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सरूमारानीगाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति उल्िेलित  लनर्माविी स्थानीर् सरकार सञ्चािन एन २०७४ को दफा १०२ को 

उपदफा ३ को बमोलिम सवयसाधारणको िानकारीको िालग सावयिलनक गररएको छ । 

गाउँ कार्यपालिका (कार्य लिभाजन) लनर्माििी, २०७४ 

नेपािको सलंवधानको धारा २१८ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी ;?df/fgL गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकािे आफ्नो कार्य 

लवभािनका िालग लमलत २०७४।०४।१५ गते को लनणयर्ानुसार दहेार्का लनर्महरु बनाएको छ । 

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ी लनर्महरुको नाम “गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभािन) लनर्माविी, २०७४” रहकेो छ । 

 (२) र्ो लनर्माविी तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्ंगिे अको अथय निागेमा र्स लनर्माविीमााः- 

 (क)  “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्ष सम्झनपुछय । 

 (ि)  “उपाध्र्क्ष” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झनुपछय । 

 (ग)  “कार्यपालिका” भन्नािे सरूमारानी गाउँ कार्यपालिका सम्झनुपछय । 

 (घ)  “कार्यकारी अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृत सम्झनपुछय । 

 (ङ)  “गाउँपालिका” भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिका सम्झनपुछय । 

(च)  “लवषर्गत शािा” भन्नािे सरूमारानी गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतको लवषर्गत शािा, उपशािा, कार्ायिर् वा ककाकिाक 

सम्झनुपछय । र्स शब्दिे सलंवधान बमोलिम गाउँपालिकािाक तोलकएको कार्यसम्पादन गनयका िालग गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत रहने 

लशक्षा, स्वास््र्, कृलष, वन, पशलुवकास िस्ता लवषर्क्षेत्रगत कार्ायिर् वा इकाकिाक समेत सम्झनपुछय। 

(छ) “वडा सलचव” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा कार्ायिर्को प्रशासकीर् प्रमुिको रुपमा कामकाि गनय तोलकएको 

वडा सलचव सम्झनपुछय । 

 (ि)  “वडा सलमलत” भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्झनपुछय । 

(झ)  “सदस्र्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको सदस्र् सम्झनपुछय । िो शब्दिे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र 

वडा अध्र्क्ष समेतिाक िनाउनेछ । 

 (ञ)  “सभा” भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिकाको गाउँ सभािाक सम्झनपुछय । 

३.  कार्य सम्पादनः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर् एवं लवषर्गत 

शािाबाट हनेुछ । 

 (२) गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत रहने लवषर्गत शािा वा कार्ायिर् वा उपशािा वा इकाक वा केन्रहरुको लववरण अनुसचूी -

१ मा उल्िेि भए बमोलिम हनेुछ । 

 (३) उपलनर्म (२) बमोलिमका लवषर्गत शािाहरु र लतनीहरुको कार्य लववरण गाउँ कार्यपालिकािे स्वीकृत गरे बमोलिम 

हनेुछ । 

४.  कार्य लिभाजनः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र लवषर्गत शािाबाट सम्पादन हनेु कार्य अनसुचूी -२ बमोलिम हनेुछ 

। 



 

 (२) गाउँ कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोलिमको लवषर्गत शािाको काममा आवश्र्कता अनसुार हरेफेर वा थपघट गनय 

सक्नेछ । 

 (३) वडा सलमलतबाट सम्पादन हनेु कार्यको अनुसचूी -३ बमोलिम हनेुछ । 

 (४) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष र सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकार अनसुचूी -४ बमोलिम हनेुछ । 

 (५) अध्र्क्षिे लवषर्गत क्षेत्रको कार्यको िालग कार्यपालिकाको कुनै सदस्र्िाक लनििे गने कार्यको क्षेत्रालधकार समेत तोकी 

लिम्मेवारी लदन सक्नेछ । 

 (६) कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पादनका िालग अनसुचूी-५ बमोलिमको लवषर्गत सलमलत गठन गरी कुनै सदस्र्को 

सरं्ोिकत्वमा त्र्स्तो सलमलतको कार्यक्षेत्र तोकी लिम्मेवारी लदन सक्नेछ । 

५. लजम्मेिारी तथा उत्तरदालर्त्िः (१) गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कामका िालग अध्र्क्ष तथा सदस्र्हरु सामलुहक 

