा प्रादेखशक प्रतततनिी रहने गरी प्रस्ताव भएको पद वाहेक 
नेपाि सरकारवाट यस ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको िातग प्रस्ताववत दरवन्द्दीमा यस 
ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको काययबोझ राजश्वको क्षमता  िचयको आकार तथा आवश्यकताको 
आिारमा प्रस्ताव भई गाउँसभावाट स्वीकृत भएको दरवन्द्दी यस कायायियको स्वीकृत 
दरवन्द्दी मातननेछ ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको आवश्यकता अनसुार दरवन्द्दीको सजृना र 
िारेजी गाउँसभािे गनय सक्ने छ । 

२) पद सजृना गने आिार ईन्द्रसरोवर गाउँपातिकाको पदको सजृना संघीय प्रदेश स्थानीय 
सेवा ऐन तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सभे बमोखजम गाउँसभाको तनणययबमोखजम हनुेछ । 

४. कमयचारीको वररष्ठताः समान तहमा समायोजन भएको कमयचारीको वररष्ठता कायम गदाय 
समायोजन भई हाि पदातिकार रहेको पदको शरु तनयखुि वा बढुवा भएको तमततका 
आिारमा हनुेछ । 

५. पदपूततय गनेःयस काययवविी बमोखजम स्वीकृत दरवन्द्दी वा ररि दरबन्द्दीमा देहाय कमोखजम 
गररनेछ । 

 

क) गाउँपातिकामा पदपतुतय गदाय स्वीकृत भएको वा ररि हनु आएको पदमा मारै पदपतुतय 
गररनेछ । 

ि) स्थायी पदपतुतय हनुे पदमा करार सेवामा कमयचारी पदपतुतय गररने छैन तर प्रदेश िोकसेवा 
आयोग गठन भएर कमयचारी स्थायी पदपतुतय नहुँदासम्म करार सेवामा भएका कमयचारीिाई 
रािी कुनै मनातसव कारण नभई हटाईने छैन । 

ग) िडिड (क) बमोखजमको अवतितभर पदपतुतय हनु नसकेमा गाउँसभाको तनणयय अनसुार 
दरवन्द्दी िारेज गनय सवकनेछ । 

३.3 उपिब्ि मानव श्रोतको आङ्किनः 

ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकामा रहने दरवन्द्दीहर साववकमा रहेका दरवन्द्दीहरमा सकेसम्म कम दरवन्द्दी 
थप गने तथा भएको संरचना र दरबन्द्दी वैज्ञातनक र पररष्कृत गरी संरचना तयार पाररएको छ । 
यसरी संरचना तयार गदाय सकेसम्म काययवोझ र काययप्रकृततका आिारमा तयार पाररएको छ । 



प्रस्ताववत दरवन्द्दी मध्ये साववकको जनशखिबाट पूततय हनु ेपदहर साववककै बमोखजम रहने छनर भन े
थप भएको दरवन्द्दी िोक सेवा आयोगमा जनशखि छनौटका िातग माग भइय सोही बमोखजम पूततय 
हनुेछ । करार सेवाबाट पतुतय हनुे दरवन्द्दी करारम तिइनेछ । 

 

३.4 पररवतयनको औखचत्यः 

(क) समग्र संरचना पररवतयनको उद्दशे्यः 

यस ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकामा रहेको अथाहा प्राकृततक श्रोत सािन तथा जनताको बढदो 
आकँाक्षा र केन्द्रिे सबै गाँऊपातिकाको एकै वकतसमको संरचना बनाएको हदुाँ यस 
गाँऊपातिका अनकुुिको संरचना बनाउने।संघीय मातमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्राियको 
तमतत २०७६।०१।१२ को संखघय मन्द्राियिाई संगठन संरचना पनुरावोिकन सम्बन्द्िीको 
परानसुार यस ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकामा सकेसम्म थप आतथयक दावयत्व नपने गरी दरवन्द्दी 
तसजयना हनुे गरर संगठन संरचना तयार पाररएको छ । नेपाि सरकारको तनणयय तथा बतयमान 
संघीय शासन प्रणािीमा प्रशासतनक पनुसंरचनाका सन्द्दभयमा  स्थानीय तहको काययक्षेर वढेको,  
कमयचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ११ िे समायोजन पिात संघ 
प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरवन्द्दी पनुराविोन गने व्यवस्था गरेको तथा 
संखघय मातमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्राियिे तमतत २०७६।०१।१२ मा 
पनुराविोकनको िातग पराचार गरेकोिे उखचत तररकािे व्यवस्थापन गने गरी संगठन संरचना 
तयार गररएको छ ।  

(ि)वडास्तरीय कायायिय िोल्नकुो औखचत्यः 

यस ईन्द्र सरोवर गाऊँपातिकामा ववखशि प्रकृततको प्राकृततक श्रोतसािन तथा ददन प्रततददनजनताको बढदो 
आकँाक्षा बढ्दै गइरहेको हुँदा सबै काम केन्द्रबाट मारै गनय समस्या भइरहेको छ।नेपािको संवविान २०७२ 

िे पतन स्थानीयतहको अतिकारको काययववभाजन एकि, साझा अतिकार, राज्यका नीतत र मौतिकहक 

समेतको ववस्ततृीकरणको आिारमा आवश्यकता अनसुार कायायिय िोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा 
वडास्तरीय कायायिय िोल्न जररी देखिन्द्छ।वडास्तरीय कायायिय िोल्दा जनतािे नखजकबाट सेवा 
पाउन सक्ने हुँदा पतन कायायिय िोल्नजररी छ। 



प्रत्येक वडाको वडास्तरीय कायायिय िोल्ने सन्द्दभयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको खजम्मा 
तिएको संस्थाका पदातिकारी ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकाको ववतभन्न स्थानमा गइ भेटघाट तथा 
छिफि, Virtual Meeting, काययशािा गोष्ठी गदाय तनम्नअनसुारको सझुाव प्राप्तभयो। 

१. प्रत्येक वडाको वडा कायायियमा वडास्तरीय कायायिय िोल्ने सन्द्दभयमा संगठन तथा 
व्यवस्थापन सभेक्षणको खजम्मा तिएको संस्थाका पदातिकारी ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकाका 
जनप्रतततनतिहर र ववतभन्न सरोकारवािा ब्याखि तथा तनकाय संग भेटघाट तथा 
छिफि,Virtual Meeting, काययशािा गोष्ठी गदाय कायायिय िोल्न े ववषयमा व्यापक 
छिफि गरीयो । यसमा गाऊँपातिकाको ६ वटा वडा मध्ये केहीमा रहेका स्वास््य 
कृवष पश ु िगायतका संरचनािाई सवै वडामा परु् याउने प्रयास गरी दरवन्द्दी राख्न े

प्रयासगररएको छ। 

२. छिफि तथा अन्द्तवक्रयाको क्रममा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अन्द्य जनप्रतततिहर प्रमिु 
प्रशासवकय अतिकृत र शािा प्रमिुहर कमयचारीहरसँग छिफि गररयो छिफिको 
क्रममा ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकािे वडामा ववषयगत कायायिय िोल्नपुने र प्राप्त 
प्रततवेदनकायायन्द्वयनमा परैु सहयोग गने प्रततबर्द्ताप्राप्त भएको छ । 

३. पाँच वटै वडामा गइय वडा अध्यक्ष िगायतका पदातिकारी तथा कमयचारीहरसँगको 
अन्द्तरवक्रयाबाट देहायको सझुाव प्रप्त भएको तथयो । 

(क) वडा नं. १ मा वडा सखचवको खजम्मा प्राववतिक जनशखििाइय ददइएको पाइयो । 
यस क्षेरपययटन, कृवष, पश,ु माछापािन, होटि व्यवसाय,तगवि वािवुाको िातग प्रमिु 
रहेको पाइयो । वडामा ७९१ घरिरुीमा ४२४३ जना रहेको हुँदा पूरानो परुानो 
दरवन्द्दीमा कृवष, पश,ु र कम््यूटर तफय को दरवन्द्दी थप गनय माग गनुय भएको तथयो। 

(ि) वडा नं. २ मा गाउँपातिकाको कायायिय रहेको वडा भएको हुँदा अस्पताि, पश ु
अस्पताि सबै यही रहेकािे एउटा कम््यूटर तफय को दरवन्द्दी माग भएको तथयो ।  

(ग) वडा नं ३ मा पतन सहायक कम््यूटर अपरेटर थप गने तथा कृवष र पश ु सेवाको 
दरवन्द्दी गने छिफिबाट तनष्कषय प्राप्त भयो ।  

(घ) वडा नं ४ मा कृवष पशकुो पकेट क्षेर  भएको हुँदा कृवष पशकुो जनशखि अतनवायय 
राख्न माग तथा सहायक कम््यूटर अपरेटरको दरवन्द्दी आवश्यकता रहेको जानकारी 
गराउन ुभयो । यस क्षेरमा कृवष पशपुािन, घर बाटो व्यवसायबाट बढी आम्दानी 



भएको पाइयो । यस वडािे काठमाडिडौं परु् याउन एम्बिेुन्द्स संचािन, िाना मसिा, 
क्यारेट अडिडा तनकाल्ने सवहत Birthing Centre संचािन गरेको पाइयो ।  

(ङ) वडा नं. ५ मा ७२१ घरिरुीको ३३०० जनसंख्यािाइय सेवा ददइएको रहेछ । 
यसमा मखु्य गरी व्यवसाय दताय (२० वटा फमय), कृवष पश ुबैदेखशक रोजगार मखु्य 
स्रोत हो भने तसंचाइयको असवुविा रहेछ । यस वडाको छिफिबाट सहायक 
कम््यूटर अपरेटर १, कृवष पश ु१ सहायक इखन्द्जतनयर १ को माग भएको तथयो । 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



भाग-४ 

४.१ प्रस्ताववत सागंठतनक ढाचँाको व्याख्या 

प्रस्ताववत संगठन संरचना र दरवन्द्दीमा साववकको दरवन्द्दीको तिुनामा केही थपघट गररएको 
छ।नयाँ संरचनामा शािाहरको कूिसंख्यामा कटौती हनुेगरर चसु्त संगठन संरचना प्रस्ताव 
गररएकोछ।जसिे संचािनस्तरको काममा सहखजकरण हनुे देखिन्द्छ।काययक्षेर, काययप्रकृतत 
तथा काययचापको आिारमा 5 वटैवडामा ववस्तार गदै जाने गरी सवैको प्रस्ताव गररएको 
छ।ईन्द्र सरोवर गाऊँपातिकाको संगठन संरचना र ढाचाँको ववस्ततृ वववरण संगठन संरचना 
अनसूुची१.१, दरवन्द्दी तेररज २.१ रसम्बखन्द्ित पदहरको कायय वववरण अनसूुची ३.१ मा 
समावेश गररएको छ । 

४.२ प्रस्तान्वत दरवतदी न्ववरणर्ो व्याखयााः 

नेपाि सरकार, मखन्द्रपररषद्को तमतत २०७५/३/३०को तनणययबाटसंगठन संरचना तथा 
दरबन्द्दी तेररजमा तपखशि बमोखजमको दरबन्द्दीको तमतत २०७५/७ /७ को तनणययानसुार 
सामान्द्य प्रशासन मन्द्रािय वा अन्द्तगयत तपतसि बमोखजमका दरवन्द्दी थप घट गनेगररएको 
छ।हाि थपीएको माइखन्द्जतनयरइखन्द्जतसतभि, वविािय स्रोत ब्यखि, सव इखन्द्जतनयर र 
मेितमिापकतायको दरबन्द्दी भन्द्दा बढी भएको मवहिा ववकास सहायक िानेपानी तथा 
सरसफाई टेक्नेखशयन िाई शािाहरमा राखि नगर प्रहरीमा हवल्दार देिी जवान सम्म हेभी 
सवारी चािक हिकुा सवारी चािक र कायायिय सहयोगी थप गररएको छ।वडामा स्वास््य 
सबै संरचना पगु्ने गररपदहर हेरफेर गररएको छ।कृवषय सेवा को संगठन संरचनातफय  सबै 
वडामा सहायक स्तरको कमयचारी राखिएको छ रपश ु सेवाको संगठन संरचनािाईपश ु सेवा 
केन्द्रहरको संगठन संरचनाबाट वडास्तर सम्म हनुे गरी ब्यवस्था तमिाउने।गाऊँपातिकाको 
संगठन संरचना ढाचाँ आवस्यकता काययप्रकृती फेरबदि भएमा पद र शािाहर केही संगठन 
संरचना हेरफेर गनय सवकने छ। 

 

४.२.१ प्रस्ताववत शािा तथा उपशािा 

दरवन्द्दी तथा शािा प्रस्तावः कायायियको कामको बोझ तथा सेवाग्राहीको संख्याका आिारमा 
ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका कायायियमा देहाय बमोखजमका शािा तथा उि शािाहरमा 



देहायका स्तर तथा संख्याका आिारमा कमयचारी रहने गरी प्रस्ताव गररएको छ।प्रस्तान्वत 

संगठन संरचना यसैसाथ सलंग्न अनुसचूी १.१ रान्िएर्ो छ । 

शािाहरु 

क) प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शािा ( प्रमिु अतिकृत स्तर छठौ/सातौ १ जना) 

१) सामान्द्य प्रशासन इकाइय 
* सहायक स्तर चौथो /पाचौ २ जना 
*क.अ. पाचौ १ 

*ह.स.चा. शे्रणीवववहन ६ 

* कायायिय सहयोगी, शे्रणीवववहन –६ जना 
२) योजना तथा अनगुमन इकाइय 

सहायक स्तर चौथो /पाचौ १ जना 
३) खजन्द्सी तथा िररद इकाई 

सहायक स्तर चौथो /पाचौ १ जना 
४) सरुक्षा इकाइय 

हवल्दार १  

प्रहरी जवान ४ 

(ि) आतथयक प्रशासन शािा  

*अतिकृत स्तर छैठौं/सातौ/आठौं१ जना 
*सहायक स्तर चौथो/पाँचौ १ जना 

(ग) आतथयक ववकास शािा 
* अतिकृत छैठौं १ जना  

१) राजस्व इकाइय 
*सहायक स्तर चौथो/पाँचौ१ जना 
२) उद्योग ववकास तथा प्रवर्द्यन इकाइय  

सहायक (४/५औ) प्रशासन १ 

३) सहकारी इकाइय 

सहायक (४/५) प्रशासन १ 



(घ) पूवायिार ववकास शािा 
१) प्राववतिक इकाइय  

इखन्द्जतनयर छैठौं/सातौ १ 

  सब इखन्द्जतनयर १ 

२) वातावरण सरसफाइय तथा ववपद्  व्यवस्थापन इकाइय 

सहायक (४/५) प्रशासन १ 

िा.पा.स.टे २ 

(च) समाखजक ववकास शािा 
अतिकृत स्तर छठौ १ जना 

१) सामाखजक सरुक्षा तथा पखिकरण इकाइय  

सहायक (४/५) प्रशासन १ 

२) मवहिा बािवातिका तथा समाज कल्याण इकाइय 

म.वव.तन/स.म.वव.तन. (४/५) (ववववि) १ 

 (च) खशक्षा, यवुा तथा िेिकुद शािा 

   *अतिकृत स्तर छैठौ/सातौं१ जना 

*श्रोत खशक्षक छैठौ/सातौं १ जना (काजमा ल्याउन सवकने) 

     * सहायक स्तर चौथो/ पाँचौ१ जना 

 छ) स्वास््य शािा 

 *अतिकृत स्तर छैठौ १ जना 

 * कम्यतुनवट नसय/तस.अन.मी  १ जना 



ज)कृवष ववकास शािा 

 *अतिकृत स्तर छैठौ / सातौ १ जना 

  * सहायक स्तर चौथो/ पाँचौ २ जना 

झ) पश ुववकास शािाको काम पश ुसेवा केन्द्रिे हेने 

 यस शािामा पश ुववकास अतिकृतको नेततृ्व हनुे । 

अतिकृत ६/७/८(भेटेररनरी)-१,  

प्रा.स. ४/५औ ं(पशसेुवा),भेटे ३ 

 ना प्रा.स. ४/५औ ं(िापोडेडे) १  

ञ)  आ. िे. प. शािा 

  सहायक स्तर  पाँचौ १ जना 

ट) सूचना प्रववति शािा 

सूचना प्रववति अतिकृत (ववववि १) 

क.अ. 4/5 (ववववि) १ 

(ठ) भवन तथा मापदडिड कायायन्द्वयन शािा 

इखन्द्जतनयर छैठौं/सातौ १ 

सब इखन्द्जतनयर १ 

सब इखन्द्जतनयर (सभे) १ 

ड) रोजगार सेवा केन्द्र  

रोजगार संयोजक १ 



ढ) कानून शािा  

अतिकृत ६ औ (कानून)-१ 

सहायक/सहजकताय ४/५ औ (कानून)-१ 

ण) सखचवाियहरमा आवश्यकतानसुार कमयचारी िटाउन सवकन े: 

१. न्द्यावयक सतमततको सखचवािय 

*सहायक स्तर चौथो/ पाँचौ १ जना 

वडा तफय ः 

सहायक 4/५औ ं(प्र./सा.प्र.)- ५ 

अ.स.इ/स.इ. ४/५औ(इखन्द्ज./तस.)-५  

सहायक, ४/५औ (कृवष) – ५ 

सहायक, ४/५औ (पश)ु – ४ 

सहायक ४औ ं(ववववि)-५ 

का.स., शे्रणीवववहन-५ 

पशसेुवा शािा र केन्द्र: 

अतिकृत ६/७/८(भेटेररनरी)-१, प्रा.स. ४/५औ ं (पशसेुवा),भेटे ३, , प्रा.स. ४/५औ ं (िापोडेडे) १ 
का.स. १ 



आिारभतू अस्पतािः अतिकृत ७/८ (स्वास््य) १ सहायक/अतिकृच (हे.इय) ५/६औ.१ 
सहायक/अतिकृत ५/६औ (नतसङ)१, सहायक४/५औ (नतसयङ) ३ सहायक (हे.इय) ४/५औ.१  
सहायक (मे.ल्या.टे) १,  का.स. ३  

स्वास््यचौकी : (१,३,४ वडा) सहायक (हे.इय). ३, सहायक (नतसयङ)६ सहायक (मे.ल्या. टे) ३ 
का.स.३  

स्वास््य सेवा इकाइय (१ र२ वडा) सहायक)४/५औ (हे.इय). २, सहायक (नतसयङ) २ कायायिय 
सहयोगी २ आिारभतू स्वास््य इकाइय (५) सहायक ४/५ (हे.इ) १,सहायक ४/५औ (नतसयङ) २, 
सहायक ) ४/५औ (मे.ल्या. टे) १, का.स.१ 

मातथ उल्िेखित पदहर र शािाहरमा केही पररमाजयन गरर आवश्यकता अनसुार खजम्मेवारी हेरफेर 
गने गरी संगठन संरचना तथा दरबन्द्दीको व्यबस्था गररएको छ।स्वास््यकृवष ववकासपश ुसेवा जस्ता 
सेवािाई जनताको घरदैिोमा पयुायउने गरीकृवष ववकासको पद वडाको संगठन संरचनामा राखिएको 
पश ु सेवा केन्द्रहरको संगठन संरचना  केन्द्र माफय तसबै वडामा पयुायईएको छ।, स्वास््य तफय पद 
सजृना र तमिान गरी गनेवडामास्वास््य चौकीआिारभतु स्वास््य संस्थाआिारभतुस्वास््य अस्पताि 
आयवेद स्वास््य केन्द्रको संगठन संरचनामा देिाईएको छ । 

४.३ अन्द्य सझुाव तथा तसफाररस: 

मातथ उल्िेखित पदहरमा अतिकृतस्तर दरबन्द्दी करार सेवाबाट तिन ुपदाय छैठौ तह बाट तिन 
सवकने तथा सो पदिाई सातौ आठौ भतन ऐन तनयममा भनेको रहेछ भन ेसोही अनसुार गने 
गरी प्रस्ताव गररएको छ। गाउँपातिका कायायियको कामिाई सहखजकरण गनय शे्रणीवववहन 
कायायिय सहयोगी हिकुा सवारी चािक हेभी ईक्यु् मेन्द्ट चािकथप गररएको तथा 
गाउँपातिकामा शाखन्द्त सरुक्षा कायम गनय हवल्दारको नेततृ्वमा नगर प्रहरी व्यबस्था गररएको 
छ। 

हाि सम्म करारमा राखिएको दरबन्द्दीहर पतन संगठन संरचना र दरबन्द्दीमा रािी तिबी 
प्रायोजनिाई सहज बनाइएको छ।सबै वडाको काययबोझ तथा सम्पखत्त कर िाग ु एवमर 
राजश्वका नयाँ नयाँ क्षेर पवहचान गनय सहायक चौथो (ववववि, कम््यूटर) पद शृ्रजना गररएको 
छ।साथै वडाको कायय बोझ, भौगोतिकता  र सम्भाव्यतािाई आिार मानी सबै वडाहरमा कृवष 
र पशकुो १/१ वटा दरवन्द्दी तसजयना गररएको छ । 



४.४  प्रस्ताववत दरवन्द्दीको ववखत्तय ववश्लषेण  

ईन्द्रसरोवर गाऊँपातिकाका कमयचारीहरको वविामान दरबन्द्दी अनसुार ववखत्तय ववश्लषेणः 

४.४.१ हाि सम्मको कमयचारी दरवन्द्दी रहदाको मातसक कमयचारी तिव सवुविाको वववरण 
हाि यस ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका कायायियमा काययरत कमयचारीहरको मातसक तिवी व्यय 
भार आतथयक प्रशासन शािाको जानकारी अनसुार २०७७ साि मंतसर मवहनामा मातसक 
तिव तथा ग्रडे गरी जम्मा र3158795िचय भएको देखिन्द्छ।भने बावषयक आन्द्तररक आय 
र 5३ िाि को हाराहारी रहेको छ।यो आ.व.मा १.५ करोड पयुायउने िक्ष्य रहेको 
देखिन्द्छ। 

४.४.2ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका कायायियमा प्रस्तववत कमयचारीको अनमुातनत मातसक तिवी िचय 
ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका कायायियमा प्रस्ताववत कमयचारीको संख्या केही घटाईएको छ भने केही पद 
तमिान गरीएको छ।यसरी संगठन संरचना र दरबन्द्दी तेररज पररमाजयन गररएको हदुाँ कमयचारीको 
मातसक तिव तथा ग्रडे मा िासै फरक पने देखिदैन।  

४.४.3ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका अन्द्तगयतका वडा कायायियमा प्रस्ताव गररएका कमयचारीहरको पदपूततय 
पतछको अनमुातनत तिवी अवस्था: 

क्र. 
सं 

खशषयक जनशखि 
संख्या 

तिव  ग्रडे जम्मा तिव 

१ गाऊँपातिकाकाको स्थाई २६ 32000 38213 1383416 

2 ववतभन्न प्राववतिक 
करार(कृवषय/पश)ु 

11 26610  292710 

3 स्वास््य सेवा 16 479020 31938 535989 

4  स्वास््य सेवा करार 8 26610  212880 

5 अन्द्य प्राववतिक   9 28200  535800 

6 कायायिय सहयोगी(शे्रणी 
वववहन/ करार) 

15 13200  198000 

 जम्मा 85   3158795 

क्र. 
सं 

प्रस्ताववत पद प्रस्ताववत 
जनशखि 

तिव स्केि ग्रडे(अनमुातनत) जम्मा तिव 



मातथ उल्िेखित वडाका दरबन्द्दी अनसुार ववत्तीय ववश्लषेण गदाय अत्यावश्यक पद मार थवपएको हदुाँ 
सो पदहरिे जनताको घरआगँनमा सेवा प्रवाह पयुायएर तथा गाउँपातिकाको काययप्रकृयामा सरिीकरण 
सहजीकरण गरर राजश्वमा बवृर्द् भई आन्द्तररक आयिाई बढाई गाउँपातिकाको िक्ष्य अनसुारको 
ववकास तनमायण गनय सवकने छ। गाउँपातिकाको आवश्यकता तथा जनचाहना अनसुार नै प्रस्ताव 
गररएको छ। 

४.४.4 प्रस्ताववत गाउँपातिका अन्द्तगयतका शे्रणी वववहन कमयचारीहरको अनमुातनत मातसक तिव 
िचय: 

तस 
नं. 

