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३ नं प्रदेश   

  



गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) ननर्माििी, २०७४ 

नेपालको संविधानको धारा २१८ ले ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी कैलाश गाउँपाललकाको 
गाउँकार्यपाललकाले आफ्नो कार्य विभाजनका लाधग लमनत २०७४ असार २५ को ननर्यर् अनुसार 
देहार्का ननर्महरु बनाएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्ी ननर्महरुको नाम “गाउँ कार्यपाललका (कार्य विभाजन) 
ननर्मािली, २०७४” रहेको छ । 

(२) र्ो ननर्मािली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः बबषर् िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स ननर्मािलीमा– 

(क) “अध्र्ि” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाकोेे अध्र्ि सम्झनुपछय । 

(ख) “उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको उपाध्र्ि सम्झनुपछय । 

(ग) “कार्यपाललका” भन्नाले कैलाश गाउँ कार्यपाललका सम्झनुपछय । 

(घ) “कार्यकारी अधधकृत” भन्नाले गाउँपाललकाको कार्यकारी अधधकृत सम्झनुपछय । 

(ङ) “गाउँपाललका” भन्नाले कैलाश गाउँपाललका सम्झनु पछय । 

(च) “बबषर्गत शाखा” भन्नाले कैलाश गाउँ कार्यपाललका अन्तरगतको बबषर्गत शाखा, उपशाखा, 
कार्ायलर् िा इकाईलाई सम्झनुपछय । र्स शब्दले संविधान बमोजजम गाउँपाललकालाई तोककएको 
कार्यसम्पादन गनयका लाधग गाउँकार्यपाललका अन्तगयत रहने लशिा, स्िास््र्, कृवष, िन, 

पशुविकासजस्ता बबषर्िेत्रगत कार्ायलर् िा इकाईलाई समेत सम्झनु पछय । 

(छ) “िडा सधचि” भन्नाले गाउँपाललकाको िडा कार्ायलर्को प्रशासकीर् प्रमुखको रुपमा कामकाज 
गनय तोककएको िडासधचि सम्झनुपछय । 

(ज) “िडा सलमनत” भन्नाले कैलाश गाउँपाललकाको िडा सलमनत सम्झनु पछय । 

(झ) “सदस्र्” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको सदस्र् सम्झनु पछय । सो शब्दले गाउँ कार्यपाललकाको 
अध्र्ि, उपाध्र्ि र िडा अध्र्ि समेतलाई जनाउनेछ । 

(ञ) “सभा” भन्नाले कैलाश गाउँपाललकाको गाउँसभालाई सम्झनुपछय । 



३. कार्य सम्पादनिः (१) गाउँ कार्यपाललकाको कार्य सम्पादन गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर्, िडा 
कार्ायलर् एिं बबषर्गत शाखाबाट हुनेछ । 

(२) गाउँ कार्यपाललका अन्तगयत रहने विषर्गत शाखा िा कार्ायलर् िा उपशाखा िा इकाई 
िा केन्रहरुको वििरर् अनुसूची— १ मा उल्लेख भए बमोजजम हुनेछ । 

(३) उपननर्म (२) बमोजजमका बबषर्गत शाखाहरु र नतनीहरुकोकार्य वििरर् गाउँ 
कार्यपाललकाले स्िीकृत गरे बमोजजम हुनेछ । 

४. कार्य विभाजनिः (१) गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् र बबषर्गत शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य 
अनुसूची–२ बमोजजम हुनेछ । 

(२) गाउँ कार्यपाललकाले उपननर्म (१) बमोजजमको विषर्गत शाखाको काममा आिश्र्कता 
अनुसार हेरफेर िा र्पघट गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सलमनतबाट सम्पादन हुने कार्य अनुसूची– ३ बमोजजम हुनेछ । 

(४) अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि र सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधधकार अनुसूची– ४ 
बमोजजम हुनेछ । 

(५) अध्र्िले बबषर्गत िेत्रको कार्यको लाधग कार्यपाललकाको कुनै सदस्र्लाई ननजले गने 
कार्यको िेत्राधधकार समेत तोकी जजम्मेिारी ददन सक्नेछ ।  

(६) कार्यपाललकाले आफ्नो कार्यसम्पादनका लाधग अनुसूची —५ बमोजजमको बबषर्गत 
सलमनत गठन गरी कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा त्र्स्तो सलमनतको कार्यिेत्र तोकी जजम्मेिारी 
ददन सक्नेछ ।  

५. जजम्मेिारी तर्ा उत्तरदानर्त्ििः (१) गाउँ कार्यपाललकाबाट सम्पादन भएका कामका लाधग 
अध्र्ि तर्ा सदस्र्हरु सामुदहक रुपमा गाउँसभाप्रनत उत्तरदार्ी हुनेछन ्। 

(२) गाउँ कार्यपाललकाका सदस्र्हरु आफूलाई तोककएकोकार्यका लाधग व्र्जक्तगत रुपमा 
कार्यपाललका तर्ा अध्र्िप्रनत उत्तरदार्ी हुनेछन । 

(३) बबषर्गत सलमनतबाट सम्पादन हुने कामका लाधग सलमनतका संर्ोजक तर्ा सदस्र्हरु 
सामदुहक रुपमा कार्यपाललकाप्रनत उत्तरदार्ी हुनेछन । 



(४) िडा अध्र्ि आफूले गने कामका लाधग कार्यपाललका, अध्र्ि तर्ा िडा सलमनतप्रनत र 
िडा सलमनतबाट गररने कामका लाधग सामुदहक रुपमा कार्यपाललका र सभाप्रनत उत्तरदार्ी हुनेछ । 

 

६. अधधकार प्रत्र्ार्ोजनिः (१) गाउँ कार्यपाललकाले आफुलाई प्राप्त अधधकारमध्रे् केही अधधकार 
अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडाअध्र्ि, सदस्र् तर्ा मातहतका सलमनत, उपसलमनत िा कार्यकारी 
अधधकृतलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(२) अध्र्िले आफुलाई प्राप्त अधधकारमध्रे् केही अधधकार कुनै सदस्र् िा कार्यकारी 
अधधकृतलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सलमनत िा िडा अध्र्िले आफुलाई प्राप्त अधधकारमध्रे् केही अधधकार िडा 
सलमनतका कुनै सदस्र् िा िडा सधचिलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ। 

७. र्पघट, हेरफेर िा संशोधनिः (१) कार्यपाललकाले र्स ननर्मािलीलाई आिश्र्कता अनुसार 
र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन गनय सक्नेछ । 

(२) कार्यपाललकाले उपननर्म (१) बमोजजम अनुसूचीमा र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन 
गरेको विषर्को सूचना सियसाधारर्को जानकारीको लाधग प्रकाशन गनुय पनछे । 

८. बाधा अड्काउ फुकाऊ : र्ो ननर्म कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा र्स 
ननर्मािलीको भािनाको प्रनतकूल नहुने गरी कार्यपाललकाले त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आिश्र्क व्र्िस्र्ा गनय सक्नेछ । 

९. र्सै बमोजजम भए गरेको मानननेिः र्ो ननर्मािली स्िीकृत हुनुपूिय गाउँ कार्यपाललकाबाट 
सम्पादन भएका कार्यहरु र्सै ननर्मािली अनुरुप भए गरेको मानननेछ । 

 

 

 

  

 

 

 



अनुसूची – १ 

(ननर्म ३ को उपननर्म (२) संग सम्बन्धित) 

गाउँकार्यपालिकामा रहने विषर्गत शाखा (शाखा, कार्ायिर्, उपशाखा, इकाई) को वििरण 

१. सामान्र् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेिा तर्ा जनशजक्त विकास उपशाखा 

(ख) साियजननक खरीद तर्ा सम्पवत्त व्र्िस्र्ापन उपशाखा 

(ग) स्र्ानीर् तह, प्रदेश र संघसँगको सम्िन्ध र समन्िर् तर्ा िडासँगको समन्िर् उपशाखा 

(घ) नगर प्रहरी व्र्िस्र्ापन उपशाखा 

(ङ) न्र्ार्, कानून तर्ा मानि अधधकार प्रिद्र्धन उपशाखा 

(च) सूचना तर्ा सञ्चार प्रविधध विकास तर्ा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशाखा 

(छ) बजार अनुगमन, गुर्स्तर, नापतौल, खाद्र् सुरिा र उपभोक्ता दहत संरिर् उपशाखा 

(ज) बैठक तर्ा विधार्न उपशाखा 

(झ) आन्तररक लेखापरीिर् उपशाखा 

(ञ) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपाधध तर्ा विभूषर् इकाई 

२. राजश्ि तर्ा आधर्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्ि नीनत तर्ा प्रशासन उपशाखा 

(ख) आधर्यक प्रशासन उपशाखा 

३. पूिायधार विकास तर्ा भिन ननर्मन शाखा 

(क) सडक तर्ा र्ातार्ात व्र्िस्र्ा उपशाखा 

(ख) भिन तर्ा भिन संदहता एिं ननमायर् इजाजत (डडजाइन समेत) उपशाखा 

(ग) जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय, भू—उपर्ोग तर्ा िस्ती विकास उपशाखा 

• जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय इकाई 



• बस्ती विकास इकाई 

(घ) जलविद्र्ुत, उजाय, सडक िवत्त तर्ा लसचंाई उपशाखा 

• जलविद्र्ुत, उजाय र सडक िवत्त इकाई 

• लसचंाई तर्ा जलउत्पन्न प्रकोप ननर्न्त्रर् इकाई 

(ङ) िातािरर्, पर्ायिरर् एिं जलाधारिेत्र संरिर् तर्ा फोहरमैला व्र्िस्र्ापन उपशाखा 

(च) विपद् व्र्िस्र्ापन (बारुर्र्न्त्र, एम्िुलेन्स तर्ा र्न्त्र उपकरर् पररचालन समेत) उपशाखा 