रुपमा गाउँ सभाप्रलत उत्तरदार्ी हुनेछन ्। 

 (२) गाउँ कार्यपालिकाका सदस्र्हरु आफूिाक तोलकएको कार्यका िालग व्र्लिगत रुपमा कार्यपालिका तथा अध्र्क्षप्रलत 

उत्तरदार्ी हनेुछन् । 

 (३) लबषर्गत सलमलतबाट सम्पादन हुने कामका िालग सलमलतका सरं्ोिक तथा सदस्र्हरु सामलूहक रुपमा कार्यपालिकाप्रलत 

उत्तरदार्ी हनेुछन् । 

 (४) वडा अध्र्क्ष आफूिे गने कामका िालग कार्यपालिका, अध्र्क्ष तथा वडा सलमलतप्रलत र वडा सलमलतबाट गररने कामका 

िालग सामलूहक रुपमा कार्यपालिका र सभाप्रलत उत्तरदार्ी हनेुछ । 

६.  अलिकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) गाउँ कार्यपालिकािे आफूिाक प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 

वडाअध्र्क्ष, सदस्र् तथा मातहतका सलमलत, उपसलमलत वा कार्यकारी अलधकृतिाक प्रत्र्ार्ोिन गने सक्नेछ । 

 (२) अध्र्क्षिे आफूिाक प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार कुनै सदस्र् वा कार्यकारी अलधकृतिाक प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ 

। 

 (३) वडा सलमलत वा वडा अध्र्क्षिे आफूिाक प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार वडा सलमलतका कुनै सदस्र् वा वडा 

सलचविाक प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ । 

७.  थपघट, हेरफेर िा  संशोिनः (१) कार्यपालिकािे र्स लनर्माविीिाक आवश्र्कता अनसुार थपघट वा हरेफेर वा सशंोधन  

गनय सक्नेछ । 

 (२) कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोलिम अनुसचूीमा थपघट वा हरेफेर वा सशंोधन गरेको लवषर्को सचूना 

सवयसाधारणको िानकारीको िालग प्रकाशन गनुय पनेछ । 

८.  बािा अड्काउ फुकाऊः र्ो लनर्म कार्ायन्वर्नको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा र्स लनर्माविीको भावनाको 

प्रलतकुि नहनेु गरी कार्यपालिकािे त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्र्क व्र्वस्था गने सक्नेछ । 

९.  र्सै लनर्म भए गरेको मालननेः र्ो लनर्माविी स्वीकृलत हनुपुवूय गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु र्सै 

लनर्माविी अनरुुप भए गरेको मालननेछ । 

  



 
अनुसूची -१ 

(लनर्म ३ को उपलनर्म (२) सँग सम्बलधित) 

गाउँ कार्यपालिकामा रहने लिषर्गत शाखा (शाखा, कार्ायिर्, उपशाखा, इकाई) को लििरण 

(गाउँ कार्यपालिकाको आफ्नो रािश्वको क्षमता, िचयको आवश्र्कता, सवेा उपिब्ध गराउन ुपने िनसङ््र्ा तथा लवकासका मू् र् 

मू् र् प्राथलमकता अनरुुप सगंठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षणका आधारमा लवषर्गत शािा तथा कार्ायिर्, उपशािा वा इकाक लनधायरण 

गनय सक्नेछन ् ।िनशलिको उपिब्धता तथा प्रशासलनक िचयिाक ध्र्ान लदक एउटा लवषर्गत शािा अन्तगयतको कुनै कार्ायिर्, 

उपशािा वा इकाकिे लमल्दो अन्र् लवषर्क्षेत्रको कार्यसमेत सम्पादन गने सक्नेछ ।) 

१. सामाधर् प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीर् सवेा तथा िनशलि लवकास उपशािा 

(ि) सावयिलनक िरीद तथा सम्पलत्त व्र्वस्थापन उपशािा 

(ग) स्थानीर् तह, प्रदशे र सघंसगँको सम्बन्ध र समन्वर् तथा वडासगँको समन्वर् उपशािा 

(घ) नगर प्रहरी व्र्वस्थापन उपशािा 

(ङ) न्र्ार्, काननू तथा मानव अलधकार प्रवर्द्यन उपशािा 

(च) सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास तथा लवस्तार र एफ.एम. सञ्चािन उपशािा 