पद प्रस्ताववत 
कमयचारी 
संख्या 

तिव स्केि ग्रडे जम्मा तिव 

१ शे्रणीवववहन का स  6 19480 2000 118880 

२ ह..स चा स्थायी 0 0 0 0 

३ ह .स.चा 4 22010  88040 

४ हेभी ईक्यु् मेन्द्ट चािक 2 22010  44022 

५ नगरप्रहरी(जवान) 4 19480  ७७९२० 

११ जम्मा १6 ८२९८० २००० 328862 

 

नोट: प्रशासतनक (कायायिय व्यवस्थापन िचय) छुिै हनुेछ । 

संख्या 
१ वडा सखचव पाँचौ तह 5 २८२०० 6000 171000 

२  सहायक चौथो 
तह(स.क.अ) 

5 26610 3000 148050 

3 प्राववतिक सहायक 
चौथो/ पाँचौ(कृवषय/पश)ु 

8 28200 4000 257600 

३ वडा प्राववतिक सहायक 
चौथो/ पाँचौ 

4 28200 4000 107400 

४ कायायिय सहयोगी 5 19480 2000 १७१८४० 

६ जम्मा 27   812850 



मातथ उल्िेखित दरबन्द्दी अनसुार ववत्तीय ववश्लषेण गदाय अत्यावश्यक पद मार थवपएको हदुाँ सो 
पदहरिे काययप्रकृयामा सरिीकरण सहजीकरण गरर अन्द्य गाउँपातिकाको िक्ष्य अनसुारको काममा 
सहजता आउने छ।ववत्तीय रपमा पतन िासै फरक नपने गरी प्रस्ताव गररएको छ। 

४.४.5 शािागत काययवववरणः 

ईन्द्रसरोवर गाउँपातिका अन्द्तगयतका कायायियहरमा प्रस्ताव गररएका महाशािा तथाशािाहरमा 
देहायबमोखजमको काययवववरण तयार गरी िाग ुगनय प्रस्ताव पेश गररन्द्छ। 

क्र. 
सं 

प्रस्ताववत शािा सम्पादन हनुे मखु्य सेवा कैवफयत 

१ कायायिय प्रमिु कायायिय माफय त प्रवाह हनुे सम्पूणय सेवाको तनयमन, 
तनदेशन ,कायायन्द्वयन 

 

२ प्रशासन,योजना तथा अनगुमन 
शािा 

शािा अन्द्तगयतका कामकाज गने तथा कायायिय प्रमिुिे 
तोकेको शािाको काययक्र्म कायायन्द्वयनको तनयमन गने 

शािा अन्द्तगयतका कामकाज गने तथा कायायिय प्रमिुिे 
तोकेको शािाको काययक्रम कायायन्द्वयनको तनयमन गने 

 

२.१ सामान्द्य प्रशासन इकाइय दताय ,चिानी, कमयचारी प्रशासन कायायियिाई आवश्यक 
कायायिय सामाग्री िगायतको िररद तथा खजन्द्सी 
व्यवस्थापन 

 

२.२ योजना तथा अनगुमन 
इकाइ 

 

गाउँपातिकाको खस्वकृत योजना संचािन गने  

२.३ काननुी मातमिा ईकाई  

 
काननुी मातमिामा सहयोग गने  

२.४ सरुक्षा इकाइय सरुक्षा व्यवस्थापन गने  

३ आतथयक प्रशासन शािा आतथयक कारोवार संचािन गने  

४ आतथयक ववकास शािा गाउँपातिकाको आन्द्तरीक आय संकिन व्यवस्थापन  

४.१ राजस्व इकाइय आय संकिन व्यवस्थापन  

५ आन्द्तरीक िेिा पररक्षण आन्द्तरीक िेिा पररक्षण गने  

६ पूवाकधार न्वर्ासशािा गाउँपातिकाको खस्वकृत योजना संचािन गनय आवश्यक 
प्राववतिक कायय गने 

 



६.१ भवनन्नमाकणईजाजतइकाइय गाउँपातिकामा भवन तनमायणमा सहजीकरण तथा अनमुती 
प्रदान गने 

 

६.२ प्राववतिक इकाइय ववकास तनमायणका प्राववतिक काययहर हेने ।  

६.३ उद्योग ववकास तथा 
प्रवर्द्यन इकाइय 

उद्योग ववकास तथा प्रवर्द्यनका कायय संचािन गने ।  

६.४ वातावरण सरसफाइय तथा 
ववपद्  व्यवस्थापन शािा 

वातावरण सरसफाइय तथा ववपद्  व्यवस्थापनका कायय 
संचािन गने । 

 

७ पश ुसेवा केन्द्र गाउँपातिकाको पश ु ववकास सम्बन्द्िी काययक्रम संचािन 
गने 

 

८ सामाखजक ववकास शािा सामाखजक ववकासका काययहर संचािन गने   

८.१ सामाखजक सरुक्षा तथा 
पखिकरण इकाइय 

सामाखजक सरुक्षा तथा पखिकरणका कायय गने  

८.२ मवहिा वा . तथा समाज 
कल्याण शािा 

मवहिा िखक्षत तथा वािवातिका तथा अपाग्ङ सम्बन्द्िी 
काययक्रम संचािन गने 

 

८.३ सहकारी इकाइय गाउँपातिकाको अतिकार क्षेरतभरका सहकारी तथा संघ 
संस्था गठन, अनगुमन िगायतको काययक्रम संचािन गने 

 

९ खशक्षा यवुा तथा िेिकुद 
ववकास शािा 

गाउँपातिका क्षेरतभरको खशक्षा प्रशासन, यवुा र िेिकुद 
संचािन गने 

 

१० स्वास््य शािा गाउँपातिकाको स्वास््य सम्वन्द्िी काययक्रम संचािन गने  

११ रृ्न्ि न्वर्ासशािा गाउँपातिकाको कृवष ववकास सम्बन्द्िी काययहर संचािन 
गने । 

 

१२ न्द्यावयक सतमततको 
सखचवािय 

गाउँपातिका न्द्यावयक सतमततको सखचवाियमा 
सखचवाियको रपमा काम गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स्थानीय तहको अतिकारको कायय ववभाजन 
 (एकि, साझा अतिकार, राज्यका नीतत र मौतिक हक समेतको ववस्ततृीकरणको आिारमा) 

 

१. पवुायिार ववकास तथा व्यवस्थापन 

(क) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, तसंचाई,साना जिववद्यतु, िानेपानी 
१. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, तसंचाई सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना 

कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, तसंचाई र तटबन्द्िन 
सम्बन्द्िी स्थानीय तहको गरुयोजना तजुयमा, तनमायण र स्तरोन्नततका आयोजना पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्द्वयन, ममयत, सम्भार र तनयमन 

१. स्थानीय साना सतह तथा भतूमगत तसंचाई प्रणािीको सञ्चािन, ममयत सम्भार, सेवा शलु्क 
तनिायरण र संकिन व्यवस्थापन 

३. स्थानीय तटबन्द्ि, नदद तथा पवहरो तनयन्द्रण तथा नदी व्यवस्थापन 

२. स्थानीय िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, 

मापदडिड र योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

३. जनसहभातगतामा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई प्राथतमकता ददई जिस्रोतको बहउुपयोगी 
ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन, 

४. साना जिववद्यतु आयोजना सम्बन्द्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, 
कायायन्द्वयन र तनयमन, 

५. स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

६. स्थानीय िानेपानी सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

७. सवयसािारणिाई स्वच्छ िानेपानीको उपिब्िता, िानेपानी सेवा व्यवस्थापन र महसिु 
तनिायरण  

 

(ि) यातायात तथा सवारी 
१. आिारभतू यातायात (प्रदेशस्तरमा) समन्द्वय, 



२. यातायात क्षेरमा िगानी अतभववृर्द्, 

३. यातायात सवुविामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच,  

४. वातावरण अनकुुिन मैरी प्रववतििाई प्राथतमकता, 
५. तनजी यातायात तनयमन र तनयन्द्रण, 

६. सरुखक्षत, व्यवखस्थत, भरपदो र अपांगतामैरी यातायात प्रणािी, 
७. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, काननु, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र 

तनयमन, 

८. स्थानीय सावयजतनक यातायातको रट तनिायरण, अनमुतत, नववकरण, भाडादर तनिायरण र 
तनयमन 

९. ट्याक्सी सेवा अनमुतत, व्यवस्थापन र तनयमन 

१०. स्थानीय तहमा वातावरणमैरी, जोखिम संवेदी, अपांगता र िैतगक मैरी यातायात प्रणािीको 
प्रवियन 

११. स्थानीय क्षेरमा ट्रिी बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राखन्द्जट प्रणािीको नीतत, 

मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन, 

१२. महानगरीय क्षेरतभर शहरी रेिसेवा सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममयत सम्भार, समन्द्वय र 
सहकायय, 

१३. स्थानीय तहमा यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन 

(ग) भवन संवहता, मापदडिड र तनमायण अनमुतत 

१. सहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्द्िी स्थानीय तहको नीतत, कानून, मापदडिड र 
योजना तजुयमा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. राविय भवन संवहता र मापदडिड बमोखजम भवन तनमायण अनमुतत र तनयमन, 

३. स्थानीय तहका सरकारी भवन, ववद्यािय, सामदुावयक भवन, सभागहृ तथा अन्द्य सावयजतनक 
भवन र संरचना तनमायण र ममयत सम्भार  

४. भवा र तनमायण सम्बन्द्िी संघीय र प्रादेखशक आयोजना, पररयोजना कायायन्द्वयनमा समन्द्वय, 

सहजीकरण र सहयोग 

(घ) बसोबास तथा आवास 

१. प्रदेशस्तरसंगको समन्द्वयमा आिारभतू बसोबास 

२. अव्यवखस्थत बसोबासको व्यवस्थापनका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन 



३. योजनावर्द् र व्यवखस्थत वस्ती ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  

४. एकीकृत वस्ती ववकासका िातग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन 

५. स्थानीयस्तरमा सकुुम्बासी सम्बन्द्िी जीववकोपाजयन र बसोबास व्यवस्था 
६. स्थानीय तहमा आिारभतू आवासका योजना तजुयमा र कायायन्द्वयन  

(ङ) भतूम व्यवस्थापन तथा तनयमन 

१. प्रादेखशक मापदडिड बमोखजम स्थानीय घर जग्गा िनी पूजाय ववतरण िगत व्यवस्थापन, 

२. भतूमको वगीकरण अनसुारको िगत, 

३. स्थानीय जग्गाको वकत्ता काट र भतूम िगत (नक्सा, से्रस्ता तनमायण र संरक्षण)  

४. सरकारी प्रयोजनका िातग जग्गा प्रातप्त, मआुब्जा तनिायरण र ववतरणमा समन्द्वय र 
सहजीकरण, तथा जग्गा वववाद समािान 

 

२. सामाखजक ववकास: 
(क) आिारभतू तथा माध्यतमक खशक्षा 

१. प्रारखम्भक बाि खशक्षा तथा ववद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा, ििुा तथा वैकखल्पक 
(गरुकुि, मदरसा, गमु्बा आदद) एवम तनरन्द्तर तसकाइ तथा ववशेष खशक्षा सम्बन्द्िी नीतत, 

कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. प्राववतिक खशक्षा तथा व्यावसावयक तातिमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

३. आिारभतू तथा माध्यतमक खशक्षा सम्बन्द्िी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री ववतरण र 
कायायन्द्वयन 

४. ववद्यािय खशक्षक एवं कमयचारीको व्यवस्थापन 

५. ववद्यािय नक्सांकन, ववद्याियको अनमुतत, स्वीकृतत, समायोजन र तनयमन 

६. शैखक्षक पूवायिार तनमायण र ममयत सम्भार 

७. आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

८. ववद्याथी तसकाइ उपिखब्ि परीक्षण र व्यवस्थापन 

९. ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवखृत्तको व्यवस्थापन 

१०. शैखक्षक परामशय सेवाको अनमुतत तथा तनयमन 

११. स्थानीय तहका शैखक्षक ज्ञान, सीप र प्रववति संरक्षण, प्रवर्द्यन र स्तरीकरण 

१२. स्थानीय पसु्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 



१३. माध्यतमक तहसम्मको शैखक्षक काययक्रमको समन्द्वय र तनयमन 

(ि) िेिकुद  

१. स्थानीयस्तरमा िेिकुदको संरचना पूवायिार तनमायण, संरक्षण तथा ववकास 

२. स्थानीयस्तरमा िेिकुद प्रशासन र संघसंस्थाको तनयमन र समन्द्वय 

३. िेिकुद ववकास र प्रवर्द्यन 

४. राविय, प्रादेखशक र स्थानीय िेिकुद प्रततयोतगता आयोजना र सहभातगता 
 

(ग) आिारभतू स्वास््य तथा सरसफाई 

१. राविय तथा प्रादेखशक िक्ष्य र मापदडिड बमोखजम स्थानीयस्तरको स्वास््य सम्बन्द्िी िक्ष्य 
र गणुस्तर तनिायरण 

२. राविय र प्रादेखशक मापदडिड अनरुप अस्पताि र नतसयङ्ग होम, तनदान केन्द्र र अन्द्य 
स्वास््य संस्थाहर र खक्ितनक दताय, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

३. आिारभतू स्वास््य सेवा सञ्चािन र प्रवियन 

४. स्वास््य सेवा सम्बन्द्िी भौततक पूवायिार ववकास तथा व्यवस्थापन 

५. औषतिजन्द्य वनस्पतत, जतडवटुी र अन्द्य औषतिजन्द्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन, र तनयमन 

६. स्वास््य बीमा िगायतका सामाखजक सरुक्षा काययक्रम व्यवस्थापन 

७. स्थानीयस्तरमा औषिी तथा अन्द्य मेतडकि उत्पादनहरको न्द्यूनतम मूल्य तनिायरण तथा 
तनयमन 

८. स्थानीयस्तरमा औषतिको प्रयोग र सकु्ष्म जीव तनरोिक (Antimicrobial 

Resistance)न्द्यूनीकरण 

९. स्थानीयस्तरमा औषिी र स्वास््य उपकरणको िररद, भडिडार र ववतरण 

१०. स्थानीय स्वास््य सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 

११. जनस्वास््य तनगरानी (पखव्िक हेल्थ सतभयिेन्द्स) 

१२. स्थानीयस्तरको प्रवर्द्यनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुयस्थापनात्मक र ्यातिएवटभ 
स्वास््य सेवा सञ्चािन 

१३. स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््यवतृ्तको पािनािगायतका 
जनस्वास््य सेवाको प्रवर्द्यन 

१४. जनुोवटक र कीटजन्द्य रोग तनयन्द्रण तथा व्यवस्थापन 



१५. सतुतय, मददरा र िागपुदाथयजन्द्य वस्तकुो प्रयोग, तनयन्द्रण तथा सचेतना अतभववृर्द् 

१६. आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होतमयो्यातथक, प्राकृततक खचवकत्सा िगायतका परम्परागत 
स्वास््य उपचार सेवा व्यवस्थापन 

१७. स्थानीयस्तरमा जनस्वास््य, आपत्कािीन स्वास््य, महामारी तनयन्द्रण योजना र 
कायायन्द्वयन 

१८. स्थानीयस्तरमा सरवा तथा नसने रोग तनयन्द्रण तथा रोकथाम 

१९. आकखस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह 

२०. रि सञ्चार सेवा, स्थानीय तथा शहरी स्वास््य सेवा 
२१. औषति पसि सञ्चािन र तनयमन 

२२. आिारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन तथा 
तनयमन 

२३. स्वस्थ िानेपानी र िाद्यपदाथयको गणुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुण तनयन्द्रण 

२४. सरसफाई सचेतना अतभववृर्द्  

२५. स्वास््यजन्द्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन, संकिन, पनुउयपयोग, ववसजयन, सेवा शलु्क तनिायरण र 
तनयमन 

(घ) सामाखजक सरुक्षा: 
१. सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, तनयमन, त्यांक र सूचना 

व्यवस्थापन 

२. गररबी तनवारण सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयनर अध्ययन 
अनसुन्द्िान 

३. सामाखजक सरुक्षा तथा गररबी तनवारण सम्बन्द्िी राविय, प्रादेखशक र स्थानीय संघसंस्थासँग 
सम्पकय , समन्द्वय र सहकायय 

४. गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्द्िी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र तनयमन 

५. पवहचान भएका एवं िखक्षत समूह सम्बन्द्िी योजना, काययक्रम, स्रोत पररचािन र 
व्यवस्थापन 

६. स्थानीय स्तरमा गररबी तनवारणको रणनीतत तजुयमा र कायायन्द्वयन 

७. संघ र प्रदेशको मापदडिड बमोखजम स्थानीयस्तरमा सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी काययक्रम 
कायायन्द्वयन 



(ङ) समाजकल्याण र संघसंस्था: 
१. स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्बन्द्िी संघसंस्थाहरको दताय तथा तनयमन 

 

(च) मवहिा तथायवुा: 
१. मवहिा हक सम्बन्द्िी नीतत, योजना, कायायन्द्वयन, समन्द्वय र तनयमन 

२. स्थानीयस्तरमा मवहिाको आतथयक, सामाखजक, राजनीततक सशखिकरण र क्षमता ववकास 

३. िैंतगक वहंसा तनवारणका िातग तनरोिात्मक, प्रवियनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र 
पनुस्थापना 

४. िैंतगक उत्तरदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्द्िी कायय 
५. एकि मवहिा सम्बन्द्िी 
६. स्थानीयस्तरमा यवुा जागरण, सशखिकरण र पररचािन 

७. स्थानीयस्तरमा यवुा सीप, उद्यमशीिता तथा नेततृ्व ववकास 

(छ) बािबातिका  

१. बािबातिकाको हकवहत सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, काननु, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र 
तनयमन, 

२. स्थानीयस्तरमा बािमैरी शासकीय प्रबन्द्ि, बािक्िब, स्थानीय बाि संरक्षण सतमतत र बाि 
सिाि, 

३. बािबातिकाको हकवहत सम्बन्द्िी संघ, प्रदेश, र स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकय , समन्द्वय र 
सहकायय 

४. स्थानीयस्तरमा बािबातिका पररवार सहयोग 

५. बैकखल्पक स्याहार पर्द्ततको कायायन्द्वयन 

६. स्थानीयस्तरमा बाि न्द्याय 

७. बाि गहृ वा पनु:स्थापन केन्द्र, खशश ुस्याहार केन्द्र र बाि ववकास केन्द्र व्यवस्थापन 

८. सडक बािबातिका व्यवस्थापन 

९. बािबातिकाको वहंसा तनयन्द्रण 

१०. बािसिुार तथा पनुस्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

११. आपत्कािीन बाि उर्द्ार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

(ज) जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखिको व्यवस्थापन 



१. ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखि र असहाय बािबातिका सम्बन्द्िी  

 

(झ) किा, संस्कृतत तथा सम्पदा 
१. गठुी अन्द्तगयत परम्परागत रपमा चतिआएका ववतभन्न जारा, पवयहरको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

२. स्थानीय महत्वका िातमयक तथा साँस्कृततक सम्पदाको व्यवस्थापन 

३. स्थानीयस्तरमा परुाताखत्वक िातमयक महत्वका सम्पदाहरको संरक्षण सम्वर्द्यन  

४. स्थानीयस्तरमा साँस्कृततक ववकास तथा संवद्र्िन सम्बन्द्िी कायय, 
५. गठुी, कोष तथा ट्रिहरको व्यवस्थापन 

६. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताखत्वक महत्वका ठाउँहर, वन, सीमसार क्षेर, तटवती 
क्षेरका जग्गा सम्बन्द्िी िगत, 

७. भाषा, संस्कृतत र ितितकिाको संरक्षण र ववकास सम्बन्द्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदडिड, 

योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

८. स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन, ववकास र तनयमन 

९. परम्परागत जारा, पवयहरको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

(ञ) पययटन 

१. स्थानीयस्तरमा पययटकीय महत्वका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन, 

२. स्थानीय पययटन पूवायिार ववकास र प्रोत्साहन 

(ट) शाखन्द्त तथा पनुःतनमायण  

१. स्थानीय शाखन्द्त सतमतत सम्बन्द्िी कायय 
 

३. आतथयक ववकास  

(क) िघ,ु घरेि ुर साना उद्योग  

३. िघ,ु घरेि ुर साना उद्योगको दताय, नववकरण, िारेजी र तनयमन, ववकास र प्रवियन 

४. उद्यमशीिता प्रवियन 

(ि) स्थानीय व्यापार, आपतुतय तथा बजार व्यवस्थापन 

५. स्थानीय व्यापार बाखणज्य, आपूततय, बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन र उपभोिा अतिकार एवमर 
वहत सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

६. स्थानीय बजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन 

७. स्थानीय वस्तहुरको उत्पादन, आपूततय तथा तनकासी प्रके्षपण, मूल्य तनिायरण र अनगुमन 

८. स्थानीय व्यापार बाखणज्य सम्बन्द्िी पूवायिार 



९. स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र तनयमन 

१०. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमय दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र तनयमन 

११. स्थानीय व्यापारको त्यांक प्रणािी  

१२. तनजी के्षरसँग समन्द्वय र सहकायय 
१३. स्थानीय व्यापार पवयियन, सहजीकरण र तनयमन 

१४. स्थानीय बौवर्द्क सम्पखत्तको संरक्षण, प्रवियन र अतभिेिांकन 

१५. उपभोिा सचेतना अतभववृर्द् 

१६. स्थानीय वस्त ुएवं सेवाको गणुस्तर परीक्षण 

(ग) कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन, पशसु्वास््य 

१. कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन र पश ु स्वास््य सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, 

योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. कृवष तथा पशपुन्द्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवायिार तनमायण, तातिम, प्रववति प्रसार, 

प्राववतिक टेवा, कृवष सामग्री आपूततय र कृषक क्षमता ववकास काययक्रम सञ्चािन र तनयमन 

३. कृवष तथा पशपुन्द्छीजन्द्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोग तनयन्द्रण 

४. पशपुन्द्छी खचवकत्सा सेवा व्यवस्थापन 

५. कृवष वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता संरक्षण र प्रवियन 

६. कृवषजन्द्य वस्तकुो प्रवियन तथा ववकास र बजारीकरण 

७. पशनुश्ल सिुार पर्द्तत ववकास र व्यवस्थापन 

८. स्थानीय चरण तथा िकय  ववकास र व्यवस्थापन 

९. पश ुआहार गणुस्तर तनयमन 

१०. स्थानीयस्तरमा कृवष र पशपंुक्षी सम्बन्द्िी त्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 
११. विशािा र शीत भडिडारणको व्यवस्थापन र तनयमन 

१२. कृवष तथा पशपुन्द्छी सम्बन्द्िी बीमा र कजाय सहजीकरण, 

१३. साना तसंचाई तनमायण तथा सिुार 

 

(घ) कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयन्द्रण 

१. कृवष प्रसार सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीय तहमा कृवष प्रसार तथा जनशखिव्यवस्थापन र पररचािन, 

३. कृषकहरको क्षमता अतभववृर्द्, प्राववतिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशखिकरण 

४. तबउतबजन, नश्ल, मििाद र रसायन तथा औषतिहरको उपयोग र तनयमन 



५. कृषक समूह, सहकारी र स्थानीय समवर्द् संघसंस्थाहरको समन्द्वय, व्यवस्थापन र तनयमन 

६. स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्द्िी प्रववति संरक्षण र हस्तान्द्तरण 

७. कृवष सम्बन्द्िी सूचना प्रचार प्रसार 

८. स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केन्द्रहरको ववकास र व्यवस्थापन 

(ङ) सहकारी 
१. सहकारी संस्था एवमर सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, 

मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीय सहकारी संस्था दताय, अनमुतत, िारेजी र ववघटन 

३. सहकारी सम्बन्द्िी स्थानीय त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान 

४. स्थानीय सहकारी के्षरको प्रवियन, पररचािन र क्षमता अतभवृवर्द् 

 

४. वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन  

(क) वन, जंगि, वन्द्यजन्द्त,ु वातावरणतथा जैववक वववविता 
१. स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा सहरी, िातमयक, कबतुियती वनको संरक्षण, सम्वियन, 

उपयोग र तनयमन एवं वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन 

२. मध्यवती के्षरको सामदुावयक, िातमयक र कबतुियती वनको व्यवस्थापन 

३. स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

४. स्थानीयस्तरमा तनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रवियन तथा तनयमन 

५. सावयजतनक िािी जग्गा र नांगा पािा वनके्षरमा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन, 

६. जतडवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्द्िीसभेक्षण, उत्पादन, प्रवद्र्िन, र बजार व्यवस्थापन 

७. वनबीउ बगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवियन 

८. नसयरी स्थापना, ववरवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवियन, 

९. वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र तनयमन, 

१०. मानव वन्द्यजन्द्त ुिन्द्ि व्यवस्थापन 

११. स्थानीय प्राणी उद्यान (खचतडयािाना) स्थापना र सञ्चािन 

१२. स्थानीय वन्द्यजन्द्त ुपययटन र आय आजयन 

१३. स्थानीयस्तरमा आिेटोपहार व्यवस्थापन 

१४. स्थानीयस्तरमा वन, वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुङ्गीको अतभिेिांकन तथा अध्ययन अनसुन्द्िान 

१५. रैथाने प्रजाततको संरक्षण र प्रवद्र्िन तथा तमचाहा प्रजाततको तनयन्द्रण 

१६. जैववक वववविताको अतभिेिांकन 



१७. स्थानीयस्तरमा हररयािी तथा हररतक्षेर प्रवियन, 

१८. स्थानीय साना जिउपयोग सम्बन्द्िी के्षरगत आयोजना तजुयमा, कायायन्द्वयन र अनगुमन, 

१९. वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड रयोजना, 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२०. स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्द्यूनीकरण 

२१. स्थानीयस्तरमा प्रदषुण तनयन्द्रण र हानीकारक पदाथयहर तनयमन तथा व्यवस्थापन 

२२. स्थानीयस्तरमा न्द्यून कावयनमिुी तथा वातावरणमैरी ववकास अविम्बन 

२३. स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षर तनिायरण, व्यवस्थापनर तनयमन 

 

(ि) जिािार, वन्द्यजन्द्त,ु िानी तथा ितनज पदाथय 
१. जिािार तथा वन्द्यजन्द्त ुसम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. पानी महुान संरक्षण 

३. सामदुावयक भसंूरक्षण र सो मा आिाररत आय आजयन काययक्रम 

४. भसंूरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजन्द्य सामदुावयक अनकुुिन 