(छ) साियजननक ननजी साझदेारी इकाई 

४. आधर्यक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी कार्ायलर् 

(ख) िन तर्ा भ—ूसंरिर् कार्ायलर् 

(ग) उद्र्ोग तर्ा उद्र्मलशलता विकास उपशाखा 

(घ) रोजगार प्रबद्र्धन तर्ा गररबी न्र्ूनीकरर् उपशाखा 

५.सामाजजक विकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्र्लमक लशिा कार्ायलर् 

(ख) खेलकुद तर्ा अनतररक्त किर्ाकलाप इकाई 

(ग) आधारभूत स्िास््र् तर्ा सरसफाई कार्ायलर् 

(घ) खानेपानी ब्र्िस्र्ापनकार्ायलर् 

(ङ) लैंधगक समानता तर्ा सामाजजक सुरिा उपशाखा 

• लैंधगक समानताइकाई 

• िालिाललका, ककशोर ककशोरी तर्ा र्ुिा इकाई 

• अपांगता भएका व्र्जक्त तर्ा जेष्ठ नागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, समन्िर् तर्ा ननर्मन इकाई 



(छ) सामाजजक सुरिा कार्यिम तर्ा व्र्जक्तगत घटना दताय इकाई 

(ज) संस्कृनत, सम्पदा, लललतकला तर्ा पर्यटन प्रबद्र्धन इकाई 

६. र्ोजना, अनुगमन तर्ा त्र्ांक शाखा 

(क) र्ोजना, कार्यर्ोजना तजुयमा तर्ा उपभोक्ता सलमनत पररचालन इकाई 

(ख) अनुगमन तर्ा मूल्र्ांकन इकाई 

(ग) त्र्ांक व्र्िस्र्ापन इकाई  

  

  



अनुसूची – २ 

(ननर्म ४ को उपननर्म (१) संग सम्बन्धित) 

बबषर्गत शाखाको कार्य विभाजन 

१. सामान्र् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेिा तर्ा जनशजक्त विकास 

• स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेिा शतय, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन 

• संविधानको धारा ३०२ बमोजजम समार्ोजन भई आउने कमयचारीको व्र्िस्र्ापन 

• स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
• गाउँपाललकाको संगठन विकास, सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी ननधायरर्, जनशजक्त 

व्र्िस्र्ापन र िवृत्त विकास, 

• स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापनमा सूचना तर्ा सञ्चार प्रविधधको उपर्ोग, प्रबद्र्घन र 
ननर्मन 

• मानि संसाधन विकासका लाधग अल्पकालीन तर्ा दीघयकालीन र्ोजना तजुयमा 
• गाउँपाललकामा साियजननक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्र्िस्र्ापन 

• स्र्ानीर् शाजन्त सलमनत सम्बन्धी कार्यहरु । 

(ख) साियजननक खरीद तर्ा सम्पवत्त व्र्िस्र्ापन 

• गाउँपाललकाको लाधग साियजननक खरीद तर्ा अन्र् बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी 
विषर् 

• गाउँपाललकालभत्रको साियजननक तर्ा सरकारी सम्पवत्त, सामुदानर्क सम्पवत्त, भिन, सडक, 

पसल, व्र्िसार्, पूबायधार, उद्र्ोग, खानी तर्ा खनीज, िनको वििरर् सदहतको 
अद्र्ािधधक अलभलेख 

• गाउँपाललकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पवत्तको अद्र्ािधधक अलभलेख 

• गाउँपाललकाजस्र्त सरकारी सम्पवत्तको एकीकृत वििरर् । 

(ग) स्र्ानीर् तह, प्रदेश र संघसँगको सम्िन्ध र समन्िर् तर्ा िडासँगको समन्िर् 

• संघ तर्ा प्रदेश तहमा संविधान तर्ा कानुन बमोजजमको सहभाधगता तर्ा प्रनतननधधत्ि 



• जजल्ला समन्िर् सलमनतसँगको समन्िर् 

• िडा तहसँगको सम्पकय  र समन्िर् 

• पत्राचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्र्िस्र्ापन 

• संघीर् तर्ा प्रदेश कानूनको अधधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन तर्ा व्र्िस्र्ापन 
नीनत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र ननर्मन,  

• नगर प्रहरीमाफय त देहार्का कार्य सम्पादन गने, 
o नीनत, कानून, मापदण्ड, ननर्यर्हरु कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 

o सम्पवत्तको संरिर्, 

o गाउँपाललकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तर्ा जात्रा चाडपियको व्र्िस्र्ापनमा 
सहर्ोग, 

o स्र्ानीर् बजार तर्ा पाककय ङ्ग स्र्लको व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 

o नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपाललकाले तोके बमोजजमका नीनत, र्ोजना, कार्यिम 
कार्ायन्िर्न,  

o गाउँ बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्िर्न र कसूर उपर छानविन र 
अनुसन्धान, 

o स्र्ानीर् न्र्ानर्क सलमनतले गरेका आदेश, फैसला कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 

o कार्ायलर् पररसर, सम्पदा, साियजननक, ऐलानी, पनतय जग्गा, साियजननक भिन तर्ा 
भौनतक पूिायधारको संरिर् र सुरिा, 

o विपद् व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 

o अपराध रोकर्ाम तर्ा अनुसन्धानमा सहर्ोग, 

o फूटपार् व्र्िस्र्ापन 

o ननमायर् ननर्मन 

o गुर्स्तर ननर्न्त्रर् 

• नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ङ) न्र्ानर्क सलमनतको सधचिालर्, न्र्ार्, कानून, मानि अधधकार प्रिद्र्धन तर्ा मेललमलाप र 
मध्र्स्र्ता, ननर्यर् तर्ा फैसला कार्ायन्िर्न 

• न्र्ानर्क सलमनतको सधचिालर् सम्िन्धी कार्य 



• न्र्ार् तर्ा कानूनी राज्र्को पररपालना 
• मानि अधधकारको संरिर् तर्ा प्रिद्र्धन 

• व्र्जक्त र समुदार्बीच मेललमलाप र मध्र्स्र्ताको व्र्िस्र्ापन 

• न्र्ानर्क ननर्यर् तर्ा फैसला कार्ायन्िर्न 

(च) सूचना तर्ा सञ्चार प्रविधध विकास तर्ा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन 

• आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेललसेन्टर, केबुल तर्ा तारविहीन टेलललभजन प्रसारर्को 
अनुमनत, निीकरर् र ननर्मन 

• एक सर् िाटसम्मको एफ. एम. रेडडर्ो सञ्चालन अनुमनत, निीकरर् र  ननर्मन 

• आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपबत्रकाको प्रकाशन अनुमनत, अलभलेख तर्ा ननर्मन 

• अलभलेख व्र्िस्र्ापनमा निीनतम सूचना प्रविधधको प्रर्ोग  

• सूचना तर्ा सञ्चार प्रविधधमा सियसाधारर् जनताको सहज र सरल पहँुच तर्ा सूचना 
प्रविधधको विकास र विस्तारसम्बन्धी कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

• बैज्ञाननक अध्र्र्न, अनुसन्धान र प्रविधध विकासमा लगानी 
• सूचना तर्ा सञ्चार प्रविधधमा आधाररत त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन । 

(छ) बजार अनुगमन, गुर्स्तर, नापतौल, खाद्र् सुरिा र उपभोक्ता दहत संरिर् 

• स्र्ानीर् व्र्ापार, िाणर्ज्र्, िस्तुको माग, आपूनतय व्र्बस्र्ापन तर्ा अनुगमन 

• बजार तर्ा हाट बजार व्र्िस्र्ापन 

• उपभोक्ता अधधकार तर्ा दहत सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• स्र्ानीर् िस्तुहरूको उत्पादन, आपूनतय तर्ा ननकासी प्रिेपर्, मूल्र् ननधायरर् र अनुगमन 

• स्र्ानीर् व्र्ापार र िाणर्ज्र् सम्बन्धी पूिायधार ननमायर्, 

• स्र्ानीर् िस्तु र सेिा व्र्ापारको मूल्र् तर्ा गुर्स्तरको अनुगमन र ननर्मन, 

• उपभोक्ता सचतेना, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्र्िस्र्ापन र स्र्ानीर् िस्तु तर्ा 
सेिाको गुर्स्तर परीिर्, 

• खाद्र् पदार्यको गुर्स्तर ननर्न्त्रर्, 

• खानेपानीको गुर्स्तर ननर्न्त्रर्, 

• स्र्ानीर् व्र्ापार प्रिद्र्घन सहजीकरर् र ननर्मन, 

• स्र्ानीर् बौद्धधक सम्पवत्तको संरिर्, प्रिद्र्घन र अलभलेखाङ्कन । 

(ज) बैठक तर्ा विधार्न 



• कार्यपाललका तर्ा सभाको बैठक व्र्िस्र्ापन 

• कार्यपाललकाको ननर्यर्हरुको विद्र्ुनतर् माध्र्मबाट अलभलेखीकरर् तर्ा प्रकाशन  

• कार्यपाललका तर्ा सभामा पेश गनुयपने विलभन्न नीनत, ननर्म तर्ा कानूनको मसौदामा 
संर्ोजन 

• कार्यपाललकाका विलभन्न सलमनत, उपसलमनत, कार्यदलको बैठक व्र्िस्र्ापन 

• नीनत, कानुनको प्रमार्ीक प्रनतको संरिर्, प्रकासनका लाधग समन्िर् 

• विधार्न सम्िन्धी अन्र् कार्य 

(झ) आन्तररक लेखापरीिर् 

• आन्तररक तर्ा पूिय लेखापरीिर् 

• लेखापरीिर् वििरर् (बेरुजूको लगत समेत)को अलभलेख व्र्िस्र्ापन  

• अजन्तम लेखापरीिर् कार्यमा सहर्ोग, समन्िर् र सहजीकरर् 

• लेखापालनसम्िन्धी िमता विकास कार्य 

(ञ) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपाधी, विभुषर्, आदद । 

• स्र्ानीर् चाडपिय, साियजननक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्र्िस्र्ापन 