(छ) बिार अनगुमन, गुणस्तर, नापतौि, िाद्य सरुक्षा र उपभोिा लहत सरंक्षण उपशािा 

(ि) बैठक तथा लवधार्न उपशािा 

(झ) आन्तररक िेिापरीक्षण उपशािा 

(ञ) लवदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपालध तथा लवभषुण इकाक 

२. राजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 

(क) रािश्व नीलत तथा प्रशासन उपशािा 

(ि) आलथयक प्रशासन उपशािा 

३. पूिायिार लिकास तथा भिन लनर्मन शाखा 

(क) सडक तथा र्ातार्ात व्र्वस्था उपशािा 

(ि) भवन तथा भवन सलंहता एवं लनमायण इिाित (लडिाइन समेत) उपशािा 

(ग) िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा धनी पिूाय, भ-ूउपर्ोग तथा वस्ती लवकास उपशािा 

 िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा धनी पिूाय इकाक 

 वस्ती लवकास इकाक 

(घ) ििलवद्यतु, ऊिाय र सडक वलत्त तथा लसचंाक उपशािा 

 ििलवद्यतु, ऊिाय र सडक वलत्त इकाक 

 लसचंाक तथा ििउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण इकाक 

(ङ) वातावरण, पर्ायवरण एवं ििाधारक्षेत्र सरंक्षण तथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन उपशािा 

(च) लवपद ्व्र्वस्थापन (बारुणर्न्त्र, एम्बिेुन्स तथा र्न्त्र उपकरण पररचािन समेत) उपशािा 

(छ) सावयिलनक लनिी साझेदारी इकाक 

४. आलथयक लिकास शाखा 

(क) कृलष, पशपुन्छी तथा सहकारी कार्ायिर् 

(ि) वन तथा भ-ूसरंक्षण कार्ायिर् 

(ग) उद्योग तथा उद्यमशीिता लवकास उपशािा 

(घ) रोिगार प्रवर्द्यन तथा गररबी न्र्लूनकरण उपशािा 

५. सामालजक लिकास शाखा 

(क) आधारभतू तथा माध्र्लमक लशक्षा कार्ायिर् 



 

(ि) िेिकूद तथा अलतररि लिर्ाकिाप इकाक 

(ग) आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाक कार्ायिर् 

(घ) िानेपानी व्र्वस्थापन कार्ायिर् 

(ङ) िैङ्लगक समानता तथा सामालिक सरुक्षा उपशािा 

 िैङ्लगक समानता इकाक 

 बािबालिका, लकशोर लकशोरी तथा र्वुा इकाक 

 अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा ज्रे्ष्ठ नागररक इकाक 

(च) गैरसरकारी ससं्था पररचािन, समन्वर् तथा लनर्मन इकाक 

(छ) सामालिक सरुक्षा कार्यिम तथा व्र्लिगत घटना दताय इकाक 

(ि) ससं्कृलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पर्यटन प्रवर्द्यन इकाक 

६. र्ोजना, अनुगमन तथा तथ्र्ाङ्क शाखा 

(क) र्ोिना, कार्यर्ोिना तिुयमा तथा उपभोिा सलमलत पररचािन इकाक 

(ि) अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन इकाक 

(ग) त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन इकाक 

  



 
अनुसूची -२ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (१) सँग सम्बलधित) 

लिषर्गत शाखाको कार्य लिभाजन 

१. सामाधर् प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीर् सवेा तथा िनशलि लवकास 

 स्थानीर् सवेाको व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सवेा शतय, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 सलंवधानको धारा ३०२ बमोलिम समार्ोिन भक आउने कमयचारीको व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् सवेाको व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 गाउँपालिकाको सगंठन लवकास, सगंठन सरंचना तथा दरबन्दी लनधायरण, िनशलि व्र्वस्थापन र वलृत्त लवकास 

 स्थानीर् सवेाको व्र्वस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलवलधको उपर्ोग, प्रवर्द्यन र लनर्मन 

 मानव सशंाधन लवकासका िालग अल्पकािीन तथा दीघयकािीन र्ोिना तिुयमा 

 गाउँपालिकामा सावयिलनक लवदा, उत्सव, िात्रा, उदी आलदको व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् शालन्त सलमलत सम्बन्धी कार्यहरु 