५. स्थानीय िानी तथा ितनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, तनयमन,सूचना तथा 
त्यांक संकिन, अतभिेिन तथा व्यवस्थापन 

६. ढंुगा, तगटी, वािवुा, ननु, माटो, फायर क्िे तथा स्िेट आदद िानीजन्द्य वस्तकुो सवेक्षण, अन्द्वेषण, 

उत्िननर, संरक्षण, ववकास, र उपयोग सम्बन्द्िी दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र व्यवस्थापन 

(ग) ववपद् व्यवस्थापन 

१. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीयस्तर प्राकृततक प्रकोप रोकथाम,ववपद् पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना 
३. स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवय तयारी, िोज तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको भडिडारण, ववतरण र समन्द्वय 

४. ववपद् जोखिम न्द्यूनीकरणका पूवय सूचना प्रणािी तथहा स्थानीय आयोजना तजुयमा रकायायन्द्वयन 

५. ववपद् जोखिम क्षेरको नक्साकंन, बस्तीहरको पवहचान, स्थानान्द्तरण 

६. ववपद् पिात स्थानीयस्तरको पनुस्थापन र पनुतनयमायण, 

७. ववपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्था तथा तनजीके्षरसँग सहयोग, समन्द्वय र 
सहकायय 

८. स्थानीय ववपद् कोष स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

९. स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्द्िी त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान, 

१०. स्थानीय आपतकािीन काययसञ्चािन प्रणािी, 



११. स्थानीय पवहरो तनयन्द्रण र व्यवस्थापन 

१२. जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्द्रण र ददगो तसंचाई ववकासका आयोजनाकाययक्रम तजुयमा र कायायन्द्वयन 

१३. स्थानीय तटबन्द्ि, नदद तनयन्द्रण तथा नदी व्यवस्थापन  

(च) वैकखल्पक उजाय 
१. स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, कायायन्द्वयन र 

तनयमन, 

२. स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी प्रववति ववकास हस्तान्द्तरण, क्षमता अतभवृवर्द् एवं प्रवर्द्यन 

३. नवीकरणीय उजायको उत्पादन तथा ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन 

 

 

५. योजना, बजेट तथा काययक्रम 

(क) योजना बजेट तथा काययक्रम 

१. स्थानीयस्तरका आवतिक तथा वावषयक योजना, काययक्रम एवं बजेट तजुयमा, स्वीकृतत (गाउँ सभा / 

गाँऊसभा बाट)कायायन्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 

२. स्थानीयस्तरका आतथयक, सामाखजक, साँस्कृततक, वातावरणीय प्रववति र पूवायिारजन्द्य ववकासका िातग 
आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरको तजुयमा, कायायन्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन, अध्ययन, 

अनसुन्द्िान, आयोजना प्रभाव मूल्यांकन 

१. स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृततक स्रोत, सािनको अतभिेि (प्रोफाइि) तयार गने 

२. स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना र तनयमन 

३. स्थानीय ववकास नीतत रस्थानीय प्राथतमकता प्राप्त के्षर तनिायरण 

४. ववकास तनमायणको प्रवक्रयामा स्थानीय जनसहभातगता अतभवृवर्द्का काययक्रमको तजुयमा र 
कायायन्द्वयन  

५. स्थानीय तहमा वैज्ञातनक अध्ययन, अनसुन्द्िान र प्रववति ववकासमा िगानी  

६. स्थानीय स्तरमा सूचना प्रववतिको ववकास, ववस्तार, उपयोग र सवयसािारणको पहुँच सम्बन्द्िी 
काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  

७. मानव संशािन ववकासका िातग स्थानीय स्तरको योजना तजुयमा 
८. स्थानीयस्तरमा संचातित केन्द्रीय र प्रादेखशक ववकास आयोजना कायायन्द्वयन, समन्द्वय र 

सहकायय,अध्ययन अनसुन्द्िान, 

९. अनगुमन तथा मूल्यांकनको आिार प्रवक्रया तनिायरण, के्षरगत नीततको अनगुमन तथा मूल्यांकन, 

ववकास आयोजना कायायन्द्वयन, अनगुमन र प्रततफिको समीक्षा 
(ि) वैदेखशक सहयोग 



१०. संघ सरकारको स्वीकृततमा वैदेखशक सहयोग समन्द्वय र कायायन्द्वयन 

(ग) त्याकं तथा अतभिेि व्यवस्थापन 

१. स्थानीय त्यांक तथा अतभिेि व्यवस्थापन सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, कायायन्द्वयनर तनयमन 

२. स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतियिु आिारभतू त्यांक संकिन र व्यवस्थापन 

३. संघीय कानून र मापदडिड बमोखजम स्थानीय तहमा व्यखिगत घटना (जन्द्म, मतृ्य,ु वववाह, 

बसाइसराइ, सम्बन्द्ि ववच्छेद, िमयपरु िमयपरुी) को दताय, अतभिेि व्यवस्थापन, पिीकरण 
व्यवस्थापनर प्रततवेदन 

४. रोजगार र बेरोजगारको त्यांक संकिन, प्रशोिन र सूचना प्रणािी 
५. ववदेशी श्रतमकको सूचना व्यवस्थापन 

६. स्थानीय तहमा सकुुम्बासी पवहचान र अतभिेि व्यवस्थापन 

(घ) सूचना तथा सञ्चार 

१. स्थानीय तहका परपतरकाको प्रकाशन अनमुतत, अतभिेि र तनयमन 

२. एफ.एम. रेतडयो (१०० वाट सम्मका) सञ्चािन अनमुतत नववकरण र तनयमन 

३. स्थानीय के्षरतभर इन्द्टरनेट सेवा, टेतिसेन्द्टर र केबिु तथा तारवववहन स्थानीय टेतितभजन 
प्रसारणको अनमुतत, नववकरण र तनयमन 

 

६. राजश्व तथा आतथयक प्रशासन 

(क) ववत्तीय व्यवस्थापन र िेिापािन  

१. स्थानीय तहको समविगत आतथयक अवस्थाको ववश्लषेण तथा स्थानीय आतथयक नीततको तजुयमा, 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. आतथयक सािनको बाँडफाडँ र स्थानीय ववकासका िातग आतथयक सािनको उपयोग तथा पररचािन 

३. स्थानीय राजश्व सम्बन्द्िी नीतत, काननु तजुयमा, कायायन्द्वयन र तनयमन 

४. स्थानीय सावयजतनक िचय सम्बन्द्िी नीतत तजुयमा, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

५. स्थानीय ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र तनयमन, 

६. स्थानीय िगानी प्रके्षपण (सरकारी, सहकारी र तनजी) र ववत्तीय व्यवस्थापन, 

७. स्थानीय सरकारी सम्पखत्तको एकीकृत वववरण 

८. स्थानीय सरकारी बाँकी रकमको िगत र असिु उपर 

९. स्थानीय सखञ्चत कोषबाट िचय गनय सवकने सम्बन्द्िी स्थानीय आतथयक काययववति सम्बन्द्िी नीतत 
तथा कानून तनमायण, कायायन्द्वयन र तनयमन 

१०. स्थानीय बजेट सीमा तनिायरण, तजुयमा, कायायन्द्वयन  



११. स्थानीय िेिा तनयन्द्रण तथा व्यवस्थापन 

१२. स्थानीय सखञ्चत कोष सञ्चािन 

१३. स्थानीय राजश्व र व्ययको अनमुान, 

१४. आतथयक काययववति सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

१५. आतथयक प्रशासन र व्यवस्थापन 

१६. संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोखजम घाटापूततयको स्रोत व्यवस्था 
१७. संघ र प्रदेश सरकारी िगानी र िाभांशको िेिा व्यवस्थापन 

१८. स्थानीय िचय, राजश्व, िरौटी, काययसञ्चािन कोष र अन्द्य सरकारी कोष तथा सम्पखत्तको एकीकृत 
वववरण, आन्द्तररक तथा अखन्द्तम िेिापरीक्षण 

१९. स्थानीय तहको ववतनयोजन 

२०. आन्द्तररक िेिा परीक्षण 

 

(ि) स्थानीय कर, दस्तरू, दडिड जररबाना, मािपोत, सेवा शलु्क तथा रोयल्टी 
१. स्थानीय सरकारिाई प्राप्त खजम्मेवारी बमोखजम आफ्नो के्षरतभर राजश्वका दर र अन्द्य शलु्क 

तनिायरण (गाउँ / गाँऊ सभाको तनणायय बमोखजम) 
२. सम्पखत्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रखजिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, 

पययटन शलु्क (टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोतनङ्ग र यायखफ्टङ्ग शलु्क), ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भतूम 
कर (मािपोत), दडिड, जररवाना, मनोरिन कर, मािपोत, वहाि ववटौरी, घर जग्गा कर, मतृ वा 
माररएको जीव जन्द्तकुो हाड, तसंग, ्वािँ, छािामा कर, प्राकृततक स्रोत सािन बाट प्राप्त रोयल्टी, 
व्यवसावयक कर सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन, बाँडफाँड, संकिन र तनयमन 

३. स्थानीय तहमा राजस्व तनयन्द्रण सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र तनयमन 

४. स्थानीय राजस्व प्रवियन र प्रोत्साहन 

५. राजस्व सूचना तथा त्यांकको आदान प्रदान 

६. स्थानीय पूवायिार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र 
तनयमन,सेवा शलु्क तनिायरण र संकिन व्यवस्थापन 

७. स्थानीय सेवाशलु्क, दस्तरु, दडिड जररवाना सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिडर तनयमन 

८. संघीय र प्रदेश कानून बमोखजम प्राकृततक स्रोत सािन र सेवाशलु्क रोयल्टी संकिनमा समन्द्वय  

९. कम मूल्यका िनीज पदाथयको उत्िननर र प्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 
१०. सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 



११. स्थानीयस्तरको प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्बन्द्िी नीतत तनिायरण र कायायन्द्वयन तथा प्रदेश र 
संघीय मापदडिड पािना 

 

 

७. न्द्याय, कानून तथा वविायन: 
२. न्द्यावयक सतमतत सम्बन्द्िी कायय 
३. स्थानीय सामदुावयक मेितमिाप र मध्यस्थता व्यवास्थापन, 

४. अन्द्तरायविय सखन्द्ि सम्झौताको िातग संघ र प्रदेश तहमा अनरुोि, तसफाररस र सम्झौता 
कायायन्द्वयनमा सहयोग 

५. फैसिा कायायन्द्वयन 

६. स्थानीय तहको कानून तनमायण (गाउँसभा/गाँऊसभाको तनणाययानसुार) 
७. गाउँसभा, गाँऊ सभा, खजल्िा सभा, स्थानीय अदाितसम्बन्द्िी कायय 
८. मानव अतिकार संरक्षण र प्रवर्द्यन 

 

८. समान्द्य प्रशासन  
(क) गाउँ गाऊँ सभाको बैठक व्यवस्थापन 

१. गाउँ गाँऊ सभाको बैठक व्यवस्थापन 

२. गाउँ गाँऊ सभाको तनणाय कायायन्द्वयन 

(ि) आन्द्तररक व्यवस्थापन 

१. आन्द्तररक पशायसन सम्बन्द्िी कायय 
२. अन्द्य शािासंगको समन्द्वय 

३. सावयजतनक िररद तथा सम्पखत्त व्यावास्थापन 

(ग) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

४. कानून बमोखजम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन र व्यवस्थापन 

५. स्थानीय तहको संगठन ववकास, जनशखि व्यवस्थापन र वृखत्त ववकास 

६. कानून बमोखजम स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्द्दी तनिायरण 

७. स्थानीय तहमा समायोजन भई आउने कमयचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्द्वय 

८. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतिको उपयोग, प्रवर्द्यन र तनयमन 

(घ) गाऊँ प्रहरी 
१. गाँऊ प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीय सरकारिे िाग ुगरेका नीतत, कानून, मापदडिड र तनणययहर कायायन्द्वयनमा सहयोग 



३. स्थानीय सरकारको सम्पखत्त संरक्षण 

४. स्थानीयस्तरमा हनुे सभा, समारोह, परम्परा, जारा, चाडपवय आदद व्यवस्थापनमा सहयोग 

५. स्थानीय बजार, पावकय ङ्गस्थि व्यवस्थापनमा सहयोग 

६. गाँऊ काययपातिकािे तोकेका गाँऊ प्रहरी सम्बन्द्िी नीतत, योजना, काययक्रम बमोखजमका कायय, 
७. गाँऊ सरसफाई सम्बन्द्िी मापदडिड कायायन्द्वयन र कसरु उपर छानववन र अनसुन्द्िान, 

८. स्थानीय न्द्यावयक सतमततिे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्द्वयनमा सहयोग 

९. स्थानीय तहको कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजतनक, ऐिानी, पततय जग्गा, सावयजतनक भवन तथा 
भौततक पूवायिारको संरक्षण र सरुक्षा 

१०. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग 

११. अपराि रोकथाम तथा अनसुन्द्िानमा सहयोग 

(ङ) उपाति, सम्मान र ववभषुण 

१. उपाति, सम्मान तथा ववभषुणको तसफाररस 

(च) सावयजतनक ववदा, उत्सव, उदी आदद 

१. स्थानीय तहमा सावयजतनक ववदा, उत्सव, जारा, उदी आददमा ववदा व्यवस्थापन 

 

 

९. पवुायिार ववकास तथा मरमत संभार शािा (सडक, तसचाई, िानपेानी र जलन्वधतु शािा) 
 

४. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, तसंचाई सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना 
कायायन्द्वयन र तनयमन, 

५. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, तसंचाई र तटबन्द्िन सम्बन्द्िी 
स्थानीय तहको गरुयोजना तजुयमा, तनमायण र स्तरोन्नततका आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्द्वयन, 

ममयत, सम्भार र तनयमन 

८. स्थानीय साना सतह तथा भतूमगत तसंचाई प्रणािीको सञ्चािन, ममयत सम्भार, सेवा शलु्क तनिायरण 
र संकिन व्यवस्थापन 

६. स्थानीय तटबन्द्ि, नदद तथा पवहरो तनयन्द्रण तथा नदी व्यवस्थापन 

९. स्थानीय िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र 
योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

१०. जनसहभातगतामा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई प्राथतमकता ददई जिस्रोतको बहउुपयोगी ववकासका 
काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन, 



११. साना जिववद्यतु आयोजना सम्बन्द्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, 
कायायन्द्वयन र तनयमन, 

१२. स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

१३. स्थानीय िानेपानी सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

१४. सवयसािारणिाई स्वच्छ िानपेानीको उपिब्िता, िानेपानी सेवा व्यवस्थापन र महसिु तनिायरण  

 

२ यातायात तथा सवारी शािा 
१४. आिारभतू यातायात (प्रदेशस्तरमा) समन्द्वय, 

१५. यातायात के्षरमा िगानी अतभवृवर्द्, 

१६. यातायात सवुविामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच,  

१७. वातावरण अनकुुिन मैरी प्रववतििाई प्राथतमकता, 
१८. तनजी यातायात तनयमन र तनयन्द्रण, 

१९. सरुखक्षत, व्यवखस्थत, भरपदो र अपांगतामैरी यातायात प्रणािी, 
२०. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, काननु, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२१. स्थानीय सावयजतनक यातायातको रट तनिायरण, अनमुतत, नववकरण, भाडादर तनिायरण र तनयमन 

२२. ट्याक्सी सेवा अनमुतत, व्यवस्थापन र तनयमन 

२३. स्थानीय तहमा वातावरणमैरी, जोखिम संवेदी, अपांगता र िैतगक मैरी यातायात प्रणािीको प्रवियन 

२४. स्थानीय क्षेरमा ट्रिी बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राखन्द्जट प्रणािीको नीतत, मापदडिड, 

योजना कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२५. महानगरीय के्षरतभर शहरी रेिसेवा सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममयत सम्भार, समन्द्वय र सहकायय, 
२६. स्थानीय तहमा यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन 

३ भतूम व्यवस्थापन तथा तनयमन 

 

५. सहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्द्िी स्थानीय तहको नीतत, कानून, मापदडिड र योजना 
तजुयमा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

६. राविय भवन संवहता र मापदडिड बमोखजम भवन तनमायण अनमुतत र तनयमन, 

७. स्थानीय तहका सरकारी भवन, ववद्यािय, सामदुावयक भवन, सभागहृ तथा अन्द्य सावयजतनक भवन र 
संरचना तनमायण र ममयत सम्भार  

८. भवा र तनमायण सम्बन्द्िी संघीय र प्रादेखशक आयोजना, पररयोजना कायायन्द्वयनमा समन्द्वय, 

सहजीकरण र सहयोग 

७. प्रदेशस्तरसंगको समन्द्वयमा आिारभतू बसोबास 



८. अव्यवखस्थत बसोबासको व्यवस्थापनका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन 

९. योजनावर्द् र व्यवखस्थत वस्ती ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  

१०. एकीकृत वस्ती ववकासका िातग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन 

११. स्थानीयस्तरमा सकुुम्बासी सम्बन्द्िी जीववकोपाजयन र बसोबास व्यवस्था 
१२. स्थानीय तहमा आिारभतू आवासका योजना तजुयमा र कायायन्द्वयन  

 

५. प्रादेखशक मापदडिड बमोखजम स्थानीय घर जग्गा िनी पूजाय ववतरण िगत व्यवस्थापन, 

६. भतूमको वगीकरण अनसुारको िगत, 

७. स्थानीय जग्गाको वकत्ता काट र भतूम िगत (नक्सा, से्रस्ता तनमायण र संरक्षण)  

८. सरकारी प्रयोजनका िातग जग्गा प्रातप्त, मआुब्जा तनिायरण र ववतरणमा समन्द्वय र सहजीकरण, 
तथा जग्गा वववाद समािान 

 

 

४ आिारभतू तथा माध्यतमक खशक्षा र िेिकुद शािा 
१४. प्रारखम्भक बाि खशक्षा तथा ववद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा, ििुा तथा वैकखल्पक (गरुकुि, 

मदरसा, गमु्बा आदद) एवम तनरन्द्तर तसकाइ तथा ववशषे खशक्षा सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, 

योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

१५. प्राववतिक खशक्षा तथा व्यावसावयक तातिमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

१६. आिारभतू तथा माध्यतमक खशक्षा सम्बन्द्िी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री ववतरण र कायायन्द्वयन 

१७. ववद्यािय खशक्षक एवं कमयचारीको व्यवस्थापन 

१८. ववद्यािय नक्सांकन, ववद्याियको अनमुतत, स्वीकृतत, समायोजन र तनयमन 

१९. शैखक्षक पूवायिार तनमायण र ममयत सम्भार 

२०. आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

२१. ववद्याथी तसकाइ उपिखब्ि परीक्षण र व्यवस्थापन 

२२. ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवृखत्तको व्यवस्थापन 

२३. शैखक्षक परामशय सेवाको अनमुतत तथा तनयमन 

२४. स्थानीय तहका शैखक्षक ज्ञान, सीप र प्रववति संरक्षण, प्रवर्द्यन र स्तरीकरण 

२५. स्थानीय पसु्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

२६. माध्यतमक तहसम्मको शैखक्षक काययक्रमको समन्द्वय र तनयमन 

 

५. स्थानीयस्तरमा िेिकुदको संरचना पूवायिार तनमायण, संरक्षण तथा ववकास 



६. स्थानीयस्तरमा िेिकुद प्रशासन र संघसंस्थाको तनयमन र समन्द्वय 

७. िेिकुद ववकास र प्रवर्द्यन 

८. राविय, प्रादेखशक र स्थानीय िेिकुद प्रततयोतगता आयोजना र सहभातगता 
 

५ आिारभतू स्वास््य तथा सरसफाई शािा 
२६. राविय तथा प्रादेखशक िक्ष्य र मापदडिड बमोखजम स्थानीयस्तरको स्वास््य सम्बन्द्िी िक्ष्य र 

गणुस्तर तनिायरण 

२७. राविय र प्रादेखशक मापदडिड अनरुप अस्पताि र नतसयङ्ग होम, तनदान केन्द्र र अन्द्य स्वास््य 
संस्थाहर र खक्ितनक दताय, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

२८. आिारभतू स्वास््य सेवा सञ्चािन र प्रवियन 

२९. स्वास््य सेवा सम्बन्द्िी भौततक पूवायिार ववकास तथा व्यवस्थापन 

३०. औषतिजन्द्य वनस्पतत, जतडवटुी र अन्द्य औषतिजन्द्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन, र तनयमन 

३१. स्वास््य बीमा िगायतका सामाखजक सरुक्षा काययक्रम व्यवस्थापन 

३२. स्थानीयस्तरमा औषिी तथा अन्द्य मेतडकि उत्पादनहरको न्द्यूनतम मूल्य तनिायरण तथा तनयमन 

३३. स्थानीयस्तरमा औषतिको प्रयोग र सकु्ष्म जीव तनरोिक (Antimicrobial Resistance)न्द्यूनीकरण 

३४. स्थानीयस्तरमा औषिी र स्वास््य उपकरणको िररद, भडिडार र ववतरण 

३५. स्थानीय स्वास््य सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 

३६. जनस्वास््य तनगरानी (पखव्िक हेल्थ सतभयिेन्द्स) 
३७. स्थानीयस्तरको प्रवर्द्यनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुयस्थापनात्मक र ्यातिएवटभ स्वास््य 

सेवा सञ्चािन 

३८. स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््यवृत्तको पािनािगायतका 
जनस्वास््य सेवाको प्रवर्द्यन 

३९. जनुोवटक र कीटजन्द्य रोग तनयन्द्रण तथा व्यवस्थापन 

४०. सतुतय, मददरा र िागपुदाथयजन्द्य वस्तकुो प्रयोग, तनयन्द्रण तथा सचेतना अतभववृर्द् 

४१. आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होतमयो्यातथक, प्राकृततक खचवकत्सा िगायतका परम्परागत स्वास््य 
उपचार सेवा व्यवस्थापन 

४२. स्थानीयस्तरमा जनस्वास््य, आपत्कािीन स्वास््य, महामारी तनयन्द्रण योजना र कायायन्द्वयन 

४३. स्थानीयस्तरमा सरवा तथा नसने रोग तनयन्द्रण तथा रोकथाम 

४४. आकखस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह 

४५. रि सञ्चार सेवा, स्थानीय तथा शहरी स्वास््य सेवा 



४६. औषति पसि सञ्चािन र तनयमन 

४७. आिारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन तथा तनयमन 

४८. स्वस्थ िानेपानी र िाद्यपदाथयको गणुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुण तनयन्द्रण 

४९. सरसफाई सचेतना अतभववृर्द्  

५०. स्वास््यजन्द्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन, संकिन, पनुउयपयोग, ववसजयन, सेवा शलु्क तनिायरण र तनयमन 

६ सामाखजक सरुक्षा शािा 
८. सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, तनयमन,त्यांक र सूचना व्यवस्थापन 

९. गररबी तनवारण सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयनर अध्ययन अनसुन्द्िान 

१०. सामाखजक सरुक्षा तथा गररबी तनवारण सम्बन्द्िी राविय, प्रादेखशक र स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकय , 
समन्द्वय र सहकायय 

११. गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्द्िी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र तनयमन 

१२. पवहचान भएका एवं िखक्षत समूह सम्बन्द्िी योजना, काययक्रम, स्रोत पररचािन र व्यवस्थापन 

१३. स्थानीय स्तरमा गररबी तनवारणको रणनीतत तजुयमा र कायायन्द्वयन 

१४. संघ र प्रदेशको मापदडिड बमोखजम स्थानीयस्तरमा सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी काययक्रम 
कायायन्द्वयन 

 

२. स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्बन्द्िी संघसंस्थाहरको दताय तथा तनयमन 

 

७ बािबातिका,यवुा,मवहिा, जेष्ठ नागररकतथा अपागंता भएका व्यखिको व्यवस्थापन 

शािा 
  

८. मवहिा हक सम्बन्द्िी नीतत, योजना, कायायन्द्वयन, समन्द्वय र तनयमन 

९. स्थानीयस्तरमा मवहिाको आतथयक, सामाखजक, राजनीततक सशखिकरण र क्षमता ववकास 

१०. िैंतगक वहंसा तनवारणका िातग तनरोिात्मक, प्रवियनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पनुस्थापना 
११. िैंतगक उत्तरदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्द्िी कायय 
१२. एकि मवहिा सम्बन्द्िी 
१३. स्थानीयस्तरमा यवुा जागरण, सशखिकरण र पररचािन 

१४. स्थानीयस्तरमा यवुा सीप, उद्यमशीिता तथा नेततृ्व ववकास 

१२. बािबातिकाको हकवहत सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, काननु, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

१३. स्थानीयस्तरमा बािमैरी शासकीय प्रबन्द्ि, बािक्िब, स्थानीय बाि संरक्षण सतमतत र बाि सिाि, 

१४. बािबातिकाको हकवहत सम्बन्द्िी संघ, प्रदेश, र स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकय , समन्द्वय र सहकायय 



१५. स्थानीयस्तरमा बािबातिका पररवार सहयोग 

१६. बैकखल्पक स्याहार पर्द्ततको कायायन्द्वयन 

१७. स्थानीयस्तरमा बाि न्द्याय 

१८. बाि गहृ वा पनु:स्थापन केन्द्र, खशश ुस्याहार केन्द्र र बाि ववकास केन्द्र व्यवस्थापन 

१९. सडक बािबातिका व्यवस्थापन 

२०. बािबातिकाको वहंसा तनयन्द्रण 

२१. बािसिुार तथा पनुस्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

२२. आपत्कािीन बाि उर्द्ार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

२. ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखि र असहाय बािबातिका सम्बन्द्िी 
३.  