• उपाधी तर्ा विभुषर् सम्िन्धी लसफाररश, अलभलेख 

२. राजश्ि तर्ा आधर्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्ि नीनत तर्ा प्रशासन 

• राजश्ि सम्बन्धी नीनत, कानून तजूयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन (राजस्ि चुहािट ननर्न्त्रर् 
समेत) 

• सम्पवत्त कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजजष्रेशन शुल्क, सिारी साधन कर, सेिा शुल्क 
दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भूलमकर (मालपोत), दण्ड जररिाना, 
मनोरञ्जन कर, बहालविटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ िा माररएको जीिजन्तुको हाड, लसगं, 

प्िाँख, छालामा कर, प्राकृनतक स्रोत साधन, व्र्िसानर्क कर सम्बन्धी नीनत, काननू, 

मापदण्ड, कार्ायन्िर्न, बाँडफाँड, संकलन र ननर्मन, अन्र् आर् व्र्िस्र्ापन 

• साियजननक खचय तर्ा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड तर्ा ननर्मन र सोको सङ्कलन तर्ा बाँडफाँड 



• आफ्नो िेत्रलभत्र राजस्िका दर अन्र् शुल्क ननधायरर्, संघीर् र प्रदेश कानून बमोजजम 
प्राकृनतक श्रोत साधन र सेिा शुल्क जस्ता रोर्ल्टी सङ्कलन, समन्िर् र ननर्मन 

• स्र्ानीर् पूिायधार सेिा र उपर्ोगमा सेिा शुल्क तर्ा दस्तुर (नीनत, कानुन, मापदण्ड, 

ननर्मन, शुल्क ननधायरर्, संकलन तर्ा व्र्िस्र्ापन) 
• मालपोत संकलन 

• कानुन बमोजजम ढंुगा, धगट्टी, िालुिा, माटो, नुन, स्लेट, फार्रक्लेजस्ता खानी खनीज 
पदार्यको सिेिर्, अन्िेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी सङ्कलन 

• रेककङ्ग, कार्ाककङ्ग, क्र्ानोननङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र, रर्ाजफ्टङ्ग शुल्क 

• सामुदानर्क िनको सञ्चालन र व्र्िस्र्ापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्कलन 

• पानीघट्ट, कूलो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चालनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्कलन 

• प्राकृनतक स्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीनत ननधायरर् र कार्ायन्िर्न तर्ा प्रदेश र  संघीर् 
मापदण्ड पालना 

• प्रचललत कानुन बमोजजम दण्ड जररिाना 
• बाँकी बक्र्ौता रकमको लगत र असुल उपर  

• करदाता लशिा तर्ा करदाता वििरर् अद्र्ािधधक 

• वित्तीर् स्रोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड 

• आधर्यक साधनको महत्तम उपर्ोग तर्ा पररचालन 

• राजश्ि परामशय सलमनत सम्बन्धी विषर् 

• स्र्ानीर् राजस्ि प्रिद्र्घनका लाधग प्रोत्साहन,  

• राजश्िको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

• राजस्ि सूचना तर्ा त्र्ाङ्कको आदान प्रदान 

• संघीर् तर्ा प्रदेश कानून बमोजजम बजेट घाटापूनत यको स्रोत व्र्िस्र्ा 

(ख) आधर्यक प्रशासन 

• आधर्यक (कार्यविधी) नीनत, कानुन, मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र ननर्मन, आधर्यक प्रशासन र 
व्र्िस्र्ापन 

• बजेट सीमा ननधायरर्, बजेट तजूयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• सजञ्चत कोष तर्ा आकजस्मक कोषको व्र्िस्र्ापन 

• लगानी र लाभांशको व्र्बस्र्ापन 



• लेखा व्र्िस्र्ापन, खचय, राजश्ि, धरौटी, कार्यसंचालन कोष तर्ा अन्र् सरकारी कोष तर्ा 
संपवत्तको एकीकृत वििरर् 

• समजष्टगत आधर्यक अिस्र्ाको विश्लेषर्  

• ऋर् तर्ा अनुदानको व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

• लगानी प्रिेपर् (सहकारी, सहकारी तर्ा ननजी) र वित्तीर् व्र्िस्र्ापन 

• कारोबारको लेखांकन, ननर्न्त्रर् तर्ा व्र्िस्र्ापन 

• राजश्ि तर्ा व्र्र्को अनुमान 

• बेरुजू फछ्र्र्ौट 

• आधर्यक प्रशासन र व्र्बस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् विषर् । 

३.पूबायधार विकास तर्ा भिन ननर्मनशाखा 

(क) सडक तर्ा र्ातार्ात व्र्िस्र्ा 

• स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृवष सडक तर्ा र्ातार्ात सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड तर्ा ननर्मन 

• स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृवष सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी 
गुरुर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्तरोन्ननतका आर्ोजनाको पदहचान,  अध्र्र्न, 

कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार 

• र्ातार्ात सुरिा व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

• स्र्ानीर् साियजननक र्ातार्ातको रुट ननधायरर्, अनुमनत, निीकरर्, खारेजी, सेिाको 
गुर्स्तर, भाडा दर ननधायरर् र ननर्मन 

• ट्र्ाक्सी सेिा अनुमती, व्र्बस्र्ापन र ननर्मन, 

• िातािरर्मैत्री, जलिार्ु पररितयन अनुकूलन, अपाङ्गता र लैङ्धगगमैत्री र्ातार्ात प्रर्ालीको 
प्रबद्यधन  

• आधारभूत र्ातार्ात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्िर् 

• र्ातार्ात िेत्रमा लगानी अलभबदृ्धध  

• र्ातार्ात सुविधामा नागररकको सरल, सहज र समान पहँुच 

• र्ातार्ात िेत्रमा िाताबरर्मैत्री प्रविधधलाई प्रोत्साहन 

• ननजी र्ातार्ात ननर्मन व्र्िस्र्ापन 

 



(ख) भिन तर्ा भिन संदहता एिं ननमायर् इजाजत (डडजाइन समेत) 

• भिन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा सो सम्िन्धी र्ोजना तजुयमा, आर्ोजना 
पदहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र ननर्मन, 

• राजष्रर् भिन संदहता तर्ा मापदण्ड बमोजजम भिन ननमायर् अनुमनत र ननर्मन 

• भिन ननमायर् इजाजत, भिन संदहता कार्ायन्िर्न 

• भिन ननमायर्को नक्शा स्िीकृनत, संशोधन, ननर्मन 

• पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रर्हालर् संरिर्, सम्बद्र्धन र पुनिःननमायर्, 

• सरकारी भिन, विद्र्ालर्, सामुदानर्क भिन, सभागहृ तर्ा अन्र् साियजननक भिन तर्ा 
संरचना ननमायर् र ममयत संभार, 

(ग) जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय, भू—उपर्ोग तर्ा िस्ती विकास 

जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय, 

• प्रादेलशक मापदण्ड बमोजजम घरजग्गा धनी दताय प्रमार्पुजाय वितरर् तर्ा लगत 
व्र्िस्र्ापन 

• भूलमको िगीकरर् अनुसारको लगत  

• जग्गाको ककत्ताकाट र भूमी लगत (नक्शा, स्रेस्ता) ननमायर् र संरिर् 

• सरकारी प्रर्ोजनका लाधग जग्गा प्राजप्त, मुआब्जा ननधायरर् तर्ा वितरर्मा समन्िर् र 
सहजीकरर् 

• जग्गा वििाद समाधानमा मेललमलाप र मध्र्स्र्ता 
• विश्ि सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुराताजत्िक महत्ि लगार्त िन, सीमसार िेत्र, 

तटिती िेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत 

बस्ती विकास 

• शहरीकरर्, बस्ती विकाससम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा सो सम्िन्धी र्ोजना 
तजुयमा, आर्ोजना पदहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• आधारभूत आिासका र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

• गाउँपाललकामा अव्र्िजस्र्त बसोबास व्र्िस्र्ापन कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

• आधारभूत बसोिास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्िर् 

• र्ोजनाबद्ध र व्र्बजस्र्त िस्ती विकासका कार्यिमको तजुयमा कार्ायन्िर्न 



• एकीकृत बस्ती विकासका लाधग जग्गाको एकककरर् तर्ा जग्गा विकास र व्र्बस्र्ापन 

• सङ्घीर् तर्ा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही आफ्नो िेत्रको भूउपर्ोग नीनत, र्ोजना, 
कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न  

• सङ्घीर् तर्ा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्िजस्र्त बस्ती विकासका कार्यिमको 
तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

• संघीर् र प्रदेश कानुन बमोजजम स्र्ानीर् तहमा सुकुम्िासी पदहचान र अलभलेख 
व्र्िस्र्ा 

• स्र्ानीर्स्तरमा सुकुम्िासी सम्िन्धी जीविकोपाजयन र िसोिास व्र्िस्र्ा 
• एकीकृत िस्ती विकासका लाधग जग्गाको एकीकरर् तर्ा जग्गा विकास र व्र्िस्र्ापन 

। 

(घ) जलविद्र्ुत, उजाय,सडक ित्ती र लसचंाई 

जलविद्र्ुत, उजाय र सडक ित्ती 

• साना जलविद्र्ुत आर्ोजना, निीकरर्ीर् उजाय तर्ा िैकजल्पक ऊजाय सम्िन्धी सम्बन्धी 
नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• िैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविधध विकास र हस्तान्तरर्, िमता अलभिदृ्धध/प्रबद्र्घन, 

• विद्र्ुत वितरर् प्रर्ाली र सेिाको व्र्िस्र्ापन, सञ्चालन र ननर्मन 

• जनसहभाधगतामा आधाररत स्िदेशी लगानीलाई प्रार्लमकता दददै जलस्रोतको बहुउपर्ोगी 
विकास कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