(ि) सावयिलनक िरीद तथा सम्पलत्त व्र्वस्थापन 

 गाउँपालिकाको िालग सावयिलनक िरीद तथा अन्र् बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी लवषर् 

 गाउँपालिकालभत्रको सावयिलनक तथा सरकारी सम्पलत्त, सामदूालर्क सम्पलत्त, भवन, सडक, पसि, व्र्वसार्, पवूायधार, 

उद्योग, िानी तथा िलनि, वनको लववरण सलहतको अद्यावलधक अलभिेि 

 गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो सम्पलत्तको अद्यावलधक अलभिेि 

 गाउँपालिकालस्थत सरकारी सम्पलत्तको एलककृत लववरण 

(ग) स्थानीर् तह, प्रदशे र सघंसगँको सम्बन्ध र समन्वर् तथा वडासगँको समन्वर् 

 सघं तथा प्रदशे तहमा सलंवधान तथा काननू बमोलिमको सहभालगता तथा प्रलतलनलधत्व 

 लिल्िा समन्वर् सलमलतसगँको समन्वर् 

 वडा तहसगँको सम्पकय  र समन्वर् 

 पत्राचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्र्वस्थापन 

 सघंीर् तथा प्रदेश काननूको अधीनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन नीलत, काननू, मापदण्ड, 

कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 नगर प्रहरीमाफय त दहेार्का कार्य सम्पादन गने, 

o नीलत, काननू, मापदण्ड, लनणयर्हरु कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग, 

o सम्पलत्तको सरंक्षण, 

o गाउँपालिकामा हनेु सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपवयको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग, 

o स्थानीर् बिार तथा पालकय ङ्ग स्थिको व्र्वस्थापनमा सहर्ोग, 

o नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकािे तोके बमोलिमका नीलत, र्ोिना, कार्यिम कार्ायन्वर्न, 

o गाउँ वस्ती सरसफाक सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्वर्न र कसरु उपर छानलवन र अनुसन्धान, 

o स्थानीर् न्र्ालर्क सलमलतिे गरेका आदशे, फैसिा कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग, 



 

o कार्ायिर् पररसर, सम्पदा, सावयिलनक, ऐिानी, पलतय िग्गा, सावयिलनक भवन तथा भौलतक पवूायधारको 

सरंक्षण र सरुक्षा, 

o लवपद ्व्र्वस्थापनमा सहर्ोग, 

o अपराध रोकथाम तथा अनसुन्धानमा सहर्ोग, 

o फुटपाथ व्र्वस्थापन, 

o लनमायण लनर्मन, 

o गणुस्तर लनर्न्त्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ङ) न्र्ालर्क सलमलतको सलचवािर्, न्र्ार्, कानून, मानव अलधकार प्रवर्द्यन तथा मेिलमिाप र मध्र्स्थता, लनणयर् तथा फैसिा 

कार्ायन्वर्न 

 न्र्ालर्क सलमलतको सलचवािर् सम्बन्धी कार्य 

 न्र्ार् तथा काननूी राज्र्को पररपािना 

 मानव अलधकारको सरंक्षण तथा प्रवर्द्यन 

 व्र्लि र समुदार्वीच मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्र्वस्थापन 

 न्र्ालर्क लनणयर् तथा फैसिा कार्ायन्वर्न 

(च) सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास तथा लवस्तार र एफ.एम. सञ्चािन 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सवेा, टेलिसने्टर, केबिु तथा तारलबहीन टेलिलभिनको प्रसारणको अनमुलत, नवीकरण र 

लनर्मन 

 एक सर् वाटसम्मको एफ.एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलत, नवीकरण र लनर्मन 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलत, अलभिेि तथा लनर्न्त्रण 

 अलभिेि व्र्वस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रलवलधको प्रर्ोग 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलवलधमा सवयसाधारण िनताको सहि र सरि पहुचँ तथा सचूना प्रलवलधको लवकास र लवस्तार 

सम्बन्धी कार्यिम तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

 वैज्ञालनक अध्र्र्न, अनुसन्धान र प्रलवलध लवकासमा िगानी 

 सचूना तथा सञ्चार प्रलवलधमा आधाररत त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन 