 

८ किा, संस्कृतत तथा सम्पदा 
१०. गठुी अन्द्तगयत परम्परागत रपमा चतिआएका ववतभन्न जारा, पवयहरको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

११. स्थानीय महत्वका िातमयक तथा साँस्कृततक सम्पदाको व्यवस्थापन 

१२. स्थानीयस्तरमा परुाताखत्वक िातमयक महत्वका सम्पदाहरको संरक्षण सम्वर्द्यन  

१३. स्थानीयस्तरमा साँस्कृततक ववकास तथा संवद्र्िन सम्बन्द्िी कायय, 
१४. गठुी, कोष तथा ट्रिहरको व्यवस्थापन 

१५. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताखत्वक महत्वका ठाउँहर, वन, सीमसार क्षेर, 

तटवती क्षेरका जग्गा सम्बन्द्िी िगत, 

१६. भाषा, संस्कृतत र ितितकिाको संरक्षण र ववकास सम्बन्द्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, 

मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

१७. स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन, ववकास र 
तनयमन 

१८. परम्परागत जारा, पवयहरको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

९ पययटन 

१७. स्थानीयस्तरमा पययटकीय महत्वका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन, 

१८. स्थानीय पययटन पूवायिार ववकास र प्रोत्साहन 

१० शाखन्द्त तथा पनुःतनमायण  

९. स्थानीय शाखन्द्त सतमतत सम्बन्द्िी कायय 
 

१०. आतथयक ववकास  



(च) उिम तथा शीप ववकास शािा 
१९. िघ,ु घरेि ुर साना उद्योगको दताय, नववकरण, िारेजी र तनयमन, ववकास र प्रवियन 

२०. उद्यमशीिता प्रवियन 

२१. स्थानीय व्यापार बाखणज्य, आपूततय, बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन र उपभोिा अतिकार एवमर 
वहत सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

२२. स्थानीय बजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन 

२३. स्थानीय वस्तहुरको उत्पादन, आपूततय तथा तनकासी प्रके्षपण, मूल्य तनिायरण र अनगुमन 

२४. स्थानीय व्यापार बाखणज्य सम्बन्द्िी पूवायिार 

२५. स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र तनयमन 

२६. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमय दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र तनयमन 

२७. स्थानीय व्यापारको त्यांक प्रणािी  

२८. तनजी के्षरसँग समन्द्वय र सहकायय 
२९. स्थानीय व्यापार पवयियन, सहजीकरण र तनयमन 

३०. स्थानीय बौवर्द्क सम्पखत्तको संरक्षण, प्रवियन र अतभिेिांकन 

३१. उपभोिा सचेतना अतभववृर्द् 

३२. स्थानीय वस्त ुएवं सेवाको गणुस्तर परीक्षण 

(छ) कृवष तथा पश ुववकास शािा  

१४. कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन र पश ुस्वास््य सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, 

योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

१५. कृवष तथा पशपुन्द्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवायिार तनमायण, तातिम, प्रववति प्रसार, 

प्राववतिक टेवा, कृवष सामग्री आपूततय र कृषक क्षमता ववकास काययक्रम सञ्चािन र तनयमन 

१६. कृवष तथा पशपुन्द्छीजन्द्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोग तनयन्द्रण 

१७. पशपुन्द्छी खचवकत्सा सेवा व्यवस्थापन 

१८. कृवष वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता संरक्षण र प्रवियन 

१९. कृवषजन्द्य वस्तकुो प्रवियन तथा ववकास र बजारीकरण 

२०. पशनुश्ल सिुार पर्द्तत ववकास र व्यवस्थापन 

२१. स्थानीय चरण तथा िकय  ववकास र व्यवस्थापन 

२२. पश ुआहार गणुस्तर तनयमन 

२३. स्थानीयस्तरमा कृवष र पशपंुक्षी सम्बन्द्िी त्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 
२४. विशािा र शीत भडिडारणको व्यवस्थापन र तनयमन 



२५. कृवष तथा पशपुन्द्छी सम्बन्द्िी बीमा र कजाय सहजीकरण, 

२६. साना तसंचाई तनमायण तथा सिुार 

 

 

९. कृवष प्रसार सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

१०. स्थानीय तहमा कृवष प्रसार तथा जनशखिव्यवस्थापन र पररचािन, 

११. कृषकहरको क्षमता अतभववृर्द्, प्राववतिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशखिकरण 

१२. तबउतबजन, नश्ल, मििाद र रसायन तथा औषतिहरको उपयोग र तनयमन 

१३. कृषक समूह, सहकारी र स्थानीय समवर्द् संघसंस्थाहरको समन्द्वय, व्यवस्थापन र तनयमन 

१४. स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्द्िी प्रववति संरक्षण र हस्तान्द्तरण 

१५. कृवष सम्बन्द्िी सूचना प्रचार प्रसार 

१६. स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केन्द्रहरको ववकास र व्यवस्थापन 

(ज) सहकारी 
५. सहकारी संस्था एवमर सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, 

मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

६. स्थानीय सहकारी संस्था दताय, अनमुतत, िारेजी र ववघटन 

७. सहकारी सम्बन्द्िी स्थानीय त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान 

८. स्थानीय सहकारी के्षरको प्रवियन, पररचािन र क्षमता अतभवृवर्द् 

 

११. वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन शािा 
 

२४. स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा सहरी, िातमयक, कबतुियती वनको संरक्षण, सम्वियन, 

उपयोग र तनयमन एवं वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन 

२५. मध्यवती के्षरको सामदुावयक, िातमयक र कबतुियती वनको व्यवस्थापन 

२६. स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

२७. स्थानीयस्तरमा तनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रवियन तथा तनयमन 

२८. सावयजतनक िािी जग्गा र नांगा पािा वनके्षरमा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन, 

२९. जतडवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्द्िीसभेक्षण, उत्पादन, प्रवद्र्िन, र बजार व्यवस्थापन 

३०. वनबीउ बगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवियन 

३१. नसयरी स्थापना, ववरवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवियन, 

३२. वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र तनयमन, 



३३. मानव वन्द्यजन्द्त ुिन्द्ि व्यवस्थापन 

३४. स्थानीय प्राणी उद्यान (खचतडयािाना) स्थापना र सञ्चािन 

३५. स्थानीय वन्द्यजन्द्त ुपययटन र आय आजयन 

३६. स्थानीयस्तरमा आिेटोपहार व्यवस्थापन 

३७. स्थानीयस्तरमा वन, वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुङ्गीको अतभिेिांकन तथा अध्ययन अनसुन्द्िान 

३८. रैथाने प्रजाततको संरक्षण र प्रवद्र्िन तथा तमचाहा प्रजाततको तनयन्द्रण 

३९. जैववक वववविताको अतभिेिांकन 

४०. स्थानीयस्तरमा हररयािी तथा हररतक्षेर प्रवियन, 

४१. स्थानीय साना जिउपयोग सम्बन्द्िी के्षरगत आयोजना तजुयमा, कायायन्द्वयन र अनगुमन, 

४२. वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड रयोजना, 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

४३. स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्द्यूनीकरण 

४४. स्थानीयस्तरमा प्रदषुण तनयन्द्रण र हानीकारक पदाथयहर तनयमन तथा व्यवस्थापन 

४५. स्थानीयस्तरमा न्द्यून कावयनमिुी तथा वातावरणमैरी ववकास अविम्बन 

४६. स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षर तनिायरण, व्यवस्थापनर तनयमन 

 

७. जिािार तथा वन्द्यजन्द्त ुसम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

८. पानी महुान संरक्षण 

९. सामदुावयक भसंूरक्षण र सो मा आिाररत आय आजयन काययक्रम 

१०. भसंूरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजन्द्य सामदुावयक अनकुुिन 

११. स्थानीय िानी तथा ितनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, तनयमन,सूचना तथा 
त्यांक संकिन, अतभिेिन तथा व्यवस्थापन 

१२. ढंुगा, तगटी, वािवुा, ननु, माटो, फायर क्िे तथा स्िेट आदद िानीजन्द्य वस्तकुो सवेक्षण, अन्द्वेषण, 

उत्िननर, संरक्षण, ववकास, र उपयोग सम्बन्द्िी दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र व्यवस्थापन 

१४. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

१५. स्थानीयस्तर प्राकृततक प्रकोप रोकथाम,ववपद् पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना 
१६. स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवय तयारी, िोज तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको भडिडारण, ववतरण र समन्द्वय 

१७. ववपद् जोखिम न्द्यूनीकरणका पूवय सूचना प्रणािी तथहा स्थानीय आयोजना तजुयमा रकायायन्द्वयन 

१८. ववपद् जोखिम क्षेरको नक्साकंन, बस्तीहरको पवहचान, स्थानान्द्तरण 

१९. ववपद् पिात स्थानीयस्तरको पनुस्थापन र पनुतनयमायण, 



२०. ववपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्था तथा तनजीके्षरसँग सहयोग, समन्द्वय र 
सहकायय 

२१. स्थानीय ववपद् कोष स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

२२. स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्द्िी त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान, 

२३. स्थानीय आपतकािीन काययसञ्चािन प्रणािी, 
२४. स्थानीय पवहरो तनयन्द्रण र व्यवस्थापन 

२५. जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्द्रण र ददगो तसंचाई ववकासका आयोजनाकाययक्रम तजुयमा र कायायन्द्वयन 

२६. स्थानीय तटबन्द्ि, नदद तनयन्द्रण तथा नदी व्यवस्थापन  

४. स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, कायायन्द्वयन र 
तनयमन, 

५. स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी प्रववति ववकास हस्तान्द्तरण, क्षमता अतभवृवर्द् एवं प्रवर्द्यन 

६. नवीकरणीय उजायको उत्पादन तथा ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन 

 

 

 

 

 

 

१२. योजना, बजेट तथा काययक्रम शािा  

 

११. स्थानीयस्तरका आवतिक तथा वावषयक योजना, काययक्रम एवं बजेट तजुयमा, स्वीकृतत (गाउँ सभा / 

गाँऊसभा बाट)कायायन्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 

१२. स्थानीयस्तरका आतथयक, सामाखजक, साँस्कृततक, वातावरणीय प्रववति र पूवायिारजन्द्य ववकासका िातग 
आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरको तजुयमा, कायायन्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन, अध्ययन, 

अनसुन्द्िान, आयोजना प्रभाव मूल्यांकन 

३. स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृततक स्रोत, सािनको अतभिेि (प्रोफाइि) तयार गने 

४. स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना र तनयमन 

१३. स्थानीय ववकास नीतत रस्थानीय प्राथतमकता प्राप्त के्षर तनिायरण 

१४. ववकास तनमायणको प्रवक्रयामा स्थानीय जनसहभातगता अतभवृवर्द्का काययक्रमको तजुयमा र 
कायायन्द्वयन  

१५. स्थानीय तहमा वैज्ञातनक अध्ययन, अनसुन्द्िान र प्रववति ववकासमा िगानी  



१६. स्थानीय स्तरमा सूचना प्रववतिको ववकास, ववस्तार, उपयोग र सवयसािारणको पहुँच सम्बन्द्िी 
काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  

१७. मानव संशािन ववकासका िातग स्थानीय स्तरको योजना तजुयमा 
१८. स्थानीयस्तरमा संचातित केन्द्रीय र प्रादेखशक ववकास आयोजना कायायन्द्वयन, समन्द्वय र 

सहकायय,अध्ययन अनसुन्द्िान, 

१९. अनगुमन तथा मूल्यांकनको आिार प्रवक्रया तनिायरण, के्षरगत नीततको अनगुमन तथा मूल्यांकन, 

ववकास आयोजना कायायन्द्वयन, अनगुमन र प्रततफिको समीक्षा 
 

२०. संघ सरकारको स्वीकृततमा वैदेखशक सहयोग समन्द्वय र कायायन्द्वयन 

(ङ) सूचनातथा अतभिेि व्यवस्थापन शािा 
७. स्थानीय त्यांक तथा अतभिेि व्यवस्थापन सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, कायायन्द्वयनर तनयमन 

८. स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतियिु आिारभतू त्यांक संकिन र व्यवस्थापन 

९. संघीय कानून र मापदडिड बमोखजम स्थानीय तहमा व्यखिगत घटना (जन्द्म, मतृ्य,ु वववाह, 

बसाइसराइ, सम्बन्द्ि ववच्छेद, िमयपरु िमयपरुी) को दताय, अतभिेि व्यवस्थापन, पिीकरण 
व्यवस्थापनर प्रततवेदन 

१०. रोजगार र बेरोजगारको त्यांक संकिन, प्रशोिन र सूचना प्रणािी 
११. ववदेशी श्रतमकको सूचना व्यवस्थापन 

१२. स्थानीय तहमा सकुुम्बासी पवहचान र अतभिेि व्यवस्थापन 

 

४. स्थानीय तहका परपतरकाको प्रकाशन अनमुतत, अतभिेि र तनयमन 

५. एफ.एम. रेतडयो (१०० वाट सम्मका) सञ्चािन अनमुतत नववकरण र तनयमन 

६. स्थानीय के्षरतभर इन्द्टरनेट सेवा, टेतिसेन्द्टर र केबिु तथा तारवववहन स्थानीय टेतितभजन 
प्रसारणको अनमुतत, नववकरण र तनयमन 

 

१३. आतथयक प्रशासन तथाराजश्व 

 

२१. स्थानीय तहको समविगत आतथयक अवस्थाको ववश्लषेण तथा स्थानीय आतथयक नीततको तजुयमा, 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२२. आतथयक सािनको बाँडफाडँ र स्थानीय ववकासका िातग आतथयक सािनको उपयोग तथा पररचािन 

२३. स्थानीय राजश्व सम्बन्द्िी नीतत, काननु तजुयमा, कायायन्द्वयन र तनयमन 

२४. स्थानीय सावयजतनक िचय सम्बन्द्िी नीतत तजुयमा, कायायन्द्वयन र तनयमन, 



२५. स्थानीय ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र तनयमन, 

२६. स्थानीय िगानी प्रके्षपण (सरकारी, सहकारी र तनजी) र ववत्तीय व्यवस्थापन, 

२७. स्थानीय सरकारी सम्पखत्तको एकीकृत वववरण 

२८. स्थानीय सरकारी बाँकी रकमको िगत र असिु उपर 

२९. स्थानीय सखञ्चत कोषबाट िचय गनय सवकने सम्बन्द्िी स्थानीय आतथयक काययववति सम्बन्द्िी नीतत 
तथा कानून तनमायण, कायायन्द्वयन र तनयमन 

३०. स्थानीय बजेट सीमा तनिायरण, तजुयमा, कायायन्द्वयन  

३१. स्थानीय िेिा तनयन्द्रण तथा व्यवस्थापन 

३२. स्थानीय सखञ्चत कोष सञ्चािन 

३३. स्थानीय राजश्व र व्ययको अनमुान, 

३४. आतथयक काययववति सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

३५. आतथयक प्रशासन र व्यवस्थापन 

३६. संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोखजम घाटापूततयको स्रोत व्यवस्था 
३७. संघ र प्रदेश सरकारी िगानी र िाभांशको िेिा व्यवस्थापन 

३८. स्थानीय िचय, राजश्व, िरौटी, काययसञ्चािन कोष र अन्द्य सरकारी कोष तथा सम्पखत्तको एकीकृत 
वववरण, आन्द्तररक तथा अखन्द्तम िेिापरीक्षण 

३९. स्थानीय तहको ववतनयोजन 

४०. आन्द्तररक िेिा परीक्षण 

 

 

१२. स्थानीय सरकारिाई प्राप्त खजम्मेवारी बमोखजम आफ्नो के्षरतभर राजश्वका दर र अन्द्य शलु्क 
तनिायरण (गाउँ / गाँऊ सभाको तनणायय बमोखजम) 

१३. सम्पखत्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रखजिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, 

पययटन शलु्क (टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोतनङ्ग र यायखफ्टङ्ग शलु्क), ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भतूम 
कर (मािपोत), दडिड, जररवाना, मनोरिन कर, मािपोत, वहाि ववटौरी, घर जग्गा कर, मतृ वा 
माररएको जीव जन्द्तकुो हाड, तसंग, ्वािँ, छािामा कर, प्राकृततक स्रोत सािन बाट प्राप्त रोयल्टी, 
व्यवसावयक कर सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन, बाँडफाँड, संकिन र तनयमन 

१४. स्थानीय तहमा राजस्व तनयन्द्रण सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र तनयमन 

१५. स्थानीय राजस्व प्रवियन र प्रोत्साहन 

१६. राजस्व सूचना तथा त्यांकको आदान प्रदान 



१७. स्थानीय पूवायिार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र 
तनयमन,सेवा शलु्क तनिायरण र संकिन व्यवस्थापन 

१८. स्थानीय सेवाशलु्क, दस्तरु, दडिड जररवाना सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिडर तनयमन 

१९. संघीय र प्रदेश कानून बमोखजम प्राकृततक स्रोत सािन र सेवाशलु्क रोयल्टी संकिनमा समन्द्वय  

२०. कम मूल्यका िनीज पदाथयको उत्िननर र प्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 
२१. सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 
२२. स्थानीयस्तरको प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्बन्द्िी नीतत तनिायरण र कायायन्द्वयन तथा प्रदेश र 

संघीय मापदडिड पािना 
 

 

१४. कानून,न्द्याय तथा वविायन शािा 
१०. न्द्यावयक सतमतत सम्बन्द्िी कायय 
११. स्थानीय सामदुावयक मेितमिाप र मध्यस्थता व्यवास्थापन, 

१२. अन्द्तरायविय सखन्द्ि सम्झौताको िातग संघ र प्रदेश तहमा अनरुोि, तसफाररस र सम्झौता 
कायायन्द्वयनमा सहयोग 

१३. फैसिा कायायन्द्वयन 

१४. स्थानीय तहको कानून तनमायण (गाउँसभा/गाँऊसभाको तनणाययानसुार) 
१५. गाउँसभा, गाँऊ सभा, खजल्िा सभा, स्थानीय अदाितसम्बन्द्िी कायय 
१६. मानव अतिकार संरक्षण र प्रवर्द्यन 

 

१५. समान्द्य प्रशासन शािा 
 

३. गाउँ गाँऊ सभाको बैठक व्यवस्थापन 

४. गाउँ गाँऊ सभाको तनणाय कायायन्द्वयन 

९. आन्द्तररक पशायसन सम्बन्द्िी कायय 
१०. अन्द्य शािासंगको समन्द्वय 

११. सावयजतनक िररद तथा सम्पखत्त व्यावास्थापन 

१२. कानून बमोखजम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन र व्यवस्थापन 

१३. स्थानीय तहको संगठन ववकास, जनशखि व्यवस्थापन र वृखत्त ववकास 

१४. कानून बमोखजम स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्द्दी तनिायरण 

१५. स्थानीय तहमा समायोजन भई आउने कमयचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्द्वय 



१६. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतिको उपयोग, प्रवर्द्यन र तनयमन 

२. उपाति, सम्मान तथा ववभषुणको तसफाररस 

 

२. स्थानीय तहमा सावयजतनक ववदा, उत्सव, जारा, उदी आददमा ववदा व्यवस्थापन 

 

१७.  

(छ) शाखन्द्त सरुक्षा शािा 
१२. गाँऊ प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

१३. स्थानीय सरकारिे िाग ुगरेका नीतत, कानून, मापदडिड र तनणययहर कायायन्द्वयनमा सहयोग 

१४. स्थानीय सरकारको सम्पखत्त संरक्षण 

१५. स्थानीयस्तरमा हनुे सभा, समारोह, परम्परा, जारा, चाडपवय आदद व्यवस्थापनमा सहयोग 

१६. स्थानीय बजार, पावकय ङ्गस्थि व्यवस्थापनमा सहयोग 

१७. गाँऊ काययपातिकािे तोकेका गाँऊ प्रहरी सम्बन्द्िी नीतत, योजना, काययक्रम बमोखजमका कायय, 
१८. गाँऊ सरसफाई सम्बन्द्िी मापदडिड कायायन्द्वयन र कसरु उपर छानववन र अनसुन्द्िान, 

१९. स्थानीय न्द्यावयक सतमततिे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्द्वयनमा सहयोग 

२०. स्थानीय तहको कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजतनक, ऐिानी, पततय जग्गा, सावयजतनक भवन तथा 
भौततक पूवायिारको संरक्षण र सरुक्षा 

२१. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग 

२२. अपराि रोकथाम तथा अनसुन्द्िानमा सहयोग 

 

 

गाउाँपान्लर्ार्ाम र्तकव्य र अन्धर्ार  

काययखजम्मेवारीको आिारमा प्रस्ताव गररएको संगठन संरचना र दरवन्द्दी िाका अनसूुची १.१ र १.२मा 
ददइएको छ ।गाउँपातिका अन्द्तगयत तपखशि बमोखजमका कायायियहर तथा कायय खजम्मेवारी तोवकएको छ। 

गाउँपातिकाकोकायय ववभाजन 

१. सामान्द्य प्रशासन 

(क) गाउँ गाऊँ सभाको बैठक व्यवस्थापन 

१. गाउँ गाँऊ सभाको बैठक व्यवस्थापन 

२. गाउँ गाँऊ सभाको तनणाय कायायन्द्वयन 

(ि) आन्द्तररक व्यवस्थापन 

१. आन्द्तररक पशायसन सम्बन्द्िी कायय 
२. अन्द्य शािासंगको समन्द्वय 



३. सावयजतनक िररद तथा सम्पखत्त व्यावास्थापन 

(ग) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

१. कानून बमोखजम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन र व्यवस्थापन 

२. स्थानीय तहको संगठन ववकास, जनशखि व्यवस्थापन र वृखत्त ववकास 

३. कानून बमोखजम स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्द्दी तनिायरण 

४. स्थानीय तहमा समायोजन भई आउने कमयचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्द्वय 

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतिको उपयोग, प्रवर्द्यन र तनयमन 

 

(घ) न्द्याय, कानून तथा वविायन: 
१. न्द्यावयक सतमतत सम्बन्द्िी कायय 
२. स्थानीय सामदुावयक मेितमिाप र मध्यस्थता व्यवास्थापन, 

३. अन्द्तरायविय सखन्द्ि सम्झौताको िातग संघ र प्रदेश तहमा अनरुोि, तसफाररस र सम्झौता 
कायायन्द्वयनमा सहयोग 

४. फैसिा कायायन्द्वयन 

५. स्थानीय तहको कानून तनमायण (गाउँसभा/ गाँऊसभाको तनणाययानसुार) 
६. गाउँसभा, गाँऊ सभा, खजल्िा सभा, स्थानीय अदाित सम्बन्द्िी कायय  
७. मानव अतिकार संरक्षण र प्रवर्द्यन 

 

(ङ) शाखन्द्त सरुक्षा  
१. गाँऊ प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीय सरकारिे िाग ुगरेका नीतत, कानून, मापदडिड र तनणययहर कायायन्द्वयनमा सहयोग 

३. स्थानीय सरकारको सम्पखत्त संरक्षण 

४. स्थानीयस्तरमा हनुे सभा, समारोह, परम्परा, जारा, चाडपवय आदद व्यवस्थापनमा सहयोग 

५. स्थानीय बजार, पावकय ङ्गस्थि व्यवस्थापनमा सहयोग 

६. गाँऊ काययपातिकािे तोकेका गाँऊ प्रहरी सम्बन्द्िी नीतत, योजना, काययक्रम बमोखजमका कायय, 
७. गाँऊ सरसफाई सम्बन्द्िी मापदडिड कायायन्द्वयन र कसरु उपर छानववन र अनसुन्द्िान, 

८. स्थानीय न्द्यावयक सतमततिे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्द्वयनमा सहयोग 

९. स्थानीय तहको कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजतनक, ऐिानी, पततय जग्गा, सावयजतनक भवन तथा 
भौततक पूवायिारको संरक्षण र सरुक्षा 

१०. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग 

११. अपराि रोकथाम तथा अनसुन्द्िानमा सहयोग 



१२. उपाति, सम्मान तथा ववभषुणको तसफाररस 

१३. स्थानीय तहमा सावयजतनक ववदा, उत्सव, जारा, उदी आददमा ववदा व्यवस्थापन 

 

(ग) राजश्व,ववत्तीय व्यवस्थापन तथाआतथयक प्रशासन 

१. स्थानीय तहको समविगत आतथयक अवस्थाको ववश्लषेण तथा स्थानीय आतथयक नीततको तजुयमा, 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. आतथयक सािनको बाँडफाडँ र स्थानीय ववकासका िातग आतथयक सािनको उपयोग तथा पररचािन 

३. स्थानीय राजश्व सम्बन्द्िी नीतत, काननु तजुयमा, कायायन्द्वयन र तनयमन 

४. स्थानीय सावयजतनक िचय सम्बन्द्िी नीतत तजुयमा, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

५. स्थानीय ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र तनयमन, 

६. स्थानीय िगानी प्रके्षपण (सरकारी, सहकारी र तनजी) र ववत्तीय व्यवस्थापन, 

७. स्थानीय सरकारी सम्पखत्तको एकीकृत वववरण 

८. स्थानीय सरकारी बाँकी रकमको िगत र असिु उपर 
९. स्थानीय सखञ्चत कोषबाट िचय गनय सवकन ेसम्बन्द्िी स्थानीय आतथयक काययववति सम्बन्द्िी नीतत तथा 