• स्र्ानीर् विद्र्ुत वितरर् प्रर्ाली र सेिाको व्र्िस्र्ापन, सञ्चालन र ननर्मन 

• सडक ित्तीको व्र्िस्र्ा 

लसचंाई तर्ा जलउत्पन्न प्रकोप ननर्न्त्रर् 

• लसँचाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ननधायरर् र ननर्मन 

• लसँचाई सम्बन्धी गुरुर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्तरोन्ननतका आर्ोजनाको 
पदहचान,  अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार र ननर्मन, 

• स्र्ानीर् साना, सतह तर्ा भूलमगत लसचाई प्रर्ालीको सञ्चालन ननमायर्, सुधार, ममयत 
सम्भार तर्ा सेिा शुल्कको ननधायरर् र सङ्कलन व्र्िस्र्ापन 

• जलउत्पन्न प्रकोप ननर्न्त्रर् सम्िन्धी स्र्ानीर्  

• तटबन्ध, नदी ननर्न्त्रर् तर्ा नदीेे व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 



• साना जल उपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र अनुगमन । 

(ङ) िातािरर्, पर्ायिरर् एिं जलाधारिेत्र संरिर् तर्ा फोहरमैला व्र्िस्र्ापन 

• स्िच्छ तर्ा स्िस्र् िातािरर् र जलाधार तर्ा िन्र्र्जन्तुको संरिर् व्र्िस्र्ापन 
सम्बन्धी नीनत, कानून, कार्यिम तजूयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• बिृारोपर्, हररर्ाली तर्ा हररत िेत्रको प्रियद्धन 

• फोहरमैला सङ्कलन, पुनिःउपर्ोग, प्रशोधन, विसजयन र सोको सेिा शुल्क ननधायरर् र 
ननर्मन 

• सरसफाई  तर्ा स्िास््र्जन्र् फोहोरमैलाको व्र्िस्र्ापन 

• िार्ु तर्ा ध्िनीको प्रदषूर् ननर्न्त्रर् 

• हाननकारक पदार्यहरूको ननर्मन तर्ा  ननर्न्त्रर् 

• साियजननक शौचालर् व्र्िस्र्ापन 

• िातािरर्ीर् जोणखम न्र्ूनीकरर् 

• न्र्ून काियनमुखी तर्ा िातािरर्मैत्री विकास अिलम्बन 

• िातािरर् संरिर् िेत्र ननधायरर् र व्र्िस्र्ापन 

• पानी मुहानको संरिर् 

• पदहरो ननर्न्त्रर् 

• जलिार्ू पररितयन अनुकुलन कार्यिम  

(च) विपद् व्र्िस्र्ापन, बारुर् र्न्त्र, एम्िुलेन्स 

• विपद् व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा स्र्ानीर्स्तरका 
आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• विपद् पूिय तर्ारी तर्ा प्रनतकार्य र्ोजना, जोणखम न्र्ूनीकरर् कार्य र्ोजना 
• विपद् पूिय तर्ारी, खोज तर्ा उद्धार, राहत सामग्रीको पूिय भण्डारर्, वितरर् र 

समन्िर् 

• विपद् जोणखम िेत्रको नक्साङ्कन तर्ा बस्तीहरूको पदहचान र स्र्ानान्तरर् 

• विपद् व्र्िस्र्ापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्र्ानीर् समुदार्, संघ संस्र्ा, ननजीिेत्रसँग 
सहर्ोग, समन्िर् र सहकार्य 

• विपद् कोषको  स्र्ापना तर्ा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 

• विपद् पश्चात ्स्र्ानीर्स्तरको पुनस्र्र्ापना र पुनननयमायर् 



• विपद् सम्बन्धी त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

• प्राकृनतक प्रकोपको रोकर्ाम र पूिय तर्ारी 
• विपद् जोणखम न्र्ूनीकरर्का लाधग पूिय सूचना प्रर्ाली सम्बन्धी कार्यिमको तजुये ृमा 

र कार्ायन्िर्न,  

• बारुर् र्न्त्र तर्ा एम्बुलेन्सको सञ्चालन तर्ा व्र्िस्र्ापन 

• स्र्ानीर् आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रर्ाली 

(छ) साियजननक ननजी साझदेारी 

• स्र्ानीर् साियजननक—ननजी साझदेारी सम्िन्धी स्र्ानीर् नीनत, र्ोजना ननमायर् 

• स्र्ानीर् साियजननक—ननजी साझदेारीका आर्ोजना छनौट तर्ा कार्ायन्िर्न  

• स्र्ानीर् विकासमा ननजी िेत्रको प्रबद्र्धन 

४. आधर्यक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी 

कृवष 

• कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्र्िस्र्ापनसम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड, 

र्ोजना, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तर्ा हाटबजारको पूिायधार ननमायर्, साना लसँचाई 
ननमायर्, ताललम, प्रविधध प्रसार, प्राविधधक टेिा, कृवष सामाग्री आपूनत य र कृषक िमता 
विकास कार्यिमको सञ्चालन 

• कृवषजन्र् प्राकृनतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको ननर्न्त्रर् 

• कृवष िातािरर् संरिर् तर्ा जैविक विविधताको संरिर् र प्रिद्र्घन 

• कृवष प्रसार तर्ा जनशजक्तको प्रिेपर्, व्र्िस्र्ापन र पररचालन 

• उच्च मूल्र्र्ुक्त कृवषजन्र् िस्तुको प्रिद्र्घन, विकास तर्ा बजारीकरर् 

• कृवषसम्िन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 

• शीत भण्डारर्को व्र्िस्र्ापन 

• कृषकहरूको िमता अलभिदृ्धध, प्राविधधक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशक्तीकरर् 

• कृवष बीउविजन, नश्ल, मलखाद र रसार्न तर्ा औषधधहरूको आपूनत य, उपर्ोग र 
ननर्मन 



• कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ानीर् सङ्घ संस्र्ाहरूको समन्िर्, 

व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

• कृवष सम्बन्धी प्रविधधको संरिर् र हस्तान्तरर् 

• कृवष त्र्ाङ्कको व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रर्ाली तर्ा कृवष सम्बन्धी सूचनाको 
प्रचारप्रसार 

• कृवष स्रोत केन्रको स्र्ापना र व्र्िस्र्ापन 

पशुपन्छी 

• पशुपालन र पशु स्िास््र् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार ननमायर्, ताललम, प्राविधधक टेिा, कृषक 
िमता विकास कार्यिमको सञ्चालन र ननर्मन 

• पशुपन्छीजन्र् प्राकृनतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको ननर्न्त्रर् 

• पशुपन्छी धचककत्सा सेिाको व्र्िस्र्ापन, 

• पशुनश्ल सुधार पद्धनत विकास र व्र्बस्र्ापन 

• पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाय सहजीकरर् 

• स्र्ानीर् चरन तर्ा खकय  विकास र व्र्िस्र्ापन 

• पशु आहारको गुर्स्तर ननर्मन 

• स्र्ानीर्स्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी त्र्ाङ्कको व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रर्ाली 
• पशु बधशाला र शीत भण्डारर्को व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

• पशुपालन तर्ा पशु स्िास््र् सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

सहकारी 

• सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, काननू, मापदण्डको ननमायर्, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन 

• स्र्ानीर् सहकारी संस्र्ाको दताय, अनुमनत, खारेजी र विघटन 

• सहकारी िचत तर्ा ऋर् पररचालन सम्बन्धी स्र्ानीर् मापदण्ड ननधायरर् र ननर्मन 

• सहकारी सम्बन्धी राजष्रर्, केन्रीर्, विषर्गत, प्रादेलशक र स्र्ानीर् संघ संस्र्ासँग 
समन्िर् र सहकार्य 

• सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीर् त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न अनुसन्धान 



• स्र्ानीर् सहकारीको िमता अलभिदृ्धध 

• स्र्ानीर् सहकारी िेत्रको प्रिद्र्घन, विकास र पररचालन । 

(ख) िन, भ—ूसंरिर्, िन्र्जन्तु, जलाधार, जडडबुटी तर्ा जैविक विविधता 

• िन, जङ्गल, िन्र्जन्तु, चराचरुुङ्गी, जल उपर्ोग, िातािरर्, पर्ायिरर् तर्ा जैविक 
विविधता सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• सामुदानर्क, ग्रामीर् तर्ा शहरी, धालमयक, किुललर्ती िनको संरिर्, सम्िद्र्धन, उपर्ोग 
र ननर्मन  

• िन उपभोक्ता समूहको व्र्िस्र्ापन 

• मध्र्िती िेत्रको सामुदानर्क, धालमयक र कबुललर्ती िनको व्र्िस्र्ापन 

• नदी ककनार, नदी उकास, नहर ककनार तर्ा सडक ककनारमा ििृारोपर् व्र्िस्र्ापन 

• ननजी तर्ा व्र्िसानर्क िनको प्रबद्र्घन र ननर्मन 

• साियजननक खाली जग्गा, पाखा िा िेत्रमा ििृारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र व्र्िस्र्ापन 

• जडीबुटी तर्ा अन्र् गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी, सभेिर्, उत्पादन, सङ्कलन,  

प्रबद्र्घन, प्रशोधन, र बजार व्र्िस्र्ापन 

• िनबीऊ बगैँचा स्र्ापना, व्र्िस्र्ापन र प्रिद्र्घन 

• नसयरी स्र्ापना, बबरुिा उत्पादन, वितरर्, रोपर् र प्रिद्र्धन 

• िन्र्जन्तु र चराचरुुङ्गीको संरिर्, व्र्िसानर्क पालन, उपर्ोग र अनुगमन 

• िन्र्जन्तुबाट स्र्ानीर् समुदार्मा पने प्रभाि रोकर्ाम, व्र्िस्र्ापन  

• स्र्ानीर् प्रार्ी उद्र्ान (धचडडर्ाखाना) को स्र्ापना र सञ्चालन 

• स्र्ानीर् िन्र्जन्तु पर्यटन र आर्आजयन 

• स्र्ानीर्स्तरमा आखेटोपहारको व्र्िस्र्ापन 

• िन, िन्र्जन्तु तर्ा चराचरुुङ्गीको अलभलेखाङ्कन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