(छ) बिार अनगुमन, गुणस्तर, नापतौि, िाद्य सरुक्षा र उपभोिा लहत सरंक्षण 

 स्थानीर् ब्र्ापार, वालणज्र्, वस्तकुो माग, आपलूतय व्र्वस्थापन तथा अनगुमन 

 बिार तथा हाट बिार व्र्वस्थापन 

 उपभोिा अलधकार तथा लहत सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 स्थानीर् वस्तहुरुको उत्पादन, आपलूतय तथा लनकासी प्रक्षेपण, मलू्र् लनधायरण र अनगुमन 

 स्थानीर् ब्र्ापार र वालणज्र् सम्बन्धी पवूायधार लनमायण 

 स्थानीर् वस्त ुर सवेा व्र्ापारको मलू्र् तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनर्मन 

 उपभोिा सचेतना, िलक्षत उपभोिाको िगत व्र्वस्थापन र स्थानीर् वस्त ुतथा सवेाको गणुस्तर परीक्षण 

 िाद्य पदाथयको गणुस्तर लनर्न्त्रण 

 िानेपानीको गणुस्तर लनर्न्त्रण 



 

 स्थानीर् व्र्ापार प्रवर्द्यन सहिीकरण र लनर्मन 

 स्थानीर् वौलर्द्क सम्पलत्तको सरंक्षण, प्रवर्द्यन र अलभिेिाङ्कन 

(ि) बैठक तथा लवधार्न 

 कार्यपालिका तथा सभाको बैठक व्र्वस्थापन 

 कार्यपालिकाको लनणयर्हरुको लवद्यतुीर् माध्र्मबाट अलभिेिीकरण तथा प्रकाशन 

 कार्यपालिका तथा सभामा पेश गनुयपने लवलभन ्नीलत, लनर्म तथा काननूको मस्र्ौदामा सरं्ोिन 

 कार्यपालिकाका लवलभन्न सलमलत, उपसलमलत, कार्यदिको बैठक व्र्वस्थापन 

 नीलत, काननूको प्रमालणक प्रलतको सरंक्षण, प्रकाशनका िालग समन्वर् 

 लवधार्न सम्बन्धी अन्र् कार्य 

(झ) आन्तररक िेिापरीक्षण 

 आन्तररक तथा पवूय िेिापरीक्षण 

 िेिापरीक्षण लववरण (बेरुिकुो िगत समेत) को अलभिेि व्र्वस्थापन 

 अलन्तम िेिापरीक्षण कार्यमा सहर्ोग, समन्वर् र सहिीकरण 

 िेिापािनसम्बन्धी क्षमता लवकास कार्य 

(ञ) लवदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपालध, लवभषूण, आदी । 

 स्थानीर् चाडपवय, सावयिलनक लवदा, उत्सव, िात्रा, उदी आदीको व्र्वस्थापन 

 उपालध तथा लवभषूण सम्बन्धी लसफाररश, अलभिेख़ 

२. राजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 

(क) रािश्व नीलत तथा प्रशासन 

 रािश्व सम्बन्धी नीलत, कानून तिूयमा, कार्ायन्वर्न र लनर्मन (रािश्व चहुावट लनर्न्त्रण समेत) 

 सम्पलत्त कर, घरबहाि कर,  घर िग्गा रलिष्ट्रेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तरु, पर्यटन शुल्क, लवज्ञापन 

कर, व्र्वसार् कर, भलूमकर (मािपोत), दण्ड िररवाना, मनोरञ्िन कर, बहािलबटौरी कर, घरिग्गा कर, मतृ वा 

माररएको िीविन्तकुो हाड, लसङ्ंग, प्वाि, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, व्र्वसालर्क कर सम्बन्धी नीलत, 

काननू, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, बाँडफाँड, सकंिन र लनर्मन, अन्र् आर् व्र्वस्थापन 

 सावयिलनक िचय तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनेु रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनर्मन र सोको 

सकंिन तथा बाँडफाँड 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्र रािश्वका दर अन्र् शलु्क लनधायरण, सघंीर् र प्रदेश काननू बमोलिम प्राकृलतक स्रोत साधन र सवेा शलु्क 

िस्ता रोर्ल्टी सकंिन, समन्वर् र लनर्मन 

 मािपोत सकंिन 

 काननू बमोलिम ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा, माटो, ननु, स्िेट, फार्र क्िेिस्ता िानी िलनि पदाथयको सवेक्षण, अन्वेषण, 