कानून तनमायण, कायायन्द्वयन र तनयमन 

१०. स्थानीय बजेट सीमा तनिायरण, तजुयमा, कायायन्द्वयन  
११. स्थानीय िेिा तनयन्द्रण तथा व्यवस्थापन 

१२. स्थानीय सखञ्चत कोष सञ्चािन 

१३. स्थानीय राजश्व र व्ययको अनमुान, 

१४. आतथयक काययववति सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन  
१५. आतथयक प्रशासन र व्यवस्थापन  
१६. संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोखजम घाटापूततयको स्रोत व्यवस्था 
१७. संघ र प्रदेश सरकारी िगानी र िाभांशको िेिा व्यवस्थापन 

१८. स्थानीय िचय, राजश्व, िरौटी, काययसञ्चािन कोष र अन्द्य सरकारी कोष तथा सम्पखत्तको 
एकीकृत वववरण, आन्द्तररक तथा अखन्द्तम िेिापरीक्षण 

१९. स्थानीय तहको ववतनयोजन 

२०. आन्द्तररक िेिा परीक्षण 

 

(घ) स्थानीय कर, दस्तरू, दडिड जररबाना, मािपोत, सेवा शलु्क तथा रोयल्टी 
१. स्थानीय सरकारिाई प्राप्त खजम्मेवारी बमोखजम आफ्नो के्षरतभर राजश्वका दर र अन्द्य शलु्क 

तनिायरण (गाउँ / गाँऊ सभाको तनणायय बमोखजम) 



२. सम्पखत्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रखजिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, 
पययटन शलु्क (टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोतनङ्ग र यायखफ्टङ्ग शलु्क), ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भतूम 
कर (मािपोत), दडिड, जररवाना, मनोरिन कर, मािपोत, वहाि ववटौरी, घर जग्गा कर, मतृ वा 
माररएको जीव जन्द्तकुो हाड, तसंग, ्वाँि, छािामा कर, प्राकृततक स्रोत सािन बाट प्राप्त रोयल्टी, 
व्यवसावयक कर सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन, बाँडफाँड, संकिन र तनयमन 

३. स्थानीय तहमा राजस्व तनयन्द्रण सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र तनयमन 

४. स्थानीय राजस्व प्रवियन र प्रोत्साहन 

५. राजस्व सूचना तथा त्यांकको आदान प्रदान 

६. स्थानीय पूवायिार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र तनयमन, 
सेवा शलु्क तनिायरण र संकिन व्यवस्थापन 

७. स्थानीय सेवाशलु्क, दस्तरु, दडिड जररवाना सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिडर तनयमन 

८. संघीय र प्रदेश कानून बमोखजम प्राकृततक स्रोत सािन र सेवाशलु्क रोयल्टी संकिनमा समन्द्वय  
९. कम मूल्यका िनीज पदाथयको उत्िननर र प्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 
१०. सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 
११. स्थानीयस्तरको प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्बन्द्िी नीतत तनिायरण र कायायन्द्वयन तथा प्रदेश 

र संघीय मापदडिड पािना 
 

२. पवुायिार ववकास तथा व्यवस्थापन 

(क) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, तसंचाई,साना जिववद्यतु, िानपेानी 
१. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, तसंचाई सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना 

कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, तसंचाई र तटबन्द्िन सम्बन्द्िी 
स्थानीय तहको गरुयोजना तजुयमा, तनमायण र स्तरोन्नततका आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्द्वयन, 

ममयत, सम्भार र तनयमन 

३. स्थानीय साना सतह तथा भतूमगत तसंचाई प्रणािीको सञ्चािन, ममयत सम्भार, सेवा शलु्क तनिायरण र 
संकिन व्यवस्थापन 

४. स्थानीय तटबन्द्ि, नदद तथा पवहरो तनयन्द्रण तथा नदी व्यवस्थापन 

५. स्थानीय िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड र 
योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 



६. जनसहभातगतामा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई प्राथतमकता ददई जिस्रोतको बहउुपयोगी ववकासका 
काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन, 

७. साना जिववद्यतु आयोजना सम्बन्द्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, 
कायायन्द्वयन र तनयमन, 

८. स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

९. स्थानीय िानेपानी सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

१०. सवयसािारणिाई स्वच्छ िानपेानीको उपिब्िता, िानेपानी सेवा व्यवस्थापन र महसिु तनिायरण 

(ि) यातायात तथा सवारी 
१. आिारभतू यातायात (प्रदेशस्तरमा) समन्द्वय, 

२. यातायात के्षरमा िगानी अतभवृवर्द्, 

३. यातायात सवुविामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच,  

४. वातावरण अनकुुिन मैरी प्रववतििाई प्राथतमकता, 
५. तनजी यातायात तनयमन र तनयन्द्रण, 

६. सरुखक्षत, व्यवखस्थत, भरपदो र अपांगतामैरी यातायात प्रणािी, 
७. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, काननु, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

८. स्थानीय सावयजतनक यातायातको रट तनिायरण, अनमुतत, नववकरण, भाडादर तनिायरण र तनयमन 

९. ट्याक्सी सेवा अनमुतत, व्यवस्थापन र तनयमन 

१०. स्थानीय तहमा वातावरणमैरी, जोखिम संवेदी, अपांगता र िैतगक मैरी यातायात प्रणािीको 
प्रवियन 

११. स्थानीय क्षेरमा ट्रिी बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राखन्द्जट प्रणािीको नीतत, 

मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन, 

१२. महानगरीय के्षरतभर शहरी रेिसेवा सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममयत सम्भार, समन्द्वय र सहकायय, 
१३. स्थानीय तहमा यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन 

(ग) भवन संवहता, मापदडिड र तनमायण अनमुतत 

१. सहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्द्िी स्थानीय तहको नीतत, कानून, मापदडिड र योजना 
तजुयमा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. राविय भवन संवहता र मापदडिड बमोखजम भवन तनमायण अनमुतत र तनयमन, 

३. स्थानीय तहका सरकारी भवन, ववद्यािय, सामदुावयक भवन, सभागहृ तथा अन्द्य सावयजतनक भवन र 
संरचना तनमायण र ममयत सम्भार  



४. भवा र तनमायण सम्बन्द्िी संघीय र प्रादेखशक आयोजना, पररयोजना कायायन्द्वयनमा समन्द्वय, 

सहजीकरण र सहयोग 

१. बसोबास तथा आवास 

२. प्रदेशस्तरसंगको समन्द्वयमा आिारभतू बसोबास 

३. अव्यवखस्थत बसोबासको व्यवस्थापनका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन 

४. योजनावर्द् र व्यवखस्थत वस्ती ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  
५. एकीकृत वस्ती ववकासका िातग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन 

६. स्थानीयस्तरमा सकुुम्बासी सम्बन्द्िी जीववकोपाजयन र बसोबास व्यवस्था 
७. स्थानीय तहमा आिारभतू आवासका योजना तजुयमा र कायायन्द्वयन  

(घ) भतूम व्यवस्थापन तथा तनयमन 

१. प्रादेखशक मापदडिड बमोखजम स्थानीय घर जग्गा िनी पूजाय ववतरण िगत व्यवस्थापन, 

२. भतूमको वगीकरण अनसुारको िगत, 

३. स्थानीय जग्गाको वकत्ता काट र भतूम िगत (नक्सा, से्रस्ता तनमायण र संरक्षण)  
४. सरकारी प्रयोजनका िातग जग्गा प्रातप्त, मआुब्जा तनिायरण र ववतरणमा समन्द्वय र सहजीकरण, 

तथा जग्गा वववाद समािान 

३. सामाखजक ववकास: 
(क) आिारभतू तथा माध्यतमक खशक्षा 

१. प्रारखम्भक बाि खशक्षा तथा ववद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा, ििुा तथा वैकखल्पक (गरुकुि, 

मदरसा, गमु्बा आदद) एवम तनरन्द्तर तसकाइ तथा ववशषे खशक्षा सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, 

योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. प्राववतिक खशक्षा तथा व्यावसावयक तातिमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

३. आिारभतू तथा माध्यतमक खशक्षा सम्बन्द्िी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री ववतरण र कायायन्द्वयन 

४. ववद्यािय खशक्षक एवं कमयचारीको व्यवस्थापन 

५. ववद्यािय नक्सांकन, ववद्याियको अनमुतत, स्वीकृतत, समायोजन र तनयमन 

६. शैखक्षक पूवायिार तनमायण र ममयत सम्भार 
७. आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

८. ववद्याथी तसकाइ उपिखब्ि परीक्षण र व्यवस्थापन 

९. ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवृखत्तको व्यवस्थापन 

१०. शैखक्षक परामशय सेवाको अनमुतत तथा तनयमन 

११. स्थानीय तहका शैखक्षक ज्ञान, सीप र प्रववति संरक्षण, प्रवर्द्यन र स्तरीकरण 



१२. स्थानीय पसु्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

१३. माध्यतमक तहसम्मको शैखक्षक काययक्रमको समन्द्वय र तनयमन 

(ि) िेिकुद  

१. स्थानीयस्तरमा िेिकुदको संरचना पूवायिार तनमायण, संरक्षण तथा ववकास 

२. स्थानीयस्तरमा िेिकुद प्रशासन र संघसंस्थाको तनयमन र समन्द्वय 

३. िेिकुद ववकास र प्रवर्द्यन 

४. राविय, प्रादेखशक र स्थानीय िेिकुद प्रततयोतगता आयोजना र सहभातगता 
 

(ग) आिारभतू स्वास््य तथा सरसफाई 

१. राविय तथा प्रादेखशक िक्ष्य र मापदडिड बमोखजम स्थानीयस्तरको स्वास््य सम्बन्द्िी िक्ष्य र 
गणुस्तर तनिायरण 

२. राविय र प्रादेखशक मापदडिड अनरुप अस्पताि र नतसयङ्ग होम, तनदान केन्द्र र अन्द्य स्वास््य 
संस्थाहर र खक्ितनक दताय, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

३. आिारभतू स्वास््य सेवा सञ्चािन र प्रवियन 

४. स्वास््य सेवा सम्बन्द्िी भौततक पूवायिार ववकास तथा व्यवस्थापन 

५. औषतिजन्द्य वनस्पतत, जतडवटुी र अन्द्य औषतिजन्द्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन, र तनयमन 

६. स्वास््य बीमा िगायतका सामाखजक सरुक्षा काययक्रम व्यवस्थापन 

७. स्थानीयस्तरमा औषिी तथा अन्द्य मेतडकि उत्पादनहरको न्द्यूनतम मूल्य तनिायरण तथा तनयमन 

८. स्थानीयस्तरमा औषतिको प्रयोग र सकु्ष्म जीव तनरोिक (Antimicrobial Resistance)न्द्यूनीकरण 

९. स्थानीयस्तरमा औषिी र स्वास््य उपकरणको िररद, भडिडार र ववतरण 

१०. स्थानीय स्वास््य सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 

११. जनस्वास््य तनगरानी (पखव्िक हेल्थ सतभयिेन्द्स) 
१२. स्थानीयस्तरको प्रवर्द्यनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुयस्थापनात्मक र ्यातिएवटभ 

स्वास््य सेवा सञ्चािन 

१३. स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््यवृत्तको पािनािगायतका 
जनस्वास््य सेवाको प्रवर्द्यन 

१४. जनुोवटक र कीटजन्द्य रोग तनयन्द्रण तथा व्यवस्थापन 

१५. सतुतय, मददरा र िागपुदाथयजन्द्य वस्तकुो प्रयोग, तनयन्द्रण तथा सचेतना अतभववृर्द् 

१६. आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होतमयो्यातथक, प्राकृततक खचवकत्सा िगायतका परम्परागत स्वास््य 
उपचार सेवा व्यवस्थापन 



१७. स्थानीयस्तरमा जनस्वास््य, आपत्कािीन स्वास््य, महामारी तनयन्द्रण योजना र कायायन्द्वयन 

१८. स्थानीयस्तरमा सरवा तथा नसने रोग तनयन्द्रण तथा रोकथाम 

१९. आकखस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह 

२०. रि सञ्चार सेवा, स्थानीय तथा शहरी स्वास््य सेवा 
२१. औषति पसि सञ्चािन र तनयमन 

२२. आिारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन तथा 
तनयमन 

२३. स्वस्थ िानेपानी र िाद्यपदाथयको गणुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुण तनयन्द्रण 

२४. सरसफाई सचेतना अतभववृर्द्  
२५. स्वास््यजन्द्य फोहोरमैिा व्यवस्थापन, संकिन, पनुउयपयोग, ववसजयन, सेवा शलु्क तनिायरण र 

तनयमन 

(घ) सामाखजक सरुक्षा: 
१. सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, तनयमन, त्यांक र सूचना व्यवस्थापन 

२. गररबी तनवारण सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयनर अध्ययन अनसुन्द्िान 

३. सामाखजक सरुक्षा तथा गररबी तनवारण सम्बन्द्िी राविय, प्रादेखशक र स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकय , 
समन्द्वय र सहकायय 

४. गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्द्िी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र तनयमन 

५. पवहचान भएका एवं िखक्षत समूह सम्बन्द्िी योजना, काययक्रम, स्रोत पररचािन र व्यवस्थापन 

६. स्थानीय स्तरमा गररबी तनवारणको रणनीतत तजुयमा र कायायन्द्वयन 

७. संघ र प्रदेशको मापदडिड बमोखजम स्थानीयस्तरमा सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी काययक्रम कायायन्द्वयन 

(ङ) समाजकल्याण र संघसंस्था: 
१. स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्बन्द्िी संघसंस्थाहरको दताय तथा तनयमन 

(च) मवहिा तथायवुा: 
१. मवहिा हक सम्बन्द्िी नीतत, योजना, कायायन्द्वयन, समन्द्वय र तनयमन 

२. स्थानीयस्तरमा मवहिाको आतथयक, सामाखजक, राजनीततक सशखिकरण र क्षमता ववकास 

३. िैंतगक वहंसा तनवारणका िातग तनरोिात्मक, प्रवियनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पनुस्थापना 
४. िैंतगक उत्तरदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्द्िी कायय 
५. एकि मवहिा सम्बन्द्िी 
६. स्थानीयस्तरमा यवुा जागरण, सशखिकरण र पररचािन 

७. स्थानीयस्तरमा यवुा सीप, उद्यमशीिता तथा नेततृ्व ववकास 



(छ) बािबातिका  

१. बािबातिकाको हकवहत सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, काननु, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. स्थानीयस्तरमा बािमैरी शासकीय प्रबन्द्ि, बािक्िब, स्थानीय बाि संरक्षण सतमतत र बाि सिाि, 

३. बािबातिकाको हकवहत सम्बन्द्िी संघ, प्रदेश, र स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकय , समन्द्वय र सहकायय 
४. स्थानीयस्तरमा बािबातिका पररवार सहयोग 

५. बैकखल्पक स्याहार पर्द्ततको कायायन्द्वयन 

६. स्थानीयस्तरमा बाि न्द्याय 

७. बाि गहृ वा पनु:स्थापन केन्द्र, खशश ुस्याहार केन्द्र र बाि ववकास केन्द्र व्यवस्थापन 

८. सडक बािबातिका व्यवस्थापन 

९. बािबातिकाको वहंसा तनयन्द्रण 

१०. बािसिुार तथा पनुस्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन 

११. आपत्कािीन बाि उर्द्ार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

(ज) जेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यखिको व्यवस्थापन 

१. ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखि र असहाय बािबातिका सम्बन्द्िी  
(झ) किा, संस्कृतत तथा सम्पदा 

१. गठुी अन्द्तगयत परम्परागत रपमा चतिआएका ववतभन्न जारा, पवयहरको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

२. स्थानीय महत्वका िातमयक तथा साँस्कृततक सम्पदाको व्यवस्थापन 

३. स्थानीयस्तरमा परुाताखत्वक िातमयक महत्वका सम्पदाहरको संरक्षण सम्वर्द्यन  
४. स्थानीयस्तरमा साँस्कृततक ववकास तथा संवद्र्िन सम्बन्द्िी कायय, 
५. गठुी, कोष तथा ट्रिहरको व्यवस्थापन 

६. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताखत्वक महत्वका ठाउँहर, वन, सीमसार क्षेर, तटवती 
क्षेरका जग्गा सम्बन्द्िी िगत, 

७. भाषा, संस्कृतत र ितितकिाको संरक्षण र ववकास सम्बन्द्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदडिड, 

योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

८. स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन, ववकास र तनयमन 

९. परम्परागत जारा, पवयहरको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

(ञ) पययटन 

१. स्थानीयस्तरमा पययटकीय महत्वका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन, 

२. स्थानीय पययटन पूवायिार ववकास र प्रोत्साहन 

(ट) शाखन्द्त तथा पनुःतनमायण  



१. स्थानीय शाखन्द्त सतमतत सम्बन्द्िी कायय 
४. योजना, बजेट तथा काययक्रम 

(क) योजना बजेट तथा काययक्रम 

१. स्थानीयस्तरका आवतिक तथा वावषयक योजना, काययक्रम एवं बजेट तजुयमा, स्वीकृतत (गाउँ सभा / 

गाँऊसभा बाट) कायायन्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 

२. स्थानीयस्तरका आतथयक, सामाखजक, साँस्कृततक, वातावरणीय प्रववति र पूवायिारजन्द्य ववकासका िातग 
आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरको तजुयमा, कायायन्द्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन, अध्ययन, 

अनसुन्द्िान, आयोजना प्रभाव मूल्यांकन 

३. स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृततक स्रोत, सािनको अतभिेि (प्रोफाइि) तयार गने 

४. स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना र तनयमन 

५. स्थानीय ववकास नीतत र स्थानीय प्राथतमकता प्राप्त क्षेर तनिायरण 

६. ववकास तनमायणको प्रवक्रयामा स्थानीय जनसहभातगता अतभवृवर्द्का काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  
७. स्थानीय तहमा वैज्ञातनक अध्ययन, अनसुन्द्िान र प्रववति ववकासमा िगानी  
८. स्थानीय स्तरमा सूचना प्रववतिको ववकास, ववस्तार, उपयोग र सवयसािारणको पहुँच सम्बन्द्िी 

काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन  
९. मानव संशािन ववकासका िातग स्थानीय स्तरको योजना तजुयमा 
१०. स्थानीयस्तरमा संचातित केन्द्रीय र प्रादेखशक ववकास आयोजना कायायन्द्वयन, समन्द्वय र 

सहकायय,अध्ययन अनसुन्द्िान, 

११. अनगुमन तथा मूल्यांकनको आिार प्रवक्रया तनिायरण, के्षरगत नीततको अनगुमन तथा 
मूल्यांकन, ववकास आयोजना कायायन्द्वयन, अनगुमन र प्रततफिको समीक्षा 

(ि) वैदेखशक सहयोग 

१. संघ सरकारको स्वीकृततमा वैदेखशक सहयोग समन्द्वय र कायायन्द्वयन 

(ग) त्याकं तथा अतभिेि व्यवस्थापन 

१. स्थानीय त्यांक तथा अतभिेि व्यवस्थापन सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, कायायन्द्वयनर तनयमन 

२. स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रववतियिु आिारभतू त्यांक संकिन र व्यवस्थापन 

३. संघीय कानून र मापदडिड बमोखजम स्थानीय तहमा व्यखिगत घटना (जन्द्म, मतृ्य,ु वववाह, 

बसाइसराइ, सम्बन्द्ि ववच्छेद, िमयपरु िमयपरुी) को दताय, अतभिेि व्यवस्थापन, पिीकरण 
व्यवस्थापनर प्रततवेदन 

४. रोजगार र बेरोजगारको त्यांक संकिन, प्रशोिन र सूचना प्रणािी 
५. ववदेशी श्रतमकको सूचना व्यवस्थापन 



६. स्थानीय तहमा सकुुम्बासी पवहचान र अतभिेि व्यवस्थापन 

(घ) सूचना तथा सञ्चार 

१. स्थानीय तहका परपतरकाको प्रकाशन अनमुतत, अतभिेि र तनयमन 

२. एफ.एम. रेतडयो (१०० वाट सम्मका) सञ्चािन अनमुतत नववकरण र तनयमन 

३. स्थानीय के्षरतभर इन्द्टरनेट सेवा, टेतिसेन्द्टर र केबिु तथा तारवववहन स्थानीय टेतितभजन 
प्रसारणको अनमुतत, नववकरण र तनयमन 

 

५. आतथयक ववकास  
(क) कृवष, पशपुािन, कृवष उत्पादन, पशसु्वास््य,कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयन्द्रण 

१. कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन र पश ुस्वास््य सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. कृवष तथा पशपुन्द्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवायिार तनमायण, तातिम, प्रववति प्रसार, 
प्राववतिक टेवा, कृवष सामग्री आपूततय र कृषक क्षमता ववकास काययक्रम सञ्चािन र तनयमन 

३. कृवष तथा पशपुन्द्छीजन्द्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोग तनयन्द्रण 

४. पशपुन्द्छी खचवकत्सा सेवा व्यवस्थापन 

५. कृवष वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता संरक्षण र प्रवियन 

६. कृवषजन्द्य वस्तकुो प्रवियन तथा ववकास र बजारीकरण 

७. पशनुश्ल सिुार पर्द्तत ववकास र व्यवस्थापन 

८. स्थानीय चरण तथा िकय  ववकास र व्यवस्थापन 

९. पश ुआहार गणुस्तर तनयमन 

१०. स्थानीयस्तरमा कृवष र पशपंुक्षी सम्बन्द्िी त्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 
११. विशािा र शीत भडिडारणको व्यवस्थापन र तनयमन 

१२. कृवष तथा पशपुन्द्छी सम्बन्द्िी बीमा र कजाय सहजीकरण, 

१३. साना तसंचाई तनमायण तथा सिुार 
१४. कृवष प्रसार सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना कायायन्द्वयन र तनयमन 

१५. स्थानीय तहमा कृवष प्रसार तथा जनशखिव्यवस्थापन र पररचािन, 

१६. कृषकहरको क्षमता अतभववृर्द्, प्राववतिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशखिकरण 

१७. तबउतबजन, नश्ल, मििाद र रसायन तथा औषतिहरको उपयोग र तनयमन 

१८. कृषक समूह, सहकारी र स्थानीय समवर्द् संघसंस्थाहरको समन्द्वय, व्यवस्थापन र तनयमन 

१९. स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्द्िी प्रववति संरक्षण र हस्तान्द्तरण 



२०. कृवष सम्बन्द्िी सूचना प्रचार प्रसार 
२१. स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केन्द्रहरको ववकास र व्यवस्थापन 

 

(ि) सहकारी, िघ,ु घरेि ुर साना उद्योग 

१. सहकारी संस्था एवमर सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीय सहकारी संस्था दताय, अनमुतत, िारेजी र ववघटन 

३. सहकारी सम्बन्द्िी स्थानीय त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान 

४. स्थानीय सहकारी के्षरको प्रवियन, पररचािन र क्षमता अतभवृवर्द् 

५. िघ,ु घरेि ुर साना उद्योगको दताय, नववकरण, िारेजी र तनयमन, ववकास र प्रवियन 

६. उद्यमशीिता प्रवियन 

(ग) स्थानीय व्यापार, आपतुतय तथा बजार व्यवस्थापन 

१. स्थानीय व्यापार बाखणज्य, आपूततय, बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन र उपभोिा अतिकार एवमर 
वहत सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीय बजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन 

३. स्थानीय वस्तहुरको उत्पादन, आपूततय तथा तनकासी प्रके्षपण, मूल्य तनिायरण र अनगुमन 

४. स्थानीय व्यापार बाखणज्य सम्बन्द्िी पूवायिार 
५. स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र तनयमन 

६. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमय दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र तनयमन 

७. स्थानीय व्यापारको त्यांक प्रणािी  
८. तनजी के्षरसँग समन्द्वय र सहकायय 
९. स्थानीय व्यापार पवयियन, सहजीकरण र तनयमन 

१०. स्थानीय बौवर्द्क सम्पखत्तको संरक्षण, प्रवियन र अतभिेिांकन 

११. उपभोिा सचेतना अतभववृर्द् 

१२. स्थानीय वस्त ुएवं सेवाको गणुस्तर परीक्षण 

 

(घ) वन, वातावरणतथा जैववक वववविता 
१. स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा सहरी, िातमयक, कबतुियती वनको संरक्षण, सम्वियन, उपयोग 

र तनयमन एवं वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन 

२. मध्यवती के्षरको सामदुावयक, िातमयक र कबतुियती वनको व्यवस्थापन 

३. स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन 



४. स्थानीयस्तरमा तनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रवियन तथा तनयमन 

५. सावयजतनक िािी जग्गा र नांगा पािा वनके्षरमा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन, 

६. जतडवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्द्िीसभेक्षण, उत्पादन, प्रवद्र्िन, र बजार व्यवस्थापन 

७. वनबीउ बगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवियन 

८. नसयरी स्थापना, ववरवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवियन, 

९. वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र तनयमन, 

१०. मानव वन्द्यजन्द्त ुिन्द्ि व्यवस्थापन 

११. स्थानीय प्राणी उद्यान (खचतडयािाना) स्थापना र सञ्चािन 

१२. स्थानीय वन्द्यजन्द्त ुपययटन र आय आजयन 

१३. स्थानीयस्तरमा आिेटोपहार व्यवस्थापन 

१४. स्थानीयस्तरमा वन, वन्द्यजन्द्त ुर चराचरुङ्गीको अतभिेिांकन तथा अध्ययन अनसुन्द्िान 