• रैर्ाने प्रजानतको संरिर् र प्रिद्यधन 

• लमचाहा प्रजानतको ननर्न्त्रर् 

• जैविक विविधताको अलभलेख 

• सामुदानर्क भूसंरिर् र सोमा आधाररत आर् आजयन कार्यिम 

• भूसंरिर् र जलाधार व्र्िस्र्ापनजन्र् सामुदानर्क अनुकूलन 

• जलिार्ू पररितयन अनुकुलन कार्य  

• आर् आजयनमा आधाररत जडीबुटीको संरिर्, प्रबद्र्धन, व्र्िस्र्ापन 



 

(ग) उद्र्ोग तर्ा उद्र्मलशलता विकास र खानी तर्ा खननज पदार्यको संरिर् 

उद्र्ोग 

• लघु, घरेलु तर्ा साना उद्र्ोगको दताय, निीकरर्, खारेजी र ननर्मन 

• लघु, घरेलु तर्ा साना उद्र्ोगको विकास र प्रिद्र्धन 

• उद्र्मलशलता प्रिद्र्धन 

• व्र्ापाररक फमय, पसलको दताय, अनुमनत, निीकरर्, खारेजी र ननर्मन 

• सीप विकास सम्बन्धी कार्यको प्रबद्र्धन । 

खानी तर्ा खननज 

• खानी तर्ा खननज पदार्यको संरिर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा  
र्ोजनाको कार्ायन्िर्न र ननर्मन, 

• ढुङ्गा, धगटी, बालुिा, माटो, नुन, स्लेट, खरीढुङ्गा, फार्रक्लेजस्ता खानीजन्र् िस्तु 
सिेिर्, अन्िेषर्, उत्खनन ्

• ढुङ्गा, धगट्टी, बालुिा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, फार्र क्ले तर्ा स्लेट आदद खानीजन्र् 
िस्तुको संरिर्, विकास, उत्खनन ्र उपर्ोग सम्बन्धी दताय, अनुमनत, निीकरर्, खारेजी 
र व्र्िस्र्ापन 

• खानी तर्ा खननज पदार्य सम्बन्धी सूचना तर्ा त्र्ाङ्क सङ्कलन, अलभलेखन तर्ा 
व्र्बस्र्ापन 

• भौगलभयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रबद्र्धन तर्ा गररबी न्र्ूनीकरर् 

• गररबी ननिारर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड, ननर्मन  र अध्र्र्न 
अनुसन्धान 

• गररबी ननिारर्को स्र्ानीर् रर्नीनत तजूयमा 
• गररब घरपररिार पदहचानसम्बन्धी स्र्ानीर् सिेिर्, सूचना व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

• गररबी ननिारर् सम्बन्धी राजष्रर्, प्रादेलशक र स्र्ानीर् संस्र्ासँग सम्पकय , समन्िर् र 
सहकार्य 

• रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्र्ाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ालीको स्र्ापना 



• स्र्ानीर्स्तरमा रहेका विदेशी श्रलमकको लगत सङ्कलन तर्ा सूचना व्र्िस्र्ापन 

• पदहचान भएका गररब घरपररिार एिं लक्षित समूह सम्बन्धी स्र्ानीर् र्ोजना, 
कार्यिम, स्रोत पररचालन र व्र्िस्र्ापन 

• संघीर् र प्रदेश कानून बमोजजम स्र्ानीर् तहमा सुकुम्बासीको पदहचान र अलभलेख 
व्र्िस्र्ापन 

• सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्र्िस्र्ापन 

• रोजगारीका अिसर लसजयना सम्िन्धी 

५. सामाजजक विकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्र्लमक लशिा  

• प्रारजम्भक बाल लशिा तर्ा विद्र्ालर् लशिा, अनौपचाररक लशिा, खलुा तर्ा 
िैकजल्पक लशिा (गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा आदद), ननरन्तर लसकाइ तर्ा विशषे लशिा 
सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको ननमायर्, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• प्राविधधक लशिा तर्ा व्र्ािसानर्क ताललमको र्ोजना तजुयमा, सञ्चालन, अनुमनत र 
ननर्मन 

• पाठ्र्िम र पाठ्र्सामग्रीको वितरर् तर्ा कार्ायन्िर्न 

• विद्र्ालर् लशिक तर्ा कमयचारी व्र्िस्र्ापन 

• विद्र्ालर्को नक्साङ्कन, अनुमनत, स्िीकृनत, समार्ोजन तर्ा ननर्मन 

• शैक्षिक पूिायधार ननमायर् र ममयत सम्भार 

• आधारभूत तह (किा ८) को परीिा व्र्िस्र्ापन 

• विद्र्ार्ी लसकाइ उपलब्धीको परीिर् र व्र्िस्र्ापन 

• विद्र्ार्ी प्रोत्साहन तर्ा छात्रिवृत्तको व्र्िस्र्ापन 

• शैक्षिक परामशय सेिाको अनुमनत तर्ा ननर्मन 

• स्र्ानीर्स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधधको संरिर्, प्रिद्र्धन र स्तरीकरर् 

• माध्र्लमक तहसम्मको शैक्षिक कार्यिमको समन्िर् र ननर्मन 

• पुस्तकालर् एिं पत्रपबत्रका 
• स्र्ानीर् पुस्तकालर्, िाचनालर् तर्ा सामुदानर्क अध्र्र्न केन्र सञ्चालन तर्ा 

व्र्िस्र्ापन । 

(ख) खेलकुद तर्ा अनतररक्त किर्ाकलाप 



•  स्र्ानीर्स्तरमा खेलकूद प्रशासन तर्ा सङ्घ संस्र्ाको ननर्मन र समन्िर् 

•  खेलकुदको संरचनाको पूिायधार ननमायर्, सञ्चालन तर्ा विकास 

•  खेलकूदको विकास र प्रिद्र्घन 

•  खेलकूद प्रनतर्ोगीता आर्ोजना र सहभागीता 
•  अनतररक्त किर्ाकलाप सम्बन्धी विषर् । 

(ग) आधारभूत स्िास््र् तर्ा सरसफाई 

• आधारभूत स्िास््र् र सरसफाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको ननमायर्, 

कार्ायन्िर्न तर्ा ननर्मन 

• राजष्रर् तर्ा प्रदेशस्तरीर् लक्ष्र् र मापदण्ड बमोजजम स्र्ानीर्स्तरको स्िास््र् 
सम्बन्धी लक्ष्र् र गुर्स्तर ननधायरर् 

• राजष्रर् र प्रादेलशक मापदण्ड अनुरुप जनरल अस्पताल, नलसयङ्ग होम, ननदान केन्र 
तर्ा अन्र् स्िास््र् संस्र्ाहरूको जक्लननक दताय, सञ्चालन अनुमनत र ननर्मन 

• आधारभूत स्िास््र् सेिाको सञ्चालन र प्रबद्र्घन 

• अस्पताल र अन्र् स्िास््र् संस्र्ाको स्र्ापना तर्ा सञ्चालन 

• स्िास््र् सेिा सम्बन्धी भौनतक पूिायधार विकास तर्ा व्र्िस्र्ापन 

• सरसफाई सचतेनाको अलभिदृ्धध 

• रक्त सञ्चार सेिा तर्ा स्र्ानीर् र शहरी स्िास््र् सेिा 
• औषधध पसल सञ्चालन र ननर्मन 

• औषधधजन्र् िनस्पनत, जटीबुटी र अन्र् औषधधजन्र् िस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र 
वितरर् 

• स्िास््र् बीमा लगार्तका सामाजजक सुरिा कार्यिमको व्र्िस्र्ापन 

• औषधध तर्ा अन्र् मेडडकल उत्पादनहरूको न्र्ूनतम मूल्र् ननधायरर् र ननर्मन 

• औषधधको उधचत प्रर्ोग र सूक्ष्मजीि ननरोधक प्रनतरोध न्र्ूनीकरर् 

• औषधध र स्िास््र् उपकरर्को खरीद, भण्डार् र वितरर् 

• स्िास््र् सूचना प्रर्ालीको व्र्िस्र्ापन 

• जनस्िास््र् ननगरानी (पजब्लक हेल्र् सभेलेन्स) 
• प्रिद्र्घनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्र्ापनात्मक र प्र्ाललएदटभ स्िास््र् 

सेिाको सञ्चालन 



• स्िस्र् जीिनशैली, पोषर्, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्िास््र् ितृ्तको पालना, 
पञ्चकमय लगार्तका जनस्िास््र् सेिाको प्रिद्र्धन 

• जुनोदटक र कीटजन्र् रोगको ननर्न्त्रर् तर्ा व्र्िस्र्ापन 

• सुनतय, मददरा र लागू पदार्यजन्र् िस्तुको प्रर्ोग ननर्न्त्रर् तर्ा सचतेना अलभिदृ्धध 

• आर्ुिेददक, र्ुनानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ाधर्क, प्राकृनतक धचककत्सा लगार्तका परम्परागत 
स्िास््र् उपचार सेिाको व्र्िस्र्ापन 

• जनस्िास््र्, आपत्कालीन स्िास््र् तर्ा महामारीको ननर्न्त्रर् र्ोजना र कार्ायन्िर्न 

• सरुिा तर्ा नसने रोगको ननर्न्त्रर् तर्ा रोकर्ाम 

• आकजस्मक स्िास््र् सेिा प्रिाह । 

(घ) खानेपानी व्र्िस्र्ापन  

• स्र्ानीर् खानेपानीसम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• खानेपानी महसुल ननधायरर् र खानेपानी सेिा व्र्िस्र्ापन 

• साियजननक स्र्लमा वपउने पानी व्र्िस्र्ापन 

• स्िच्छ खानेपानी आपूनत य सम्बन्धी अन्र् विषर् । 

(ङ) लैंधगक समानता तर्ा सामाजजक सुरिा  

लैंधगक समानता 

• मदहला हक सम्बन्धी नीनत, र्ोजना कार्ायन्िर्न, समन्िर् र ननर्मन 

• मदहलाको आधर्यक, सामाजजक, राजनीनतक सशजक्तकरर्, िमता विकास 

• लैधगक दहसंा ननिारर्का लाधग ननरोधात्मक, प्रिद्र्धनात्मक, संरिर्ात्मक उपार् र 
पुनिःस्र्ापना 