१५. रैथाने प्रजाततको संरक्षण र प्रवद्र्िन तथा तमचाहा प्रजाततको तनयन्द्रण 

१६. जैववक वववविताको अतभिेिांकन 

१७. स्थानीयस्तरमा हररयािी तथा हररतक्षेर प्रवियन, 

१८. स्थानीय साना जिउपयोग सम्बन्द्िी के्षरगत आयोजना तजुयमा, कायायन्द्वयन र अनगुमन, 

१९. वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड रयोजना, 
कायायन्द्वयन र तनयमन 

२०. स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्द्यूनीकरण 

२१. स्थानीयस्तरमा प्रदषुण तनयन्द्रण र हानीकारक पदाथयहर तनयमन तथा व्यवस्थापन 

२२. स्थानीयस्तरमा न्द्यून कावयनमिुी तथा वातावरणमैरी ववकास अविम्बन 

२३. स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षर तनिायरण, व्यवस्थापनर तनयमन 

(ङ) जिािार, वन्द्यजन्द्त,ु िानी तथा ितनज पदाथय 
१. जिािार तथा वन्द्यजन्द्त ुसम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन, 

२. पानी महुान संरक्षण 

३. सामदुावयक भसंूरक्षण र सो मा आिाररत आय आजयन काययक्रम 

४. भसंूरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजन्द्य सामदुावयक अनकुुिन 

५. स्थानीय िानी तथा ितनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, तनयमन, सूचना तथा 
त्यांक संकिन, अतभिेिन तथा व्यवस्थापन 

६. ढंुगा, तगटी, वािवुा, ननु, माटो, फायर क्िे तथा स्िेट आदद िानीजन्द्य वस्तकुो सवेक्षण, अन्द्वेषण, 

उत्िननर, संरक्षण, ववकास, र उपयोग सम्बन्द्िी दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र व्यवस्थापन 



(च) ववपद् व्यवस्थापन 

१. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र तनयमन 

२. स्थानीयस्तर प्राकृततक प्रकोप रोकथाम, ववपद् पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना 
३. स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवय तयारी, िोज तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको भडिडारण, ववतरण र समन्द्वय 

४. ववपद् जोखिम न्द्यूनीकरणका पूवय सूचना प्रणािी तथहा स्थानीय आयोजना तजुयमा रकायायन्द्वयन 

५. ववपद् जोखिम क्षेरको नक्साकंन, बस्तीहरको पवहचान, स्थानान्द्तरण 

६. ववपद् पिात स्थानीयस्तरको पनुस्थापन र पनुतनयमायण, 

७. ववपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्था तथा तनजीके्षरसँग सहयोग, समन्द्वय र 
सहकायय 

८. स्थानीय ववपद् कोष स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

९. स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्द्िी त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान, 

१०. स्थानीय आपतकािीन काययसञ्चािन प्रणािी, 
११. स्थानीय पवहरो तनयन्द्रण र व्यवस्थापन 

१२. जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्द्रण र ददगो तसंचाई ववकासका आयोजनाकाययक्रम तजुयमा र 
कायायन्द्वयन 

१३. स्थानीय तटबन्द्ि, नदद तनयन्द्रण तथा नदी व्यवस्थापन  

(छ) वैकखल्पक उजाय 
१. स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, कायायन्द्वयन र 

तनयमन, 

२. स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी प्रववति ववकास हस्तान्द्तरण, क्षमता अतभवृवर्द् एवं प्रवर्द्यन 

३. नवीकरणीय उजायको उत्पादन तथा ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्द्वयन 

काययकारी अतिकृतको काम, कतयव्य र अतिकार 

गाँऊपातिकाको प्रमिु प्रशासकीय अतिकृतको रपमा काययकारी अतिकृतको काम, कतयव्य र 
अतिकारदेहाय वमोखजम रहेको छ । 

प्रशासन, जनशखि व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी कायय 
 प्रमिुको तनदेशनमा रही तनयमानसुार गाँऊपातिकाको सम्पूणय प्रशासतनक काम कारवाही गने 

गराउने, 
 गाँऊपातिकाका सम्पूणय कमयचारीहरको प्रशासतनक रेिदेि, मूल्यांकन र तनयन्द्रण गने, 



 कमयचारीहरको पदस्थापन, काज, सरवा, बढुवा, ववदा, परुस्कार, दडिड, सजाय, राखजनामा, 
वरबझुारथ र अवकाश सम्वन्द्िी कायय गने गराउने, 

 गाँऊपातिकाको जनशखि ववकास योजना तयार गरी कायायन्द्वयन गने गराउने, 
 गाँऊपातिकाको काययसम्पादनिाई प्रभावकारी बनाउन संगठन संरचना तथा काययवववरण तयार 

गरी स्वीकृततका िातग पेश गने, 

 स्वीकृत संगठन संरचना र काययवववरण अनसुार कायायिय संचािन गने तथा सो अनरुप भए 
नभएको अनगुमन गने, 

 गाँऊपातिका क्षेरतभरको जनसंख्याको िखडिडकृत िगत दरुस्त राख्न िगाउने, 
 वडा कायायियहर सञ्चािनको िातग आवश्यक जनशखि, भौततक स्रोत िगायत व्यवस्थापन 

गने, 

 कायायियको तफय बाट गनुयपने तसफाररस, प्रमाखणत, रायप्रततवक्रया, वफराद, प्रत्यतु्तर आदद कायय गने 
गराउने, 

 कायायियमा जनसम्पकय , सोिपछु वा सहायता कक्ष, उजरुीपेटीका, प्रततक्षािय, गनुासो सनुवुाई 
आददको व्यवस्था तमिाउने, 

 ववतभन्न सतमतत, उपसतमतत र काययदि आददमा गाँऊपातिकाको तफय वाट प्रतततनतित्व गने 
गराउने र वैठक, गोवष्ठ, सेतमनार, काययशािा आददमा भाग तिन,े 

 गाँऊपातिकाबाट प्रदान गररने सेवाको सम्बन्द्िमा नागररकिाई जानकारी ददन सेवा वडापरको 
तयारी, पररमाजयन, कायायन्द्वयन र अनगुमन गने, 

 गाँऊपातिकाको आय व्ययको वववरण मातसक रपमा सावयजतनक गने गराउने, 
 ववदेशी स्वयंसेवकको सपुरीवेक्षक र Counterpart को रपमा काम गने गराउने, 
 गाँऊपातिकाको काम कारवाही सम्बन्द्िमानागररकहरिाई जानकारी गराउन समय समयमा 

सावयजतनक सनुवुाई काययक्रमको आयोजना गने, 

वैठक व्यवस्थापन सम्बन्द्िी कायय 

 गाँऊसभा तथा काययपातिकाको सखचव भईगाऊँकाययपातिका र गाँऊ सभाको वैठक 
व्यवस्थापन सम्बन्द्िी काम गने, 

 गाँऊसभा र गाँऊकाययपातिका वैठकको माइन्द्यूट गने, गराउने एवं तनणयय पखुस्तका खजम्मा 
तिने र तनणयय प्रमाखणत गने, 

 प्रमिुको रेिदेि तथा तनदेशनमा रही गाँऊसभा तथा गाँऊकाययपातिकाको तनणयय कायायन्द्वयन 
गने गराउने, 



 

श्रोत व्यवस्थापन र आतथयक प्रशासन सम्वन्द्िी कायय  

 गाँऊपातिका क्षेरतभरको प्राकृततक, मानवीय, परुाताखत्वक, िातमयक, साँस्कृततक, प्राववतिक तथा 
अन्द्य श्रोत सम्पदाहरको पवहचान गने, िगत राख्न ेतथा राख्न िगाउने र उखचत व्यवस्थापन 
गने गराउने, 

 गाँऊपातिकाको राजश्व ववृर्द् योजना तयार गरी कायायन्द्वयन गने गराउने र राजश्व असूिी 
कायययोजना तयार गरी कायायन्द्वयन गने गराउने, 

 खजन्द्सी सामानको िरीद, भडिडारण, ववतरण र ममयत सम्भारको उखचत व्यवस्था तमिाउने, 
 गाँऊपातिकाको वजेट तयार गरी स्वीकृततका िातग काययपातिकामा पेश गने, 

 स्वीकृत वजेटको पररतितभर रही तनणयय कायायन्द्वयन गनयको िातग िचय गने, 

 गाँऊपातिकाको आय व्ययको वहसाव दरुस्त राख्न ेर राख्न िगाउने, 
 गाँऊपातिकाको आय व्ययको िेिापरीक्षण गराउने, वेरज ुफछ्र्र्यौट गराउने र वेरज ु रकम 

कानून वमोखजम असूि उपर गने गराउने, 
 गाँऊपातिकाको चि अचि सम्पखत्तको िगत राख्न ेर संरक्षणको उखचत व्यवस्था तमिाउने, 
 गाँऊपातिकािारा संचातित आयोजनाहरको सामाखजक परीक्षण गराउने व्यवस्था गने, 

 सामाखजक सरुक्षा सम्बन्द्िी िगत तयार गने, पररचय पर ववतरण, भत्ता रकमको तनकासा माग 
गने र तोवकए बमोखजम ववतरण गने गराउने, 

 

योजना व्यवस्थापन सम्वन्द्िी कायय  
 गाँऊपातिकाको नीतत तनमायण तथा दीघयकािीन, आवतिक र वावषयक योजना तजुयमा गने काययमा 

सहयोग गने, 

 सहभातगतामूिक प्रकृयािारा गाँऊ ववकास योजना तजुयमा गने गराउने, 
 गाँऊ सभाबाट स्वीकृत आयोजनाको सञ्चािन गनय कायायन्द्वयन कायययोजना तयार गरी 

कायायन्द्वयन गने गराउने, 
 ववतभन्न दात ृसंस्था र गाँऊपातिकाबीचको सम्झौता कायायन्द्वयन गने गराउने, 
 योजना तथा काययक्रमहरको प्राववतिक मूल्यांकनको आिारमा भिुानी, जाँचपास र फरफारक 

गने गराउने, 
 सञ्चातित योजनाहरको आवतिक रपमा प्रगतत वववरण तयार गरी समीक्षा गने गराउने र 

सम्बखन्द्ित तनकायमा तनयतमत रपमा प्रततवेदन पठाउने व्यवस्था गने, 



 सञ्चातित योजनाहरको तनयतमत सपुरीवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था तमिाउने, 
 

सूचना व्यवस्थापन, समन्द्वय र सहजीकरण सम्बन्द्िी कायय 
 गाँऊपातिकाको वस्तगुत वववरण तयार गरी प्रकाशन र सोको अद्यावतिक गने गराउने, 
 गाँऊपातिकाको श्रोत नक्सा, गररवी नक्साङ्कन, सेवा क्षेर ववभाजन सम्वन्द्िी वववरण तयार गरी 

अद्यावतिक गने गराउने, 
 गाँऊपातिकाको योजना तजुयमा र कायायन्द्वयनमा गैर सरकारी संघ संस्था, सहकारी क्षेर, 

तनजीक्षेर र नागररक समाजबीच उखचत समन्द्वय गने, 

 सावयजतनक तनजी साझेदारीको अविारणा अनसुार ववकास तनमायण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी 
कायय गने गराउने, 

 

१. सामान्द्य प्रशासन शािा 
 जनशखि ववकास सम्बन्द्िी नीतत तथा योजना बनाउने, संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गने, 

 शािा र अन्द्तगयत शािाहरको कामिाई चसु्त बनाउन आवश्यक ववतनयमाविी, काययनीतत र 
काययक्रमहर तयार गने, 

 जनशखि ववकास सम्बन्द्िी योजना तयार गरी कायायन्द्वयन गने, 

 गाँऊ सभा र गाँऊ काययपातिकाको बैठकमा पेश गनुयपने काययसूखच संकिन गरी 
सदस्यहरिाई समयमै जानकारी गराउने, 

 गाँऊसभा, गाँऊ काययपातिका र ववषयगत सतमतत तथा उपसतमततहरको बैठक सञ्चािनमा 
आवश्यक सहयोग पयुायउने, तनणयय िेख्न,े तनणययको प्रतततिवप सदस्यहरिाई उपिब्ि गराउने र 
ती तनणययहर कायायन्द्वयनमा आवश्यक सहयोग पयुायउने, 

 ववतभन्न ववषयगत सतमततहर, गाँऊ काययपातिका र उपसतमततहरको बैठकको तनणययहर िेख्न े
तथा तनणययको प्रतततिवप सवै सदस्यहरिाई समयमै उपिब्ि गराउने, तनणयय कायायन्द्वयनको 
व्यवस्था तमिाउने र तनणयय पखुस्तका सरुखक्षतसाथ राख्न,े 

 वडा सतमततहरको वैठकका तनणययहर प्राप्त गरी ततनीहरको अध्ययन गने, ववश्लषेण गने, 

कायायन्द्वयनमा सहयोग पयुायउने र ती तनणययहरको अतभिेि राख्न,े 

 स्वीकृत ररि पदहरमा तनयमानसुार पदपूततयको िातग माग आकृतत फाराम भरी पठाउने, 
 नयाँ तनयखुि हनुे कमयचारीहरिाई काययवववरण र काययसम्पादन मूल्यांकनका िातग सूचकहर 

उपिब्ि गराउने, 
 कमयचारीहरको अतभिेि राख्न ेर उनीहरकोकाययसम्पादन मूल्यांकन गने, 



 कमयचारीहरको वखृत्त ववकास सम्बन्द्िी नीतत तयार गरी कायायन्द्वयन गने गराउने, 
 सेवा प्रवाहको क्रममा नागररकिाई तनयमानसुार ददनपुने ववतभन्न तसफाररसका कायय गने 

गराउने, 
 गाँऊपातिका र वडा कायायियहरको काययमा आवश्यक समन्द्वय गने, 

 ववतभन्न शािा र शािाहरको काययको तनरीक्षण गरी जनगनुासो नआउने गरी काययसम्पादनको 
उखचत व्यवस्था तमिाउने, ववतभन्न शािा र शािाहरबीच उखचत काययगत समन्द्वय कायम गने, 

 ववतभन्न शािा र शािाहरबाट चौमातसक रपमा प्रगतत प्रततवेदन प्राप्त गरी गाँऊपातिकािे 
सञ्चािन गरेका काययक्रमहरको चौमातसक तथा बावषयक समीक्षा गने, 

 समय समयमा कमयचारी बैठकको आयोजना गरी सिुारका िातग राय सझुावहर प्राप्त गने, 

गनुासो व्यवस्थापन गने, 

 कमयचारीहरको तनयखुि, सरवा, बढुवा, ववदा, परुस्कार एवं ववभागीय कारवाहीका िातग प्रवक्रया 
अगातड बढाउने, 

 गाँऊपातिका कायायिय र वडा कायायियहरमा नागररक बडापर तयार गरी राख्न े व्यवस्था 
गने, 

 योजना, काययक्रम िगायत आवश्यक अन्द्य प्रगतत प्रततवेदन तयार गरी पठाउने व्यवस्था गने, 

 अन्द्य शािा तथा शािाहरिाई वकटानी साथ तोवकएका बाहेक भैपररआउने अन्द्य कायय गने, 

 वडा कायायियबाट कारबाही शरु भई गाँऊपातिकाबाट सम्पन्न हनुे काययहरिाई प्रभावकारी र 
सरि बनाउन वडा कायायियहर तथा सम्बखन्द्ित शािा र शािाहरबीच उखचत समन्द्वय गने, 

 सहकारी संस्थाको दताय, अनमुतत, नववकरण, िारेजी र ववघटन तथा क्षमता ववकास र प्रवद्र्िन 
सम्बन्द्िी कायय गने, 

 १०० वाटसम्मका एफ.एम. रेतडयो सञ्चािनका िातग अनमुतत, नववकरण र तनयमन सम्बन्द्िी 
कायय गने, 

 गाँऊपातिकाक्षेरतभर इन्द्टरनेट सेवा, टेतिसेन्द्टर र स्थानीय केबिु प्रसारणको अनमुतत, 

नववकरण र तनयमन गने, 

 गाँऊ काययपातिका, गाँऊ सभा र ववषयगत सतमततहरको बैठक सञ्चािन सम्बन्द्िमा आवश्यक 
सहयोग गने, ती बैठकका तनणययहर िेख्न ेर सम्बखन्द्ित सदस्यहरिाई तनणययका कपी उपिब्ि 
गराउने, 

 कायायियको भवन, जग्गा िगायत चि अचि सम्पखत्तको अतभिेि अध्यावतिक गरी 
संरक्षणको आवश्यक व्यवस्था तमिाउने, 



 कायायियमा प्राप्त र िररद भएका भौततक सामग्रीहरको भडिडारण गने, शािा र शािाहरिाई 
कायायिय प्रयोजनका िातग आवश्यक पने सामानहरमाग बमोखजम उपिब्ि गराउने, 

 खजन्द्सी अतभिेि िातामा सामानहरको अतभिेि राख्न ेर िचय भएर जाने खजन्द्सी सामानहरको 
हकमा तनयमानसुार भडिडार खक्ियर गदै जाने, 

 कायायियको तफय वाट ववतभन्न पवय, ददवस र समारोहको आयोजना गने, 

 कायायियमा तनयमानसुार राविय झडिडा टाँग्ने र खझक्ने व्यवस्था गने,  

 कायायियका रहेका सवारी सािनहरको आवश्यक सतभयतसङ, ममयत सम्भार, नववकरण, तबमा 
सम्बन्द्िी काययका साथै ततनीहरको उखचत पररचािनको आवश्यक व्यवस्था तमिाउने, 

 कायायियको आवश्यकता र िररद कायययोजना बमोखजम सामग्रीहरको आपूततय भए नभएको 
सम्बन्द्िमा अनगुमन गने, 

 कम््यूटर िगायतका नववन प्रववतिको उपयोग सम्बन्द्िमा अन्द्य शािा, शािा, इकाई र वडा 
कायायियहरिाई सूचना प्रववतियिु बनाउन आवश्यक सहयोग र समन्द्वय गने, 

 आफ्नो क्षेरको ववतभन्न नक्साहर तयार गने, 

 कायायियिाई आवश्यक पने सफ्टवयर तनमायण गरी सोको सञ्चािनका िातग आवश्यक 
सहयोग गने, 

 

 गाँऊपातिकाको आवतिक योजनाहर, बावषयक योजनाहर, क्षेरगत गरुयोजनाहर, गाँऊसभा एवं 
गाँऊ काययपातिकाका तनणयय पखुस्तकाहर, चौमातसक तथा बावषयक प्रगतत प्रततवेदन, आन्द्तररक 
एवं अखन्द्तम िेिापरीक्षण प्रततवेदनहरको अतभिेि राख्न,े 

 स्थानीय जग्गाको वकत्ताकाट र भतूम िगत (नक्सा, से्रस्ता) तनमायण र संरक्षण गने, 

 सरकारी प्रयोजनका िातग जग्गा प्रातप्त, मआुब्जा तनिायरण एवं ववतरणमा समन्द्वय र 
सहजीकरण गने, 

 जग्गा वववाद समािानमा आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गने, 

 ववश्व सम्पदा सूखचमा परेका स्मारक र परुाताखत्वक महत्वका एवं वन, तसमसार क्षेर, तटवती 
क्षेरका जग्गा सम्बन्द्िी िगत राख्न,े 

 तोवकए बमोखजम जग्गाको हक हस्तान्द्तरण सम्बन्द्िी कायय गने, 

 कायायियमा प्राप्त हनु ेपरहरको दताय वकताबमा दताय गरी सम्बखन्द्ित शािा तथा शािाहरमा 
पयुायउने व्यवस्था गने, 

 अन्द्य कायायिय वा तनकायहरमा पठाउनपुने परहरको चिानी गरी हिुाक वा अन्द्य माध्यम 
माफय त पठाउने व्यवस्था तमिाउने, 



 कायायियको छापहरको दरुपयोग हनु नपाउने गरी सरुखक्षत साथ राख्न ेव्यवस्था तमिाउने, 
 नेपािको संवविानको अनसूुचीमा उल्िेखित अतिकार सूची बमोखजमका काययसञ्चािन गनय 

आवश्यक पने स्थानीय कानूनहरको मस्यौदा तयार गने,  

 शािामा दताय गनय ल्याइएका गाँऊपातिका क्षेरतभरका आपसी झगडा सम्बन्द्िी ववतभन्न उजरुी 
तनवेदनहर िगायतका तिितहर हेरी जाँची ररत पगेुको भए दताय गने र नतमल्ने भए कारण 
जनाई दरवपठ गने, 

 मरु्द्ा मातमिा सम्बन्द्िी कारवाही शरु गनय बझुन ुपने प्रमाण वा व्यखििाई आदेश जारी गनय 
म्याद जारी गरी तामेि गनय िगाउने, 

 मरु्द्ा मातमिाको कारवाहीको क्रममा कुनै ववचारािीन वववादमा असर पगु्ने गरी मरु्द्ाका कुनै 
पक्षबाट केही कायय भएमा सो िाई तत्काि रोक्ने, स्थतगत गने वा यथावत सञ्चािन गनुयपने 
भए सो गनय मातथबाट तनकासा तिइ गने र तनकासा तिन नपने भए आदेश गरी कायय गनय 
िगाउने, 

 शािाबाट जारी भएको म्याद ररतपूवयक तामेि भए नभएको हेरी जाँची प्रचतित कानून 
बमोखजम तामेि नभएमा बदर गरी पनु तामेि गनय िगाउने, 

 मरु्द्ा मातमिाको क्रममा आफ्नो शािाबाट मातहतका कमयचारीबाट भएका काययहर प्रचतित 
कानून तथा शािाबाट भएका आदेश बमोखजम भए नभएको जाँच गरी तोवकए बमोखजम 
नभएमा त्यस्ता कायय बदर गरी पनु तोवकए बमोखजम गनय िगाउने, 

 ववतभन्न मरु्द्ा मातमिा तथा अन्द्य कायायियबाट अनरुोि भई आएको काययहरका िातग 
प्रतततनति तथा साक्षी बस्ने काययहरमा आवश्यक सहयोग गने, 

 गाँऊपातिका वा यसका पदातिकारीहरिाई पक्ष वा ववपक्ष बनाई ववतभन्न तहका अड्डा 
अदाितमा गाँऊपातिकाको तफय बाट प्रतततनतित्व गराउने व्यवस्था तमिाउने, 

 त्यस्ता मरु्द्ा मातमिाहरको कारवाही समयमै गने गराउने व्यवस्था तमिाउने, 
 मरु्द्ाहरको पपुयक्ष सम्बन्द्िी कारवाही समयमै गने गराउने व्यवस्था तमिाउने, 
 यस्ता मरु्द्ाहरमा बहस तथा अन्द्य आवश्यक कानूनी कारवाहीको िातग व्यवस्था तमिाउने, 
 चाि ु मरु्द्ा मातमिाहरको रखजिर दताय गरी कागजातहर सरुखक्षत साथ राख्न े र चल्ती 

तमतसिहरको नक्कि सरोकारवािा व्यखििे तिन आएमा कानूनी प्रवक्रया पयुायई नक्कि ददन े
व्यवस्था गने, 

 अदाित वा अन्द्य तनकायहरबाट प्रमाणको िातग तमतसि माग भई आएमा पखिका तथा नक्कि 
बनाई सम्बखन्द्ित तनकायमा पठाउने व्यवस्था गने, 



 गाँऊपातिकासँग सम्बखन्द्ित वविेयकको मस्यौदा तयार गने, तनयमाविी, काययववति वा 
तनदेखशकाको मस्यौदा तयार गने एवं संशोिन गनुयपने कानूनहरको सम्बन्द्िमा आवश्यक राय, 

सल्िाह र सझुावहर सखचव समक्ष पेश गने, 

 न्द्यावयक सतमततको सखचवाियको रपमा कायय गने, 

 गाँऊपातिका अन्द्तगयतका शािा, शािा र वडाहरबाट सोिी आएको कानूनी राय सल्िाह ददने 
वा ददन िगाउने व्यवस्था तमिाउने, 

 आफ्नो शािा अन्द्तगयतका कमयचारीहरको काययवववरण सवहत काययववभाजन गने, उनीहरको 
कामको सपुररवेक्षण गने, काययसम्पादन मूल्यांकन गने, ७ ददनसम्मको काज र ववदा स्वीकृत 
गने, 

 शािा अन्द्तगयतका कमयचारीहरको मातसक बैठक बसी कामको प्रगतत समीक्षा गरी सखचव 
समक्ष पेश गने, 

 स्थानीय तहसँग सम्बखन्द्ित तथा गाँऊपातिकाबाट जारी भएका ववतभन्न कानूनी दस्तावेजहरको 
अतभिेि राख्न,े 

 गाँऊपातिकािे तजुयमा गरी िाग ु गरेका नीतत, कानून, मापदडिड र तनणययहर कायायन्द्वयनमा 
सहयोग गने, 

 गाँऊक्षेरमा आयोजना हनुे सभा समारोह, परम्परा, जारा, चाडपवय आदद व्यवस्थापनमा सहयोग 
पयुायउन,े 

 हाटबजार व्यवस्थापनमा सहयोग पयुायउने, 
 गाँऊकाययपातिकािे तोके बमोखजमका अन्द्य कायय गने, 

 स्थानीय कानून बमोखजम सरसफाई सम्बन्द्िी मापदडिड कायायन्द्वयन र कसरु उपर छानवीन र 
अनसुन्द्िान गने, 

 न्द्यावयक सतमततिे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्द्वयनमा सहयोग गने, 

 गाँऊबासी, कायायिय पररसर तथा गाँऊपातिकाको सम्पखत्तको संरक्षण गने, 

 ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गने, 

 अपराि रोकथाम तथा अनसुन्द्िानमा सहयोग गने, 

 

 

२.आतथयक प्रशासन, योजना तथा राजस्व शािा 
 



 गाँऊपातिकाको नीतत तनमायण तथा दीघयकािीन, आवतिक र वावषयक योजना तजुयमा गने काययमा 
सहयोग गने, 

 सहभातगतामूिक प्रकृयािारा गाँऊ ववकास योजना तजुयमा गने गराउने, 
 गाँऊ सभाबाट स्वीकृत आयोजनाको सञ्चािन गनय कायायन्द्वयन कायययोजना तयार गरी 

कायायन्द्वयन गने गराउने, 
 ववतभन्न दात ृसंस्था र गाँऊपातिकाबीचको सम्झौता कायायन्द्वयन गने गराउने, 
 योजना तथा काययक्रमहरको प्राववतिक मूल्यांकनको आिारमा भिुानी, जाँचपास र फरफारक 

गने गराउने, 
 सञ्चातित योजनाहरको आवतिक रपमा प्रगतत वववरण तयार गरी समीक्षा गने गराउने र 

सम्बखन्द्ित तनकायमा तनयतमत रपमा प्रततवेदन पठाउने व्यवस्था गने, 

 सञ्चातित योजनाहरको तनयतमत सपुरीवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था तमिाउने, 
 कायायियको बावषयक काययक्रम तथा बजेट तयार गरी पेश गने, 

 उपमहागाँऊको बावषयक आय व्ययको वववरण तयार गरी आतथयक वववरण तयार गने, 

 बावषयक राजश्वका स्रोतहरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गाँऊपातिकािे उठाउने राजश्व र 
करका दर एवं दायरा सम्बन्द्िमा प्रततवेदन पेश गने, 

 वेरजकुो िगत अध्यावतिक गरी बेरज ु फछ्र्रयौटको कायययोजना बनाई बेरज ु फछ्र्रयौटका 
िातग पेश गने, 

 गाँऊपातिकाको समग्र ववत्तीय सशुासन कायम गनय आवश्यक काययक्रम बनाई कायायन्द्वयन 
गने, 

 उपमहागाँऊिे तिनसक्ने ऋणका सम्बन्द्िमा आवश्यक अध्ययन गरी राय पेश गने, 

 राजश्व पररचािन सम्वन्द्िमा उपमहागाँऊसभा, काययपातिका र काययकारी अतिकृतिाई 
आवश्यक राय सझुाव उपिब्ि गराउने, 

 राजश्वका सम्भाव्य स्रोतहरको अनमुान गरी राजश्वको बावषयक िक्ष्य तनिायरणका िातग 
प्रततवेदन तयार गरी पेश गने, 

 राजश्वका सम्भाव्य क्षेर र दायरा पवहचान गरी करको दायरामा ल्याउने कायय गने, 

 स्थानीय कानून बमोखजम गाँऊपातिकािे संकिन गनुयपने कर, राजश्व, सेवा शलु्क तथा अन्द्य 
राजश्व संकिन गने, 

 घरजग्गा कर, एकीकृत सम्पखत्त कर, व्यवसाय कर िगायतका कर संकिन सम्बन्द्िी कायय 
गने, 



 आफ्नो क्षेरतभरका उद्योग व्यवसायिाई करको दायरामा ल्याउने, 
 आफ्नो क्षेरमाववज्ञापनका िातग राखिएका होतडयङवोडयहरकोउखचत व्यवस्थापन गने गराउने, 
 समय समयमा गाँऊपातिकािे तिने कर, सेवा शलु्क र दस्तरुको दर एवं दायरा 

पनुराविोकनका िातग प्रततवेदन तयार गरी पेश गने, 

 गाँऊक्षेरको सन्द्ततुित ववकासको िातग आवतिक र वावषयक योजना तजुयमा गनय आवश्यकता 
अनसुार भउूपयोग, भएूकीकरण र तनदेखशत जग्गा ववकास योजनाजस्ता योजना तनमायणका िातग 
आवश्यक नीतत तय गनय सहयोग गने, 

 शहरी ववकास सम्बन्द्िी योजना तजुयमा गदाय उत्पादनमूिक तथा तछटो प्रततफि प्राप्त गनय 
सवकने िािका योजनाहरिाई प्राथतमकता ददने आिारहर तय गने, 

 गाँऊबासीहरको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी ववृर्द् हनुे िािको कम िागतमा सम्पादन 
हनुे योजनाहरको तजुयमा गने तथा योजना कायायन्द्वयनमा जनसहभातगता हनु ेनीतत तयार गनय 
सहयोग गने, 

 शहरी ववकास योजना वडा सतमतत, उपभोिा समूह तथा गैरसरकारी संस्थाहरको माग 
बमोखजम स्थानीय सािन र स्रोत तथा सीपबाट सञ्चािन हनुसक्ने आिार तथा नीतत तयगने, 

 गाँऊिाई सेवा क्षेरमा ववभाजन गने र सोही अनसुार योजना तयार गरी कायायन्द्वयन गनय नीतत 
तनमायण गनय आवश्यक सहयोग गने, 

 आन्द्तररक िेिापरीक्षणबाट देखिएका बेरजहुरमध्ये असिु फछ्र्रयौट गने बेरज,ु तमन्द्हा गने 
बेरज ुर तनयतमत गने बेरजकुो अिग अिग रेकडय रािी आवश्यक कारवाहीको िातग सखचव 
समक्ष पेश गने, 

 बजेटमा अनमुान गररएको श्रोत पररचािन र राजश्व असिुीमा गाँऊपातिकािे गरेको 
कारवाहीको अनगुमन गरी यथाथय वववरण सखचव समक्ष पेश गने, 

 गाँऊपातिकािे असिु गने कर, दस्तरु, शलु्कहरको दैतनक आम्दानीको तनयतमत बैंक दाखििा 
र शे्रस्ता राख्न ेकायय भए नभएको जाँच गने, 

३. आतथयक पूवायिार ववकास तथा व्यवस्थापन शािा 
 

 गाँऊपातिकामा व्यवखस्थत वसोवासको िातग ववस्तार गनय सवकने क्षेर पवहल्याई बसोबास 
सम्बन्द्िी नीतत बनाउन सहयोग गने, 

 गाँऊक्षेरमा अतनयतमत बसोबास तनयन्द्रण गनय आवश्यक नीतत बनाई सो को कायायन्द्वयनमा 
आवश्यक सहयोग गने, 



 गाँऊक्षेरतभर हनुे अतनयखन्द्रत बसाई सराई कम गनय वररपररका सम्भाव्य शहरी क्षेरको 
पूवायिार ववकास गनय आवश्यक नीतत बनाउन सम्बखन्द्ित सरोकारवािाहरसँग समन्द्वय र 
साझेदारी गने, 

 अतनयतमत बसोबास हटाउने तथा व्यवखस्थत बसोबास योजना तयारगरी कायायन्द्वयन गने, 

 व्यवखस्थत शहर तनमायणका िातग शहरमा हनुे तनजी घर तनमायण काययको मापदडिड तनमायण गरी 
सो को कायायन्द्वयन गने, 

 तनमायण काययको इजाजत प्रदान गने प्रवक्रया समयानकुुि वहसाविे वकटानी तथा पररमाजयन गने 
तथा सो अनसुार कायायन्द्वयन गने, 

 इजाजत अनसुार तनमायण कायय भए नभएको सम्बन्द्िमा तनरीक्षण गरी ववना इजाजत तनमायण 
भए कानून बमोखजम कारवाही गने, 

 शहरी पूवायिारहरको तडखजटाइज अतभिेि राख्न ेव्यवस्था तमिाउने, 
 तडखजटाइज नक्सा तथा सूचना प्रणािी बमोखजम गाँऊपातिकाको योजना तजुयमाका िातग 

सूचना ववश्लषेण तथा उपयोगको व्यवस्था तमिाउने, 
 गाँऊपातिकाको भौततक प्रगतत तथा उपिखब्िको त्यांकहर तडखजटाइज गरी वेशम्यापमा 

इन्द्ट्री गने सीप तथा ज्ञान प्रशारण गने व्यवस्था तमिाउने, 
 गाँऊपातिकािे गाँऊक्षरेमा भएका प्रकोपका घटना र उत्पन्न ववपबाटाट जनिनको क्षतत 

भइरहेका आिारमा प्रकोपको सूची तयार गने व्यवस्था तमिाउने, 
 गाँऊको समग्र भौगोतिक, भौगतभयक अवस्था, जिािार व्यवस्थापन, भउूपयोग प्रणािी, जिवाय ु

पररवतयनको प्रभाव र त्यसबाट ववपद्को आवखृत्त तथा प्रवखृत्तमा देखिएको अवस्था आददको 
समेत अध्ययन गरी गाँऊमा हनुसक्ने ववपद्को जोखिम पवहचान, नक्साङ्कन र ववश्लषेण गरी 
वडाहरको जोखिम स्तरीकरण गने व्यवस्था तमिाउने, 

 संकटासन्नता, जोखिम तथा क्षमता पवहचान भएका समस्याहरिाई गाँऊको स्रोत, सािन र 
क्षमताको आिारमा उच्च तथा मध्यम जोखिममा परेका वडाहरमा गाँऊ तहबाट सञ्चािन 
गने ववपद् व्यवस्थापन र जिवाय ु पररवतयन अनकुुिन सम्बन्द्िी वक्रयाकिापहरिाई 
प्राथतमकता ददइ योजना तजुयमा गने, 

 स्वीकृत स्थानीय ववपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना गाँऊ खस्थत सरोकारवािा साझेदारहर 
पररचािन गरी कायायन्द्वयन गराउने व्यवस्था तमिाउने, 

 व्यवखस्थत बसोबासको िातग ववस्तार गनय सवकन े क्षेर पवहल्याई बसोबास सम्बन्द्िी नीतत 
बनाउन सहयोग गने, 



 गाँऊमा अतनयतमत बसोबास तनयन्द्रण गनय आवश्यक नीतत बनाउन सहयोग गने तथा सो को 
कायायन्द्वयनमा पहि गने, 

 गाँऊक्षेरमा भवन तनमायण मापदडिडको तजुयमा गदाय राविय भवन मापदडिडिाई आिार मानी 
गाँऊक्षेरको स्टाडिडडय मापदडिड तजुयमा गनय सहयोग गने, 

 घर तनमायण नक्सा इजाजत ददनपूुवय राविय भवन मापदडिड अनसुारStructural drawing, soil 

test report, analysis reportसंिग्न भए नभएको जाँच गने व्यवस्था गने, 

 भवन तनमायण मापदडिड बनाउन आवश्यक पने आिारभतू त्यांक संकिन गरी प्रस्ताव तयार 
गरी पेश गने, 

 व्यवहाररकता अनसुार घर तनमायण इजाजतका चरणवर्द् प्रवक्रया वकटानी गनय प्रस्ताव पेश गने, 

 घर नक्सापास गनय आवश्यक सूचनाहर समावेश गरी आवेदन फारामको ढाँचा तयार गरी 
स्वीकृत गराउने, 

 घर नक्सापास गदाय अपनाइने प्रवक्रया, काययववति र संिग्न राख्नपुने कागजातहरबारे 
गाँऊबासीिाई जानकारी गराउने, 

 गाँऊपातिकाका वडा सतमतत कायायिय तथा नक्सापाससँग संिग्न कमयचारी तथा अन्द्य 
पक्षिाई पररमाखजयत तथा सिुाररएको प्रवक्रया, फाराम तथा मापदडिड सम्बन्द्िी जानकारी 
गराउने, 

 घर नक्सापास सम्बन्द्िी तनवेदन फाराम वडा सतमतत कायायियिाई उपिब्ि गराउने, 
 तनमायण गररने घरको नक्सा तनिायररत मापदडिड अनसुार भए नभएको तथा आवश्यक कागजात 

प्रमाण पगेु नपगेुको जाँच गने, 

 ररतपूवयकको प्रमाणहरको आिारमा गररएको १५ ददने सूचना टाँस र तनयमानसुार गररएको 
सजयतमन मचुलु्काको प्रततवेदन पेश भएमा आवश्यक जाँच गरी घर तनमायणको पवहिो चरणको 
इजाजत पर तयार गरी स्वीकृततका िातग पेश गने, 

 घर नक्सा अनसुार तनमायण कायय थािनीको िातग िे आउट गररददने व्यवस्था गने, 

 स्वीकृत नक्सापास अनसुार तनमायण काययको तनरन्द्तर सपुररवेक्षण गने, स्वीकृत नक्सा बमोखजम 
तनमायण नभएको पाइएमा आवश्यक कारवाहीका िातग पेश गने, 

 तनमायण कायय सम्पन्न भएको तनवेदन प्राप्त भएपतछ प्राववतिक तनरीक्षण गरी तनयमानसुार तनमायण 
भएको देखिएमा तनमायण सम्पन्न प्रमाणपर ददने व्यवस्था गने, 

 गाँऊक्षेरतभरका घरिरुीहरको िगत राख्न,े पास भएका नक्साहरको अतभिेि िगत राख्न,े 



 घर नक्साको प्रतततिवप माग भएमा तनयमानसुार प्रतततिवप उपिब्ि गराउने,माग आएमा 
तनयमानसुार नक्साको नामसारी गनय पेश गने, 

 गाँऊक्षेरमा भौततक पूवायिार तनमायण सम्बन्द्िी योजनाहर सञ्चािन, व्यवस्थापन, समीक्षा एवं 
मूल्यांकन गने व्यवस्था गने, 

 सडक, बाटोघाटो, ढि तथा नािी तनमायण, ममयत सम्भार गने तथा आवश्यकता अनसुार सो 
काययका िातग सम्बखन्द्ित सरोकारवािा तनकायसँग समन्द्वय गरी गने नीतत तय गरी 
स्वीकृततका िातग पेश गने, 

 गाँऊबासीका िातग शरु्द् वपउने पानी, सडक बत्ती आददको उखचत व्यवस्थापन गनय आवश्यक 
नीतत तयार गने, 

 गाँऊक्षेरमा रहेका परुाताखत्वक महत्वका क्षेर एवं सम्पदाहरको संरक्षण तथा खजणोर्द्ारको 
िातग नीतत तय गने र सोका िातग ववतभन्न सरोकारवािा तनकायहरसँग समन्द्वय र सहकायय 
गने, 

 गाँऊक्षेरको साँस्कृततक एवं पययटकीय क्षेरको प्रवद्र्िनका िातग दीघयकािीन तथा वावषयक 
योजना तजुयमा गरी सँस्कृतत संरक्षणका िातग अनसुन्द्िान तथा अतभिेिन गने व्यवस्था गने, 

 

 शहरी सडकहरको सवेक्षण तथा तडजाइन तयार गने, िागत अनमुान र कायय प्रगततको 
मूल्यांकन गने, 

 िागत सहभातगतामा सडकहर तनमायण गने तथा उपभोिा एवं गाँऊवासीहरिाई ममयत 
सम्भारको खजम्मा ददने व्यवस्था गने, 

 स्वीकृत सडक सम्बन्द्िी योजनाहरको काययतातिका बनाई ठेक्का पिाको िातग सूचना प्रकाखशत 
गने वा तनयमानसुार बोिपर, कोटेशन तयार गरी उपभोिा सतमतत गठन वा अमानतबाट 
कायायन्द्वयन गने प्रवक्रया तमिाई राय साथ स्वीकृततका िातग पेश गने, 

 उपभोिा सतमतत गठन गनय सहयोग गने र गदठत उपभोिा सतमततसँग सडक योजना 
सम्झौता गने आवश्यक व्यवस्था तमिाउने, 

 वडाबाट प्रस्ताववत सडक तनमायण सम्बन्द्िी योजनाहरको मूल्यांकन गने, 

 गाँऊवासीहरिाई शरु्द् वपउने पानीको व्यवस्थापन गनय आवश्यक संरचनाहर तनमायणका िातग 
आवश्यक नीतत तजुयमा गनय सहयोग पयुायउने, 

 गाँऊपातिका कायायिय, सडक पेटी, पाटी पौवा, बगैंचा, परुाताखत्वक एवं सम्पदा क्षेरमा ववजिुी 
बत्तीको व्यवस्थापन गने, 



 गाँऊक्षेरमा बने्न सडक बाहेकका अन्द्य पूवायिार जस्तैः भवन, िानेपानी, ढि तनकास 
िगायतका ववकास योजना तनमाणका िातग योजना सम्झौता गने, िागत इविमेट गने, काययको 
मूल्यांकन गने र अखन्द्तम मूल्यांकन प्रततवेदन तयार गरी पेश गने, 

 सञ्चातित योजनाहरको नापी वकताब, रतनङ ववि र कायय सम्पन्न प्रततवेदन चेक गरी प्रमाखणत 
गने गराउने, 

 सम्पन्न भएका योजनाहरको जाँचपास गराउने र सम्पन्न योजना एवं चाि ुयोजनाको िगत 
राख्न,े उपभोिा सतमततहरको िगत अध्यावतिक गरी राख्न,े 

 गाँऊक्षेरमा तनतमयत भौततक पूवायिार ववकासका योजनाहरको तनयतमत ममयत सम्भारको िातग 
बावषयक ममयत सम्भार योजना तनमायण गने, 

 स्वीकृत ममयत सम्भार योजना र आकखस्मक ममयत सम्भार काययका िातग आवश्यक दक्ष 
जनशखि व्यवस्थापन गने, 

 ममयत सम्भारका िातग स्थानीय गाँऊवासीहरको सहयोग पररचािन गने र उनीहरसँग 
सहकायय गने, 

४. सामाखजक ववकास शािा 
 गाँऊक्षेरमा आिारभतू खशक्षाको व्यवस्थापन र तनयमन सम्बन्द्िी आवश्यक कायय गने, 

 आफ्नो क्षेरमा आिारभतू स्वास््य सेवाको सतुनखितताका िातग आवश्यक तनयमन र अनगुमन 
गने, 

 समाजका जेष्ठ नागररक, असहाय, अशिवगय ववशेषको वहतमाकाययक्रम सञ्चािनगनयको 
िातगआवश्यक स्रोत, सािन, जनशखिको पररचािन गने, 

 िखक्षतवगय उत्थान सम्बन्द्िी नीतत कायायन्द्वयनको िातग आवश्यक कायययोजना तनमाणय गने, 

 सामाखजक ववकास सम्बन्द्िी ववतभन्न आयोजना, पररयोजना सञ्चािन गने गराउने, 
 सामाखजक पररचािनको माध्यमबाट स्थानीयतहका काययक्रम सञ्चािनको िातग ववतभन्न गैर 

सरकारी संस्थाहरसँग सहकायय गने, 

 उपभोिा सतमतत, टोि ववकास सतमतत, समाजववकास संस्थाहर, क्िबहर दताय तथा नववकरण 
गने, 

 स्थानीयस्तरमा गैर सरकारी संस्थाको दताय, नववकरण र िारेजी सम्बन्द्िी आवश्यक कायय गने, 

 उपभोिा सतमततको गठन गने र पदातिकारीहरिाई तातिम सञ्चािन गने, 

 स्वयं सेवकहरको छनौट गने तथा आवश्यक तातिमको व्यवस्था तमिाउने, 
 सामदुावयक बचत काययक्रम सम्वन्द्िी जनतामा जागरण गराउने, 



 ववतभन्न वडाहरमा सामाखजक ववकासको िातग सूचना केन्द्रहरको स्थापना गनय सम्वर्द् पक्षसंग 
समन्द्वय गने, 

 आफ्नो क्षेरतभरका ऐततहातसक तथा परुाताखत्वक सम्पदाहरको संरक्षणका िातग गरुयोजना 
तयार गरी कायायन्द्वयन गने, 

 ववश्व सम्पदा सूखचमा परेका सम्पदा तथा अन्द्य राविय महत्वका सम्पदाहर तथा परुाताखत्वक 
वस्तहुरको संरक्षण र सम्वद्र्िनको िातग सम्बर्द् सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थासँग 
आवश्यक समन्द्वय गने, 

 गाँऊक्षेरका पययटकीय स्थिहरको ममयत सम्भार गरी संरक्षणको आवश्यक व्यवस्था 
तमिाउने, 

 सम्पदास्थिहरको अततक्रमण हनु नददई त्यस वरपर तनमायण हनुे अन्द्य पूवायिार तनमायण गदाय 
सम्पदाहरिाई असर नपने व्यवस्था गनय आवश्यक समन्द्वय गने, 

 परम्परागत तथा पौराखणक नाचहरको संरक्षण तथा सम्बद्र्िनको िातग सम्बखन्द्ित गठुी, गैर 
सरकारी संघसंस्था आददको प्रत्यक्ष सहभातगतामा योजनाहर तय गरी कायायन्द्वयनमा ल्याउन,े 

 गाँऊक्षेरमा रहेका साँस्कृततक सम्पदाहरको प्रवद्र्िनका िातग आवश्यक सूचना तथा 
जानकारीहर तयार गरी स्वदेशी तथा ववदेशी पययटकहरिाई आवश्यकता अनसुार उपिब्ि 
गराउने, 

 गाँऊक्षेरको खशल्पकिाहरको प्रवद्र्िन तथा ववकासको िातग किा सम्बन्द्िी सीप ववकास 
तातिमहर सञ्चािन गने व्यवस्था तमिाउने, 

 गाँऊका प्रतसर्द् सम्पदाहरको फोटोग्रावफ अतभिेि तयार गरी प्रदशयनीको व्यवस्था तमिाउने, 
 स्थानीय गाँऊक्षेरमा रहेका परुातन वस्त ु तथा सम्पदाहर संरक्षणका िातग चेतनामूिक 

सन्द्देशहर तयार गने र संरक्षणका िातग जनसहभातगता जटुाउने, 
 

 गाँऊक्षेरमा ववद्यािय नक्सांकनका आिारमा नयाँ ववद्यािय िोल्न माग भई आएमा स्थिगत 
अविोकन गरी रायसवहत प्रततवेदन पेश गने, 

 प्रारखम्भक बाि खशक्षा तथा ववद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा, ििुा तथा वैकखल्पक एवमर 
तनरन्द्तर तसकाइ तथा ववशेष खशक्षा सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना, कायायन्द्वयन र 
तनयमन गने, 

 प्राववतिक खशक्षा तथा व्यवसावयक तातिमको योजना तजुयमा, सञ्चािन, अनमुतत र तनयमन गने, 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री ववतरण र कायायन्द्वयन गने, 

 ववद्यािय खशक्षक एवं कमयचारीको व्यवस्थापन र वखृत्त ववकास सम्बन्द्िी कायय गने, 



 ववद्यािय नक्सांकन, ववद्याियको अनमुतत, स्वीकृतत, समायोजन र तनयमन सम्बन्द्िी कायय गने, 

 शैखक्षक पूवायिार तनमायण र ममयत सम्भारको योजना तजुयमा गरी कायायन्द्वयन गने, 

 आफ्नो क्षेरमा आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षाको व्यवस्थापन गने, 

 ववद्याथी तसकाई उपिखब्ि परीक्षण र व्यवस्थापन गने, 

 ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवखृत्तको उखचत व्यवस्थापन गने, 

 शैखक्षक परामशय सेवाको अनमुतत तथा तनयमन गने, 

 स्थानीय तहका शैखक्षक ज्ञान, सीप र प्रववति संरक्षण, प्रवद्र्िन र स्तरीकरण गने, 

 स्थानीय पसु्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने, 

 माध्यतमक तहसम्मको शैखक्षक काययक्रमको समन्द्वय र तनयमन गने, 

 

 शहरी स्वास््य सेवाको तनयमन र व्यवस्थापन गने, 

 आफ्नो क्षेरमा आिारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चािन र प्रवद्र्िन गने, 

 आिारभतू स्वास््य सेवामा सवैको समान पहुँचको सतुनखिताका िातग आवश्यक काययक्रम 
तजुयमा गरी पेश गने, 

 अस्पताि र अन्द्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन गने, 

 राविय तथा प्रादेखशक मापदडिड अनरुप १०० शैयासम्मका जनरि अस्पताि, नतसयङ होम, 

तनदान केन्द्र र अन्द्य स्वास््य संस्थाहरको खक्ितनक दताय, सञ्चािन अनमुतत र तनयमन गने, 

 स्थानीयस्तरमा औषतिजन्द्य बनस्पतत, जतडवटुी र अन्द्य औषतिजन्द्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन 
र ववतरण गने, 

 स्थानीयस्तरमा औषतिको उखचत प्रयोग र सकु्ष्मजीवतनरोिक प्रततरोि न्द्यूनीकरण सम्बन्द्िी 
कायय गने,  

 मात ृ खशश ु स्वास््य एवं गणुस्तरीय बािस्वास््यका िातग िोप सेवा िगायत अन्द्य 
काययक्रमहर सञ्चािन गने, 

 स्थानीयस्तरमा औषति र स्वास््य उपकरणको िररद, भडिडारण र ववतरण सम्बन्द्िी कायय गने, 

 गाँऊक्षेरका सामाखजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनयका िातग तनवेदन संकिन गने, सामाखजक सरुक्षा 
भत्ता प्राप्त गनेहरको वववरण तयार गने, गनुासो सनुवुाई गने, िगत किा गने, समय समयमा 
सामाखजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनेहरको नामाविी र तनकासा भएको रकमको वववरण 
सावयजतनक गने, 