• लैंधगक उत्तरदार्ी बजेट  

िालिाललका 

• बालबाललकाको हकहीत संरिर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• बालबाललकाको हकहीत संरिर् 

• बालमैत्री शासकीर् प्रिन्ध, बाल क्लब, बाल संरिर् सलमनत तर्ा बाल सञ्जाल 



• बालबाललकाको हकहीत संरिर् सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तर्ा अन्र् ननकार्सँग सम्पकय , 
समन्िर् तर्ा सहकार्य, 

• बालबाललका पररिार सहर्ोग 

• बैकजल्पक स्र्ाहार पद्धनतको कार्ायन्िर्न 

• बाल न्र्ार् 

• बाल गहृ, पुनिःस्र्ापना केन्र, लशशु स्र्ाहार केन्र र बाल विकास केन्र व्र्िस्र्ापन 

• असहार् बालबाललकाका, सडक बालबाललका व्र्िस्र्ापन 

• बाल दहसंा ननर्न्त्रर् 

• बालसुधार तर्ा पुनिःस्र्ापना केन्र स्र्ापना, संचालन अनुमती र ननर्मन 

• आपत्कालीन बाल उद्धार कोष स्र्ापना र व्र्िस्र्ापन 

र्ुिा  

• र्ुिा जागरर्, सशजक्तकरर् र पररचालन 

• र्ुिा सीप, उद्र्मलशलता तर्ा नेततृ्ि विकास 

जेष्ठ नागररक 

• जेष्ठ नागररकको लगत, पररचर्पत्र, सम्मान, स्िास््र् सुविधा, सामाजजक सुरिा सम्बन्धी 
कार्य 

• जेष्ठ नागररक क्लि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाटस्र्ल, आश्रर् केन्रको सञ्चालन तर्ा 
व्र्िस्र्ापन 

अपांगता भएका व्र्जक्त र एकल मदहला 

• सङ्घ तर्ा प्रदेशसँगको समन्िर्मा अपाङ्गता पुनिःस्र्ापना केन्र तर्ा असक्त स्र्ाहार 
केन्रको सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

• अपाङ्गता भएका व्र्जक्त तर्ा असहार्को लगत अद्र्ािधधक, पररचर्पत्र वितरर्, 

सामाजजक सुरिा तर्ा सुविधाको व्र्िस्र्ापन तर्ा वितरर् 

• अपाँगता भएका व्र्जक्तमैत्री पूिायधार ननमायर् तर्ा सञ्चालन 

• अपाङ्गता भएका व्र्जक्त र असक्तहरूको व्र्िस्र्ापन सम्िन्धी अन्र् कार्य । 

• एकल मदहला सम्िन्धी कार्य 

(च) गैरसरकारी संस्र्ापररचालन, समन्िर् तर्ा ननर्मन 



• स्र्ानीर्स्तरमा समाजकल्र्ार् सम्िन्धी संघसंस्र्ा (गैरसरकारी, सामाजजक तर्ा 
सामुदानर्क संघसंस्र्ा) को दताय, निीकरर् तर्ा ननर्मन 

• गुठी, कोष तर्ा अन्र् रष्टहरुको व्र्िस्र्ापन 

• ननजी तर्ा गैरसरकारी िेत्रसँग समन्िर् र सहकार्य 
• समन्िर् र पररचालन 

• सामाजजक संघसंस्र्ा सम्बन्धी अन्र् विषर् ।  

(छ) सामाजजक सुरिा कार्यिम तर्ा व्र्जक्तगत घटना दताय 

• सामाजजक सुरिा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीनत, कानून, मापदण्ड, ननर्मन  र अध्र्र्न 
अनुसन्धान 

• सङ्घ तर्ा प्रदेशले ननधायरर् गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सुरिा सम्बन्धी 
कार्यिम कार्ायन्िर्न 

• सामाजजक सुरिाको कार्ायन्िर्नको लाधग सङ्घ, प्रदेश र स्र्ानीर् सङ्घ संस्र्ासँग 
सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य 

• स्र्ानीर् सामाजजक सुरिा र्ोजना र व्र्िस्र्ापन तर्ा आिश्र्क त्र्ांक संकलन एिं 
व्र्िस्र्ापन । 

(ज) संस्कृनत, सम्पदा, लललतकला तर्ा पर्यटन प्रबद्र्धन 

• भाषा, संस्कृनत र लललतकलाको संरिर् र विकास सम्बन्धी स्र्ानीर्स्तरको नीनत, कानून, 

मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक तर्ा सङ्ग्रहालर्को संरिर्, सम्भार, प्रबद्र्घन र विकास 

• परम्परागरत रुपमा चललआएका जात्रा तर्ा पियको सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

• स्र्ानीर् महत्िका धालमयक तर्ा सांस्कृनतक सम्पदाको व्र्बस्र्ापन 

• पर्यटकीर् महत्िका स्र्ल तर्ा सम्पदाको पदहचान, संरिर् र प्रिद्र्धन 

• पर्यटन पूिायधार विकास तर्ा प्रोत्साहन 

• पुराताजत्िक, धालमयक महत्िका सम्पदाहरुको संरिर् तर्ा सम्बद्र्धन 

• भाषा, संस्कृनत, जात्रा, पिय र लललतकलाको संरिर्, प्रबद्र्धन र विकास । 

 

६. र्ोजना, अनुगमन तर्ा त्र्ांक शाखा 



(क) र्ोजना तजुयमा, कार्यर्ोजना तर्ारी, उपभोक्ता सलमनत पररचालन 

• विकास आर्ोजना तर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना र ननर्मन 

• स्र्ानीर् विकास नीनत, अल्पकालीन, मध्र्कालीन तर्ा दीघयकालीन विकास र्ोजना तजूयमा, 
अनुगमन तर्ा मूल्र्ांकन 

• आधर्यक, सामाजजक, साँस्कृनतक, िातािरर्ीर्, प्रविधध र पूिायधारजन्र् विकासका लाधग 
आिश्र्क आर्ोजना तर्ा पररर्ोजनाहरूको तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनुगमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

• बावषयक विकास कार्यिम, आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न 

• विकास ननमायर् प्रकृर्ामा स्र्ानीर् जनसहभाधगता अलभबदृ्धधका कार्यिम तजुयमा र 
कार्ायन्िर्न 

• विकास र्ोजनाहरुको िातािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ांकन 

• उपभोक्ता सलमनतको वििरर्, िमता विकास 

• विकासका प्रार्लमकता प्राप्त िेत्र ननधायरर् 

• संघीर् र प्रादेलशक आर्ोजना, पररर्ोजना कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरर् र सहर्ोग 

• विकास आर्ोजना तर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ख) अनुगमन तर्ा मूल्र्ांकन 

• विकास आर्ोजनाको अनुगमन, आिधधक प्रगनत तर्ा प्रनतफलको समीिा 
• विकास र्ोजनाको अनुगमन तर्ा मूल्र्ांकनको आधार तर्ा प्रकिर्ा ननधायरर् 

• आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनुसन्धान तर्ा प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 

• बबषर्िेत्रगत नीनतको अनुगमन तर्ा मूल्र्ांकन 

(ग) त्र्ांक व्र्िस्र्ापन 

• त्र्ाङक संकलन, व्र्िस्र्ापन तर्ा प्रर्ोग सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन 

• सूचना तर्ा अलभलेख केन्रको स्र्ापना तर्ा सञ्चालन 

• आधनुनक प्रबबधधमाफय त व्र्जक्तगत घटना दताय (जन्म, मतृ्र्,ु वििाह, बसाईसराई, सम्िन्ध 
विच्छेद र धमयपुत्र धमयपुत्री), अलभलेख व्र्िस्र्ापन तर्ा प्रनतिेदन 

• स्र्ानीर् त्र्ाङक संकलन, प्रशोधन, अलभलेणखकरर् तर्ा वितरर् 

o आधारभूत त्र्ांक संकलन र व्र्बस्र्ापन ेिः जनसाङ्जयर्क, प्राकृनतक, आधर्यक, 

सामाजजक, सांस्कृनतक, भौनतक पूबायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, कूल ग्राहस््र् उत्पादन, 



प्रनतव्र्जक्त आर्, मानि विकास सूचकाङ्क, राजश्ि तर्ा आर्व्र्र् समेतको त्र्ाङ्क 
सङ्कलन र प्रशोधन गरी सूचना प्रर्ालीमा आिद्धता र पाश्र्ि धचत्र तर्ा श्रोत 
नक्साको अद्र्ािधधक एिं अलभलेख 

o बेरोजगारको त्र्ांक संकलन 

o स्र्ानीर् व्र्ापारको त्र्ाङ्क प्रर्ाली र अध्र्र्न अनुसन्धान 

o सामाजजक सुरिा सम्बन्धी स्र्ानीर् त्र्ाङ्क र सूचना व्र्िस्र्ापन 

o सम्पन्न भएका तर्ा चालू र्ोजनाको वििरर् 

o बबषिेत्रगत सूचना, त्र्ाकंको संकलन, अलभलेख 

• प्रदेश तर्ा संघसँग त्र्ांक एिं सूचना आदानप्रदान र समन्िर् 

• सम्भाव्र् प्राकृनतक श्रोत तर्ा  साधनको अलभलेख (प्रोफाईल) व्र्बस्र्ापन 

• गाउँपाललकाका आिधधक तर्ा िावषयक कार्यिम र बजेट स्िीकृनत । 

रष्टब्र्िः गाउँ कार्यपाललकाले माधर् उजल्लणखत बबषर्िेत्र समेट्ने गरी आफ्नो आिश्र्कता र 
प्रार्लमकता अनुरुप कार्ायलर्, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सदहतको प्रशासननक ढाँचा स्िीकृत 
गरी लागू गनय सक्नेछ ।  