 सामाखजक सरुक्षा भत्ता सम्बन्द्िी मातसक, चौमातसक र बावषयक प्रततवेदन तयारी गने, 



 समय समयमा भत्ता ववतरण सम्बन्द्िमा अनगुमन गरी प्रततवेदन ददन,े 

 पखिकरण सम्बन्द्िी काययहरः व्यखिगत घटना दताय सम्बन्द्िी अतभिेि अध्यावतिक गरी राख्न,े 

मातसक तथा बावषयक प्रततवेदन तयार गने, 

 यवुाहरिाई अनशुातसत एवं खजम्मेवार बनाउन ववतभन्न यवुा पररचािनका काययक्रमहर तयार 
गरी कायायन्द्वयन गने, 

 यवुाहरिाई सामाखजक ववकास अतभयानहरमा स्वयंसेवी भाविे सहयोग गनय अतभप्ररेरत गने, 

 िेिकुद ववकास काययक्रमहर बनाई कायायन्द्वयन गने, गराउने । 

 िेिकुदको ववकास गनय गाँऊमा रंगशािा तथा व्यायामशािाहर सञ्चािन व्यवस्थापन गने । 

 वडा तथा गाँऊस्तरीय िेिकुद ववकास सतमतत गठन गरी िेिकुदको ववकास गने, गराउने । 

 अन्द्तर ववद्यािय िेिकुद प्रततयोतगता सञ्चािन गने । 

 िेिकुद सम्बन्द्िी वक्रयाकिापिाई प्रभावकारी बनाउन ववतभन्न संघसस्थास“ग सहकायय गने । 

 ववद्याियहरिाई िेिकुद सामग्री ववतरण गने । 

 गाँऊपातिका स्थापना ददवसको अवसरमा ववतभन्न गाँऊस्तरीय िेिकुद काययक्रम सञ्चािन 
गने। 

 गाँऊक्षेरका खशक्षा सम्बखन्द्ित मनोरिनस्थि, संग्रहािय, खचतडयािाना र पाकय  आदद 
व्यवस्थापन गनय सम्बर्द् पक्ष एवं दात ृतनकायस“ग समन्द्वय गने । 

 आफ्नो क्षेरमा कृवष तथा पश ुववकासका िातग आवश्यक काययक्रम तजुयमा गरी पेश गने, 

 गाँऊक्षेरको कृवष तथा पशपंुक्षी व्यवसाय प्रवद्र्िनका िातग मागमा आिाररत काययक्रमहर 
सञ्चािन गने, 

 कृषकहर एवं अगवुा कृषकहरको क्षमता ववकास, कृवष बािी तबमा, पश ु ववमा िगायतका 
काययक्रमहर सञ्चािन गने, 

 आफ्नो क्षेरमा कृवष ववकासका िातग अल्पकािीन र ददघयकािीन योजना तजुयमा गरी पेश गने, 

 कृवष पकेट क्षेरहरमा कृवष प्रसार सम्बन्द्िी कायय गने, बािी ववमा, ववउ तथा वेनाय ववतरणको 
आवश्यक व्यवस्था तमिाउने, 

 कृवष बािीमा िाग्ने रोगहर पवहचान गरी रोकथामका िातग आवश्यक सचेतता अपनाउन,े 

 पश ुववमा िगायत पशपुािक वकसानहरिाई आवश्यक प्राववतिक सहयोग उपिब्ि गराउने, 
 गाँऊपातिका क्षेरमा कृषकहरको माग एवं कृवषजन्द्य उद्यमहरको ववकास समेतिाई  

मध्यनजर गरी कृवष प्रसार र पश ु ववकास काययक्रमहर तजुयमा गने एवं सोको कायायन्द्वयन 
गने गराउने, 



 कृवषउपजहरको बजारसम्म पहुँचका िातग आवश्यक सिाि, पूवायिार र मूल्य शृ्रङ्खिा आददमा 
आवश्यक समन्द्वय र सहयोग पयुायउने, 

 कृवषको व्यावसावयकरणका िातग कृषकहरिाई आवश्यक पने अतभमखुिकरण, तातिम 
िगायतका क्षमता ववकासका काययक्रम तजुयमा गरी कायायन्द्वयन गने गराउने, 

 

५. वन,  वाताचवण र ववपद् व्यवस्थापन शािा 
 गाँऊक्षेरको स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी स्वीकृततका िातग पेश गने, 

 गाँऊक्षेरका ववतभन्न ववपद् जोखिमयिु स्थानहरको पवहचान गरी वडागत रपमा ववपद् 
जोखिम स्तरीकरण र ववपद् जोखिम नक्साङ्कन गने, 

 समदुायस्तरमा ववपद् जोखिम एवं उपयिु अनकुुिनका उपायहर सम्बन्द्िी अतभमखुिकरण र 
क्षमता ववकास सम्बन्द्िी काययक्रमहर सञ्चािन गने, 

 स्वीकृत स्थानीय ववपद् जोखिम न्द्यूनीकरण योजना कायायन्द्वयनका िातग ववतभन्न 
सरोकारवािाहरसँग समन्द्वय गने, 

 सम्भाववत प्राकृततक प्रकोपहरबाट बच्ने र क्षतत कम गने सम्बन्द्िमा गाँऊबासीहरिाई 
सूसखुचत गनय ववतभन्न जानकारीमूिक सन्द्देशहर सञ्चार माध्यम माफय त प्रवाह गने, 

 स्थानीय प्रकोप वपतडत उर्द्ार कोषको स्थापना गरी उि कोषको पररचािनको िातग 
आवश्यक काययववति तजुयमाका िातग मस्यौदा तयार गरी पेश गने, 

 प्रकोपका समयमा उर्द्ार काययका िातग काययटोिीहर गठन गने र ववतभन्न 
सरोकारवािाहरबीच उखचत समन्द्वय गने, 

 प्रकोप वपतडत क्षेरको उर्द्ार, राहत र पनुतनयमायणका िातग जनसहभातगता जटुाउने र दातसंृस्था 
एवं तनकायहरबाट आवश्यक सहयोग जटुाउने, 

 ववपद् उर्द्ार र राहतमा िचय भएको रकम एवं अन्द्य स्रोत सािनको वहसाब रािी समय 
समयमा सावयजतनक गने व्यवस्था तमिाउने, 

 अखग्न तनयन्द्रणका िातग बारणयन्द्रको आवश्यक व्यवस्थापन एवं पररचािनको प्रबन्द्ि 
तमिाउने, नखजकका अन्द्य गाँऊपातिका र गाउँपातिकासँग आवश्यक समन्द्वय गने, 

 वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनको िातग आवतिक तथा वावषयक योजना तथा बजेट तजुयमा 
गरी पेश गने, 

 वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनसँग सम्वर्द् कमयचारी तथा अन्द्य पक्षहरबीच जल्दा बल्दा 
मरु्द्ाहरहरमा वैठक, अन्द्तवक्र्या सञ्चािन गने, कायययोजनाको उपिखब्िको समीक्षा गने तथा 
भववष्यको कायययोजना तय गने, 



 वातावरण संरक्षण सम्बन्द्िी मापदडिडहर तजुयमा गने र कायायन्द्वयनका िातग अनगुमन गने, 

 शहरी वातावरणमा स्वच्छता कायम गनय वातावरण संरक्षण खशक्षाको व्यापक प्रचारप्रसार गरी 
जनचेतना अतभववृर्द्मा सहयोग पगु्ने काययक्रमहर सञ्चािन गने, 

 हावा तथा पानीमा हनुे प्रदषुणमा तनयन्द्रण गनय नीतत तनयमहरको कडाइका साथ पािना हनुे 
व्यवस्था तमिाउने, 

 शहरी वातावरण संरक्षण तथा सिुारका िातग सफाई कायय तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापनको 
दीघयकािीन पररकल्पना, उदे्दश्य, काययनीतत तथा काययक्रमहर तयार गरी सवयसािारण 
नागररकबीच आवश्यक प्रचार प्रसार गने तथा काययक्रमहर कायायन्द्वयनको व्यवस्था तमिाउने, 

 फोहोर संकिन तथा ढुवानीका सािनहरको प्रभावकारी पररचािनको िातग संकिनस्थान 
तथा रटहरको वकटानी गरी सोही अनसुार कायायन्द्वयनको व्यवस्था गने, 

 फोहोर मैिाको वैकखल्पक प्रयोगको संभावनाहरको पवहचान गने तथा सो को कायायन्द्वयनमा 
तनजीक्षेर पररचािनको िातग आवश्यक नीतत तनयमहर तनमायण गने, 

 गाँऊक्षेरको हररयािी संरक्षण तथा प्रवद्र्िनको िातग ववतभन्न पाकय , उद्यान, बगैंचा ववकास तथा 
अन्द्य काययक्रमहर तयार गने तथा कायायन्द्वयनमा सम्वर्द् पक्षको सहयोग तिन ेव्यवस्था गने, 

 वातावरणीय प्रदषुण तनयन्द्रणका िातग ववतभन्न मापदडिडहर वकटानी गने तथा मापदडिड 
उिंघन हनु नददन कडाइका साथ अनगुमन गने, 

 शहरी वातावरण संरक्षणका िातग जनसहभातगता जटुाउन जनचेतना अतभववृर्द् गनय ववतभन्न 
काययक्रमहर तयार गने तथा चेतना अतभववृर्द् गने काययमा गैर सरकारी संघ संस्था, तनजीक्षेर 
आददसँग आवश्यक समन्द्वय र सहकायय गने, 

 सरसफाई मापदडिडहर तनमायण गरी कायायन्द्वयन गने, 

 सडक तथा सावयजतनक स्थिहरको सरसफाई सम्बन्द्िी कायय गने, 

 सरसफाई खशक्षा तथा सन्द्देशहर प्रचार प्रसार सम्बन्द्िी कायय गने,  

 दैतनक रपमा सडक सफाई, फोहोर संकिन, ढुवानी तथा अखन्द्तम व्यवस्थापनको िातग 
आवश्यक व्यवस्था तमिाउने, 

 फोहोर मैिाको पनु प्रयोगको सम्भाव्यता पवहचान गरी कायायन्द्वयनको आवश्यक व्यवस्था 
तमिाउने, 

 फोहोरको उत्पादन घटाउन तथा स्थानीय वडा तथा टोिहरको पररचािनबाट फोहोर 
संकिन तथा अखन्द्तम व्यवस्थापन गने पररपाटीको ववकास गनय पहि गने, 



 फोहोर मैिा व्यवस्थापनको िातग तनजीक्षेरको सहभातगता र तनजीकरण गनय सवकने काययक्षेर 
पवहचान गरी सोही बमोखजम गनय आवश्यक नीतत बनाउन पहि गने, 

 शहरीक्षेरमा हररयािी प्रवद्र्िनका िातग हाि भएको सावयजतनक पाकय हर र बगैंचा आददको 
संरक्षण गने तथा सडक छेउ, नदी वकनार, सावयजतनक स्थान आददमा वकृ्षारोपण गने तथा नयाँ 
सावयजतनक पाकय हर एवं बगैंचा तनमायणको आवश्यक प्रवन्द्ि तमिाउने, 

 शहरी वन संरक्षणको योजना तजुयमा गरी कायायन्द्वयन गने, 

 वन नसयरी संचािनको िातग सम्बखन्द्ित तनकायसँग समन्द्वयात्मक सम्बन्द्ि कायम गने तथा 
रिका वेनायहर ववतरणको व्यवस्था तमिाउने, 

 गाँऊक्षेरमा वैकखल्पक उजायको प्रवद्र्िनका िातग आवश्यक काययक्रम तयार गरी पेश गने, 

 वैकखल्पक उजायको ववकासका िातग सम्बखन्द्ित सरोकारवािा तनकाय एवं संस्थासँग आवश्यक 
समन्द्वय गने, 

 वैकखल्पक उजायको ववकास, प्रयोग र प्रवद्र्िनका िातग आवश्यक चेतनामूिक काययक्रमहर 
सञ्चािन गने, 

 स्थानीय तहमा वैकखल्पक उजाय सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदडिड, योजना तजुयमा, कायायन्द्वयन 
र तनयमन गने, 

गाउँपातिकाका वडाको काम, कतयव्य र अतिकार 

गाउँपातिका तथा  गाँऊपातिकाको वडाको काम, कतयव्य र अतिकार देहाय बमोखजम हनुेछ :- 
 

क. योजना तजूयमा, कायायन्द्वयन तथा अनगुमन 

१. सहभातगतामूिक योजना तजुयमा प्रणािी अनसुार वस्ती वा टोिस्तरबाट योजना तजुयमा प्रवक्रया 
अबिम्बन गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय योजनाको िागत संकिन, प्राथतमकीकरण तथा छनौट 
गने । 

२. टोि ववकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा वडातभर संचािन हनुे योजनाहरका िातग 
उपभोिा सतमततको गठन, योजनाहरको कायायन्द्वयन तथा सोको अनगुमन गने । 

३. वडातभरका योजना तथा भौततक पूवायिारको संरक्षण, ममयत सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन 
गने ।  

 

ि. त्याकं अद्यावतिक तथा संरक्षण 

१. तनजी घर तथा घर पररवारको िगत राख्न,े  



२. ऐततहातसक, परुाताखत्वक, सांस्कृततक तथा िातमयक महत्वका सम्पदा तथा प्राचीन स्मारक, 

सावयजतनक तथा सामदुावयक भवन, सावयजतनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्न ेतथा संरक्षण 
गने,  

३. ििुा क्षेर, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, िमयशािा, मठ, मखन्द्दर, गमु्बा, मखस्जद, देवस्थि, 

मदरसा, पततयजग्गा, डाँडापािा, चरनक्षेर, पानीको मूि, पोिरी, तिाउ, इनार, कुवा, िारा, 
ढँुगेिारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानीघि, तमि आददको त्यांक 
संकिन तथा अद्यावतिक िगत राख्न,े संरक्षण गने 

४. िखडिडकृत त्यांक र सूचना सवहतको वडाको पाश्वयखचर तयारी तथा अद्यावतिक गने । 

 

ग. ववकास कायय 
१. सावयजतनक पाकय , मनोरन्द्जन स्थि तथा बािउद्यानको तनमायण तथा संचािनको व्यवस्था गने  

२. अनौपचाररक खशक्षा काययक्रम तथा प्रारखम्भक बाि ववकास केन्द्र संचािन तथा व्यवस्थापन 
गने,  

३. पसु्तकािय, वाचनािय, सामदुावयक तसकाई केन्द्र, बाि क्िब तथा बाि सिािको संचािन 
तथा व्यवस्थापन गने । 

४. वडा तहको स्वास््य केन्द्र र उपकेन्द्रको व्यवस्थापन गने,  

५. बािबातिकाहरिाई तब.तस.खज, पोतियो, तभटातमन ‘ए’ को व्यवस्था गने,  

६. पोषण काययक्रम संचािन गने,  

७. वडा तहमा स्वास््य जनचेतना ववकास, स्वास््य सूचना काययक्रम संचािन गने,  

८. शहरी तथा ग्रामीण स्वास््य खक्ितनक संचािन गने गराउने,  
९. सावयजतनक शौचािय तथा स्नान गहृको तनमायण तथा व्यवस्थापन गने गराउने । 

१०. वडास्तरीय सामदुावयक िाराको प्रबन्द्ि, कुवा, इनार, पोिरीको तनमायण, संरक्षण, गणुस्तर 
तनयन्द्रण गने  

११. खचहान तथा मसानघाट तनमायण, संचािन तथा व्यवस्थापन 

१२. एम्बिेुन्द्स तथा बव वाहन सेवा संचािन तथा व्यवस्थापन 

१३. घरबाट तनकास हनुे फोहरमैिाको संकिन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्िीहरको 
सरसफाई, ढि तनकास, मरेका जनवार व्यवस्थापन, सतही पानीको तनकास गने, पानीको स्रोत 
अथायत मूिको संरक्षण (वकृ्षारोपण, तटबन्द्ि, नदी तनयन्द्रण) गने गराउने,  

१४. फोहरमैिा गनेिाई सम्बखन्द्ित ऐन अनसुार जररवाना गने । 

१५. कृवष तथा फिफूि नसयरीको स्थापना तथा समन्द्वय र प्रवद्र्िन गने,  

१६. वडास्तरीय अगवुा कृषक तातिम अतभमिुीकरण गने,  

१७. कृवष मिको माग संकिन गने,  



१८. कृवषमा िाग्ने रोगहरको वववरण तयार गरी गाउँपातिका र गाँऊपातिकामा प्रस्ततु 
गने । 

१९. पशपंुछी ववकास तथा व्यवस्थापन ःः पशपंुछी ववकास, छाडा चौपायाँ व्यवस्थापन,  

२०. वडातभरको चरन क्षेर संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने । 

२१. स्थानीय समदुायक चाडपवय, भाषा संस्कृततको ववकासको िातग किा, नाटक, 

जनचेतनामूिक तथा सांस्कृततक काययक्रमहरको आयोजना गने गराउने, 
२२. स्थानीय मौतिकता झखल्कने सांस्कृःृततक रीततररवाजिाई संरक्षण तथा प्रबियन गने । 

२३. वडातभर िेिकुद पूवायिारको ववकास गने,  

२४. अन्द्तर ववद्यािय तथा बाि क्िबहर माफय त िेिकुद काययक्रम संचािन गने गराउने 
। 

२५. वडा क्षेरतभरको बाटोघाटो चािू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने, 

२६. वडातभरका सडक अतिकार क्षेरमा अवरोि र अततक्रमण गनय नददन,े 

२७. बसपाकय को सरसफाई गने,  

२८. बाटोघाटोको बाढी, पवहरो पन्द्छाउने । 

२९. घरेि ुउद्योगको िगत संकिन, सम्भाव्यता पवहचान गने,  

३०. वडातभर घरेि ुउद्योगको प्रवद्र्िन गने । 

३१. प्रचतित काननु बमोखजम व्यखिगत घटना दताय, अद्यावतिक तथा सोको अतभिेि 
संरक्षण गने   

३२. गाउँपातिका वा गाँऊपातिकामा प्रततवेदन गने, जनचेतना काययक्रम संचािन गने । 

३३. सामाखजक सरुक्षासर सामाखजक सरुक्षा भत्ता ववतरण गने, अतभिेि अद्यावतिक गने,  

३४. बािपोषण तथा बाि संरक्षण सम्बन्द्िी काम गने । 

३५. वडािाई बािमैरी बनाउने, वडातभर आतथयक तथा सामाखजक रपमा पतछ परेका 
मवहिा, बािबातिका, दतित, अपाङ्गता भएका व्यखि, जेष्ठ नागररक, अल्पिंख्यक, सीमान्द्तकृत 
समदुायको अतभिेि रािी सामाखजक तथा आतथयक उत्थान सम्बन्द्िी काम गने, ववतभन्न 
समदुायका बीचमा सामाखजक सदभाव र सौहादयता कायम गने, बािवववाह, मवहिा ववरर्द्को 
वहंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हतिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव 
बेचवविन, तनरक्षरता आदद जस्ता सामाखजक कुररती र अन्द्िववश्वासको अन्द्त्य गने गराउने 
 

३६. कर सम्बन्द्िी काययहर: गाउँपातिका वा गाँऊपातिकाका वडािे प्रचतित काननुको 
अिीनमा रही मािपोत तथा भतूम कर, व्यवसाय कर, वहाि कर, ववज्ञापन कर, सशलु्क 
पावकय ङ्ग, नयाँ व्यवसाय दताय, तसफाररश दस्तरु, सवारी सािन कर, मनोरिन करको िेिाजोिा 
र संकिन गने तथा सम्बखन्द्ित गाउँपातिका वा गाँऊपातिकामा प्रततवेदन गने, बझुाउने । 



३७.  वडातभरका असि तबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यखििाई नखजकको 
अस्पाताि वा स्वास््य केन्द्दमा पयुायइ औषिोपचार गराउने, वडामा कुनै असहाय वा वेवाररस 
व्यखिको मतृ्य ुभएमा तनजको दाह संस्कारको व्यवस्था तमिाउने, 

३८. सडक बािबातिकाको उर्द्ार र पनुस्र्थापना गने गराउने । 

३९. वन तथा वातावरण:  वडातभरको सामदुावयक वन, वनजन्द्य सम्पदा र जैववक 
वववविताको संरक्षण र प्रवर्द्नय गने । वडा, टोि, वस्तीस्तरमा हररयािी क्षरे ववस्तार गने 
गराउने, वडािाई वातावरणमैरी बनाउने । 

४०. प्रबर्द्यनात्मक  काययक्रम गने गराउन ेःः प्राङ्गररक कृवष, सरुखक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाय, 
पूणय िोप, िलु्िा ददशामिु रपूणय सरसफाई, वातावरणमैरी तथा बािमैरी शासनजस्ता 
प्रबर्द्यनात्मक  काययहर गने गराउने । 

 

घ- तनयमन कायय 
१. वडातभर संचातित ववकास योजना, आयोजना तथा संिग्न उपभोिा सतमततहरका काययको 

तनयमन गने । 

२. घर तनमायण तथा गणुस्तर कायय भवन संवहता तथा मापढडिड अनसुार भए नभएको 
अनगुमन गने, तसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रततरोिी भवन तनमायण सम्बन्द्िी तातिम ददने । 

३. िाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फपूmि, पेय पदाथय तथा उपभोग्य सामाग्रीको गणुस्तर र 
मूल्यसूची अनगुमन गरी उपभोिा वहत संरक्षण गने । 

४. वडातभरका उद्योग िन्द्दा र व्यवसायको प्रवद्र्िन गरी िगत राख्न े। 

५. हाट बजारको व्यवस्थापन गने गराउने । 

६. ववद्यतु चहुावट तथा चोरी तनयन्द्रण गने । 

 

ङ- तसफाररश वा प्रमाखणत गनेः वडािे देहाय वमोखजमका ववषयमा तसफाररश वा प्रमाखणत गने 

१. नाता  प्रमाखणत 

२. नागररकताको तसफाररश र नागररकताको प्रतततिवप तिनका िातग तसफाररश गने । 

३. बहाि करको िेिाजोिा तसफाररश गने । 

४.  कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने । 

५.  मोही िगत किा तसफाररश गने । 

६.  घर जग्गा करको िेिाजोिा तसफाररश गने । 

७.  जन्द्म तमतत प्रमाखणत गने । 

८.  व्यापार व्यवसाय बन्द्द भएको वा संचािन नभएको वा ब्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको  
तसफाररश गने । 



९. तमिापर कागज गराउने तनवेदन दताय तसफाररश गने । 

१०.  वववाह प्रमाखणत, अवववावहत प्रमाखणत गने । 

११. तनःशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचार तसफाररश गने । 

१२. आफ्नो अतिकारक्षेरका ववषयमा अंग्रजेी भाषामा तसफाररश तथा प्रमाखणत गने । 

१३.  घर पाताि प्रमाखणत गने । 

१४.  व्यखिगत वववरण प्रमाखणत गने । 

१५.  पजुायमा घरकायम गने तसफाररश गने । 

१६.  फरक, फरक नाम, थर, जन्द्म तमतत तसफाररश र प्रमाखणत÷दवैु नाम गरेको व्यखि 
एकै हो भने्न तसफाररश गने । 

१७.  नाम, थर, जन्द्म तमतत संसोिनको तसफाररश गने । 

१८.  जग्गा िनीपजुाय हराएको तसफाररश गने । 

१९.  कागज र मन्द्जरुीनमा प्रमाखणत गने । 

२०.  वकत्ताकाट तसफाररश गने । 

२१.  संरक्षक प्रमाखणत तथा संस्थागत र व्यखिगत संरक्षक तसफाररश गने । 

२२.  जीववतसँगको नाता प्रमाखणत गने । 

२३.  हकवािा वा हकदार प्रमाखणत गने । 

२४.  नामसारी तसफाररश गने । 

२५.  जग्गाको हक सम्बन्द्िी तसफाररश (सावयजतनक, ऐिानी तथा पततय जग्गा बाहेक) 
गने। 

२६.  मतृकसँगको नाता प्रमाखणत, सखज्मयन, तसफाररश गने । 

२७.  उद्योग ठाउँसारी तसफाररश गने । 

२८.  जीववत रहेको तसफाररश गने । 

२९.  पूवय प्राथतमक ववद्यािय िोल्ने तसफाररश गने । 

३०.  जग्गा मूल्यांकन तसफाररश प्रमाखणत गने । 

३१.  ववद्याियको कक्षा बवृर्द् तसफाररश गने । 

३२.  पािन पोषण तसफाररश गने । 

३३.  वैवावहक अंतगकृत नागररकता तसफाररश गने । 

३४.  आतथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्नता प्रमाखणत–आतथयक अवस्था बतियो वा सम्पन्नता 
प्रमाखणत गने । 

३५.  ववद्यािय ठाउँसारी तसफाररश गने । 

३६.  िारा तथा ववद्यतु जडान तसफाररश गने । 



३७. प्रचतित काननु अनसुार प्रत्यायोखजत अतिकार बमोखजमको अन्द्य तसफाररश वा 
प्रमाखणत गने । 

 

च- ववववि 

१. गाउँपातिका वा गाऊँपातिकािे तोवकददएको अन्द्य कायय गने । 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनसुचूीहरु  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