  



अनुसूची –३ 

(ननर्म ४ को उपननर्म (३) संग सम्िन्धित) 

िडा सलमनतबाट सम्पादन हुने कार्य 

(क) िडास्तरीर् त्र्ाङ्क संकलन तर्ा अद्र्ािधधक गनेिः 

• आफ्नो िडा लभत्रको बस्तुगत वििरर् (नदीनाला, जैविक विविधता, खननज पदार्य, 
जनसंयर्ाको बनोट, आधर्यक अिस्र्ा, उद्र्ोगधन्दा, लशिा तर्ा स्िास््र् सम्बन्धी वििरर् 
आदद) तर्ार गने, अद्र्ािधधक गदै लैजाने,  

• ननजी घर तर्ा घरपररिारको लगत राख्न,े  

• ऐनतहालसक, पुराताजत्िक, सांस्कृनतक तर्ा धालमयक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

साियजननक तर्ा सामुदानर्क भिन, साियजननक, ऐलानी, पती जग्गाको लगत राख्न े तर्ा 
संरिर् गने, 

• खलुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्तल, धमयशाला, मठ, मजन्दर, गुम्िा, मजस्जद, देिस्र्ल, 

मदरसा, पनतय जग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुिा, धारा, 
ढँुगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, लमलको त्र्ाङ्क सङ्कलन 
गरी अद्र्ािधधक लगत राख्न,े संरिर् गने र खण्डीकृत त्र्ाङ्क र सूचना सदहतको 
िडाको पाश्र्ि धचत्र तर्ार तर्ा अद्र्ािधधक गने । 

(ख) िडाका विकास ननमायर्का र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनुगमन तर्ा आिधधक प्रगनत 
समीिा गनेिः 

• सहभागीतामूलक र्ोजना तजुयमा प्रर्ाली अनुसार बस्ती िा टोलस्तरबाट र्ोजना तजुयमा 
प्रकिर्ा अिलम्बन गरी बस्ती तर्ा टोलस्तरीर् र्ोजनाको माग सङ्कलन, प्रार्लमकीकरर् 
तर्ा छनौट गने, 

• टोल विकास संस्र्ाको गठन र पररचालन तर्ा िडालभत्र सञ्चालन हुने र्ोजनाहरूका 
लाधग उपभोक्ता सलमनतको गठन तर्ा सोको अनुगमन गने, 

• िडालभत्रका र्ोजना तर्ा भौनतक पूबायधारको संरिर्, ममयत सम्भार, रेखदेख तर्ा 
व्र्िस्र्ापन गने, 

(ग) िडाका विकास ननमायर्का कार्यहरु गनेिः 



• बालउद्र्ानको व्र्िस्र्ा गने,  
• अनौपचाररक लशिा कार्यिम तर्ा प्रारजम्भक बाल विकास केन्र सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

गने,  
• पुस्तकालर्, िाचनालर्, सामुदानर्क लसकाई केन्र, बालक्लि तर्ा बालसञ्जालको सञ्चालन 

र व्र्िस्र्ापन गने, 
• िडा तहको स्िास््र् केन्र तर्ा उप केन्रको व्र्िस्र्ापन गने, 
• बालबाललकाहरूलाई बब.लस.जज., पोललर्ो, लभटालमन “ए” को व्र्िस्र्ा गने,  
• पोषर् कार्यिमको सञ्चालन गने, 
• िडा तहमा स्िास््र् जनचतेना विकास तर्ा  स्िास््र् सूचना कार्यिमको सञ्चालन 

गने,  
• शहरी तर्ा ग्रामीर् स्िास््र् जक्लननकको सञ्चालन गने, गराउने,  
• साियजननक शौचालर् तर्ा स्नान गहृको ननमायर् र ब्र्िस्र्ापन गने, गराउने,  
• िडास्तरीर् सामुदानर्क धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार तर्ा पोखरीको ननमायर्, संरिर् र  

गुर्स्तर ननर्मन गने,  
• घरबाट ननकास हुने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्र्िस्र्ापन, चोक तर्ा गल्लीहरूको 

सरसफाई, ढल ननकास, मरेका जनािरको व्र्िस्र्ापन, सतही पानीको ननकास तर्ा  पानीको 
स्रोत संरिर् गने, गराउने,  

• कृवष तर्ा फलफूल नसयरीको स्र्ापना, समन्िर् र प्रिद्र्घन तर्ा िडास्तरीर् अगुिा कृषक 
ताललमको अलभमुखीकरर् गने, 

• कृवष मलको माग सङ्कलन गने,  
• कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वििरर् तर्ार गने,  
• पशुपंछी विकास तर्ा छाडा चौपार्ाको व्र्िस्र्ापन,  

• िडालभत्रको चरन िेत्र संरिर् तर्ा व्र्िस्र्ापन गने, 
• स्र्ानीर् समुदार्का चाडपिय, भाषा संस्कृनतको विकासको लाधग कला, नाटक, 

जनचतेनामूलक तर्ा सांस्कृनतक कार्यिम गने गराउने, 
• स्र्ानीर् मौललकता झजल्कने सांस्कृनतक रीनतरीिाजलाई संरिर् तर्ा प्रिद्र्घन गने, 
• िडालभत्र खेलकुद पूबायधारको विकास गने,  
• अन्तर विद्र्ालर् तर्ा िालक्लि माफय त खेलकूद कार्यिमको सञ्चालन गने गराउने,  
• िडा िेत्रलभत्रको िाटोघाटो चालू अिस्र्ामा राख्न ेतर्ा राख्न सहर्ोग गने,  



• िडालभत्रका सडक अधधकारिेत्रमा अिरोध र अनतिमर् गनय नददने,  
• बाटोघाटोको िाढी, पदहरो पन्छाउने, 
• घरेलु उद्र्ोगको लगत सङ्कलन तर्ा  सम्भाव्र्ता पदहचान गने, 
• िडालभत्र घरेलु उद्र्ोगको प्रिद्यधन गने,  
• प्रचललत कानून बमोजजम व्र्जक्तगत घटना दताय, अद्र्ािधधक र सोको अलभलेख संरिर् 

गने,  
• व्र्जक्तगत घटना दताय सम्बन्धी जनचतेना कार्यिम सञ्चालन गने, 
• सामाजजक सुरिा भत्ता वितरर् तर्ा अलभलेख अद्र्ािधधक गने,  
• िडालाई बालमैत्री बनाउने, . 
• िडालभत्र आधर्यक तर्ा सामाजजक रुपमा पनछ परेका मदहला, बालबाललका, दललत, अपाङ्गता 

भएका व्र्जक्त, जेष्ठ नागररक, अल्पसंयर्क, सीमान्तकृत समुदार्को अलभलेख राखी 
सामाजजक र आधर्यक उत्र्ान सम्िन्धी काम गने,  

• विलभन्न समुदार्का बीच सामाजजक सदभाि र सौहादयता कार्म गने,  
• बालवििाह, मदहला विरुद्धको दहँसा, छुिाछुत, दहेज तर्ा दाइजो, हललर्ा प्रर्ा, छाउपडी, 

कमलरी प्रर्ा, बालश्रम, मानि बेचविखन, ननरिरता जस्ता सामाजजक कुररती र 
अन्धविश्िासको अन्त्र् गने, गराउने,  

• प्रचललत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तर्ा भूलम कर, व्र्िसार् कर, िहाल कर, 

विज्ञापन कर, सिःशुल्क पाककय ङ्ग, नर्ाँ व्र्िसार् दताय, लसफाररस दस्तुर, सिारी साधन कर, 

मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी गाउँपाललकामा प्रनतिेदन सदहत रकम  
बुझाउने, 

• असक्त बबरामी भएको बेिाररस िा असहार् व्र्जक्तलाई नजजकको अस्पताल िा स्िास््र् 
केन्रमा पुयर्ाई औषधोपचार गराउने,  

• असहार् िा िेिाररस व्र्जक्तको मतृ्र्ु भएमा ननजको दाह संस्कारको व्र्िस्र्ा लमलाउने,  
• सडक बालबाललकाको उद्धार र पुनस्र्ायपना गने, गराउने, 
• िडालभत्रको सामुदानर्क िन, िनजन्र् सम्पदा र जैविक विविधताको संरिर् र प्रिद्यधन 

गने, 
• िडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररर्ाली िेत्र बबस्तार गने गराउने,  
• िडालाई िातािरर्मैत्री बनाउने,  



• प्राङ्गाररक कृवष, सुरक्षित माततृ्ि, विद्र्ार्ी भनाय, पूर्य खोप, खलुा ददशामुक्त सरसफाई, 

िातािरर्मैत्री तर्ा बालमैत्री शासनजस्ता प्रिद्यधनात्मक कार्यहरू गने, गराउने । 

(घ) कानून बमोजजमका ननर्मन कार्य गनेिः 

• िडालभत्र सञ्चाललत विकास र्ोजना, आर्ोजना तर्ा संलग्न उपभोक्ता सलमनतहरूका 
कार्यको ननर्मन गने,  

• घरननमायर् गुर्स्तर तर्ा भिन संदहता र मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गने, 
लसकमी, डकमीलाई भूकम्प प्रनतरोधी भिन ननमायर् सम्िन्धी ताललम ददने,  

• खाद्र्ान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेर् पदार्य तर्ा उपभोग्र् सामग्रीको गुर्स्तर र 
मूल्र्सूची अनुगमन गरी उपभोक्ता दहत संरिर् गने, 

• िडालभत्रका उद्र्ोग धन्दा र व्र्िसार्को प्रबद्र्धन गरी लगत राख्ने, 
• हाट बजारको व्र्िस्र्ापन गने, गराउने, 
• विद्र्ुत चहुािट तर्ा चोरी ननर्न्त्रर् गने । 

• नाता, नागररकता आददको लसफाररस तर्ा प्रमाणर्त गने । 

• आफ्नो भौगोललक िेत्र लभत्रको ननमायर् कार्य तर्ा अन्र् सेिको प्रर्ोजनका लाधग ननमायर् 
सामग्री, ज्र्ाला, भाडा, तर्ा महशूलको स्र्ानीर् दररेट तोक्ने । 

• आफ्नो िडालभत्रका उपभोक्ता सलमनत, सहकारी ससं्र्ा, ननजी िेत्र लगार्तका सबै विकास 
साझदेारहरुसँग विकास ननमायर् तर्ा साियजननक सेिा प्रिाहमा समन्िर् गने । 

• समर् समर्मा नेपाल कानूनले तोकेबमोजजम अन्र् काम गने । 

 

(ङ) अलभलेख व्र्िस्र्ापन, लसफाररस तर्ा प्रमाणर्त गने 

• पजञ्जकरर्, नागररकता तर्ा अलभलेख व्र्िस्र्ापन 

o महागाउँपाललकामा व्र्जक्तगत घटनाको स्र्ानीर् त्र्ाङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र ननर्मन, 

o संघीर् कानून र मापदण्ड बमोजजम गाउँपाललकामा व्र्जक्तगत घटना (जन्म,मतृ्र्,ु 

विबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध विच्छेद र धमयपुत्र र धमयपुत्री) को दताय, 
o आधनुनक प्रविधध अपनाई व्र्जक्तगत घटनाको अलभलेख व्र्िस्र्ापन र प्रनतिेदन, 

o नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रका लाधग लसफाररस लगार्तका महत्िपूर्य अलभलेखको 
व्र्िस्र्ापन, 



o स्र्ानीर् अलभलेख व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन, 

o स्र्ानीर् स्तरको अलभलेख व्र्बस्र्ापन । 

• नाता प्रमाणर्त गने, 
• नागररकता तर्ा नागररकताको प्रनतललवप ललनका लाधग लसफाररस गने, 
• बहाल करको लेखाजोखा लसफाररस गने,  
• कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
• मोही लगत कट्टाको लसफाररस गने, 
• घरजग्गा करको लेखाजोखा लसफाररस गने, 
• जन्म लमनत प्रमाणर्त गने, 
• व्र्ापार व्र्िसार् बन्द भएको, सञ्चालन नभएको िा ब्र्ापार ब्र्िसार् हँुदै नभएको 

लसफाररस गने, 
• लमलापत्रको कागज गराउने ननिेदन दताय गनय लसफाररस गने, 
• वििाह प्रमाणर्त तर्ा अवििादहत प्रमाणर्त गने, 
• ननिःशुल्क िा सशुल्क स्िास््र् उपचारको लसफाररस गने, 
• अङ्गे्रजी माध्र्ममा लसफाररस तर्ा प्रमाणर्त गने, 
• घरपाताल प्रमाणर्त गने, 
• व्र्जक्तगत वििरर् प्रमाणर्त गने, 
• पुजायमा घरकार्म गने लसफाररस गने, 
• फरक, फरक नाम, र्र, जन्म लमनत तर्ा प्रमाणर्त दिुै नाम गरेको व्र्जक्त एकै हो भन्ने 

लसफारीश गने, 
• नाम, र्र,जन्म लमनत संशोधनको लसफाररस गने, 
• जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गन,े 

• कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणर्त गने, 
• ककत्ताकाट गनय लसफाररस गने, 
• संरिक प्रमाणर्त गने तर्ा संस्र्ागत र व्र्जक्तगत संरिक लसफाररस गने, 
• जीवितसँगको नाता प्रमाणर्त गने, 
• हकिाला िा हकदार प्रमाणर्त गने, 
• नामसारी गनय लसफाररस गने, 



• जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 
• मतृकसँगको नाता प्रमाणर्त तर्ा सजज्मयन  लसफाररस गने, 
• उद्र्ोग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 
• जीवित रहेको लसफाररस गने, 
• पूिय प्रार्लमक विद्र्ालर् खोल्ने लसफाररस र अनुमनत ददने, 
• जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमाणर्त गने, 
• विद्र्ालर्को किा र्प गनय  लसफाररस गने, 
• पालन पोषर्को लाधग लसफाररस गने, 
• िैिादहक अङ्धगकृत नागररकता लसफाररस गने, 
• आधर्यक अिस्र्ा कमजोर िा बबपन्नता प्रमाणर्त गनय िा आधर्यक अिस्र्ा बललर्ो िा 

सम्पन्नता प्रमाणर्त  

• विद्र्ालर् ठाउँ सारी गनय लसफाररस गने, 
• धारा तर्ा विद्र्ुत जडानको लाधग लसफाररस गने, 
• प्रचललत कानून अनुसार प्रत्र्ार्ोजजत अधधकार बमोजजमको अन्र् लसफाररस िा प्रमाणर्त 

गने । 

  

  



अनुसूची – ४ 

(ननर्म ४ को उपननर्म (४) सँग सम्बन्धित) 

अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, िडा अध्र्क्ष तथा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकार 

१. अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधधकारिः (१) अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् बमोजजम 
हुनेछिः 

(क) गाउँ सभा तर्ा गाउँकार्यपाललकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्र्िता गने । 

(ख) गाउँ सभा तर्ा गाउँ कार्यपाललकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तर्ा प्रस्ताि पेश गने, 
गराउने । 

(ग)  गाउँपाललकाको बावषयक कार्यिम तर्ा बजेट तर्ार गरी सभामा पेश गने । 

(घ)  गाउँकार्यपाललकाको ननर्यर्मा गाउँ सभाको अधधिेशनको आव्हान र समापनको घोषर्ा गने 
। 

(ङ)  गाउँपाललकाका उपाध्र्ि िा सदस्र्लाई गाउँपाललकाको कार्य विभाजन ननर्मािली 
अनुरुपको विषर्गत कार्य जजम्मेिारी बाँडफाँड तर्ा हेरफेर गने । 

(च) गाउँसभा र गाउँ कार्यपाललकाको ननर्यर् कार्ायन्िर्न गने गराउने । 

(छ)  गाउँ कार्यपाललकाको दैननक कार्यको सामान्र् रेखदेख, ननदेशन र ननर्न्त्रर् गने । 

(ज) उपाध्र्ि तर्ा सदस्र्लाई गाउँपाललकाको कामका लाधग स्िदेशलभत्र काजमा खटाउने । 

(झ) कार्यकारी अधधकृतको सात ददनसम्म्को विदा िा स्िदेशलभत्रको काज स्िीकृत गने । 

(ञ)  गाउँपाललकाको चल अचल सम्पवत्त हेरविचार तर्ा ममयत सम्भार गने गराउने र आम्दानी, 
खचय, दहसाब र अन्र् कागजपत्र सुरक्षित राख्न,े राख्न लगाउने । 

(ट)  प्रचललत नेपाल कानून बमोजजम आिश्र्क लसफाररस गने । 

(ठ)  गाउँ सभा िा गाउँकार्यपाललकाले तोकेका अन्र् काम गने । 

(२) अध्र्िले आफ्नो अनुपजस्र्नतमा उपाध्र्िलाई कार्यिाहक अध्र्ि तोक्नु पनेछ । 

 



२. उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अधधकारिः (१) उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् 
बमोजजम हुनेछिः  

(क) न्र्ानर्क सलमनतको संर्ोजक भई कार्य गने । 

(ख) गाउँपाललका अध्र्िको अनुपजस्र्नतमा कार्यबाहक अध्र्ि भई कार्य गने । 

(ग) गाउँसभा, गाउँ कार्यपाललका तर्ा अध्र्िले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) उपाध्र्िले आफ्नो गाउँपाललका िेत्रबादहर जानु पदाय अध्र्िलाई जानकारी ददनु पनेछ । 

 

३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधधकारिः (१) िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् 
बमोजजम हुनेछिः  

(क) आफ्नो िडा सलमनतको अध्र्ि भई कार्य गने । 

(ख) िडा सलमनतका सदस्र्हरुलाई िडा सलमनतको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा 
पररचालन गने । 

(ग) कार्यपाललकाको सदस्र् भई कार्य गने । 

(घ) िडाको विकास र्ोजना, बजेट तर्ा कार्यिम तर्ार गने, गनय लगाउने तर्ा स्िीकृनतका लाधग 
गाउँपाललकामा पेश गने । 

(ङ) िडाबाट कार्ायन्िर्न हुने र्ोजना तर्ा कार्यिमहरु कार्ायन्िर्न गने गराउने, नतनको अनुगमन 
गने तर्ा आिधधक समीिा गने गराउने । 

(च) प्रचललत नेपाल कानून बमोजजम आिश्र्क लसफाररस गने । 

(छ) तोककए बमोजजम िा गाउँपाललका अध्र्िले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) िडाध्र्िले आफ्नो अनुपजस्र्नतमा सम्िजन्धत िडा सलमनतको जेष्ठ सदस्र्लाई कार्यिाहक 
तोकी सोको जानकारी गाउँ कार्यपाललकालाई ददनुपनेछ । 

 

४.सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधधकारिः  

(१) कार्यपाललकाको सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् बमोजजम हुनेछ ेिः– 



(क) कार्यपाललकाको बैठकमा भाग ललने । 

(ख) अध्र्िले तोकेको बबषर्गत िेत्रको संर्ोजक िा अध्र्ि भई तोककएको कार्य गने । 

(ग) अध्र्िले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) सदस्र्ले गाउँपाललका िेत्र बादहर जाँदा अध्र्िलाई जानकारी ददई जानु पनेछ ।  

५. िडा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधधकारिः (१) िडा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् 
बमोजजम हुनेछिः 

(क) िडा सलमनतको बैठकमा भाग ललने । 

(ख) िडा अध्र्िको अनुपजस्र्नतमा िडाअध्र्िले तोके बमोजजम कार्यिाहक िडा अध्र्ि भई 
कार्य गने । 

(ग) िडा अध्र्िले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) िडा सदस्र्ले गाउँपाललका िेत्र बादहर जाँदा िडा अध्र्िमाफय त कार्यपाललकालाई जानकारी 
ददनु पनेछ । 