उत्िनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी सङ्किन 

 रेलकङ, कार्ालकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्िी िलम्पङ्ग, लिप फ्िार्र, र् र्ालफ्टङ्ग शलु्क 

 सामदुालर्क वनको सञ्चािन र व्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 

 प्राकृलतक स्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीलत लनधायरण र कार्ायन्वर्न तथा प्रदशे र सघंीर् मापदण्ड पािना 

 प्रचलित काननू बमोलिम दण्ड िररवाना 



 

 बाँकी बक्र्ौता रकमको िगत र असिु उपर 

 करदाता लशक्षा तथा करदाता लववरण अद्यावलधक 

 लवत्तीर् स्रोत साधनको समतामिूक बाँडफाँड 

 आलथयक साधनको महत्तम उपर्ोग तथा पररचािन 

 रािश्व परामशय सलमलत सम्बन्धी लवषर् 

 स्थानीर् रािश्व प्रवर्द्यनका िालग प्रोत्साहन 

 रािश्वको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

 रािश्व सचूना तथा त्र्ाङ्कको आदान प्रदान 

 सघंीर् तथा प्रदेश काननू बमोलिम बिेट घाटापलूतयको स्रोत व्र्वस्था 

(ि) आलथयक प्रशासन 

 आलथयक (कार्यलवलध) नीलत, काननू, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्मन, आलथयक प्रशासन र व्र्वस्थापन 

 बिेट सीमा लनधायरण, बिेट तिूयमा, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 सलञ्चत कोष तथा आकलस्मक कोषको व्र्वस्थापन 

 िगानी र िाभांशको व्र्वस्थापन 

 िेिा व्र्वस्थापन, िचय, रािश्व, धरौटी, कार्यसञ्चािन कोष तथा अन्र् सरकारी कोष तथा सम्पलत्तको एलककृत लववरण 

 समलष्टगत आलथयक अवस्थाको लवशे्लषण 

 ऋण तथा अनदुानको व्र्वस्थापन र लनर्मन 

 िगानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी तथा लनिी) र लवत्तीर् व्र्वस्थापन 

 कारोबारको िेिाङ्कन, लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन 

 रािश्व तथा व्र्र्को अनमुान 

 बेरुि ूफर्छ्र्ौट 

 आलथयक प्रशासन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् लवषर् 

३. पूिायिार लिकास तथा भिन लनर्मन शाखा 

(क) सडक तथा र्ातार्ात व्र्वस्था 

 स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक तथा र्ातार्ात सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनर्मन 

 स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक, झोिुङ्गे पिु, पिेुसा र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुर्ोिनाको तिुयमा, 

कार्ायन्वर्न र स्तरोन्नलतका आर्ोिनाको पलहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न, ममयत, सम्भार  

 र्ातार्ात सरुक्षा व्र्वस्थापन र लनर्मन 

 ट्र्ाक्सी सवेा अनमुती, व्र्वस्थापन र लनर्मन 

 वातावरणमैत्री, ििवार् ुपररवतयन अनकूुिन, अपाङ्गता र िैङ्लगकमतै्री र्ातार्ात प्रणािीको प्रवर्द्यन 

 आधारभतू र्ातार्ात सम्बन्धमा प्रदशे सरकारसगँ समन्वर् 

 र्ातार्ात क्षेत्रमा िगानी अलभवलृर्द् 

 र्ातार्ात सलुवधामा नागररककोक सरि, सहि र समान पहुँच 

 र्ातार्ात क्षेत्रमा वातावरणमैत्री प्रलवलधिाक प्रोत्साहन 



 

 लनिी र्ातार्ात लनर्मन व्र्वस्थापन 

(ि) भवन  तथा भवन सलंहता एवं लनमायण इिाित (लडिाइन समेत) 

 भवन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी र्ोिना तिुयमा, आर्ोिना पलहचान, अध्र्र्न, 

कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 रालष्ट्रर् भवन सलंहता तथा मापदण्ड बमोलिम भवन लनमायण अनमुलत र लनर्मन 

 भवन लनमायण इिाित, भवन सलंहता कार्ायन्वर्न 

 भवन लनमायणको नक्सा स्वीकृलत, सशंोधन, लनर्मन 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक र सगं्रहािर् सरंक्षण, सम्बर्द्यन र पुनाःलनमायण 

 सरकारी भवन, लवद्यािर्, सामदूालर्क भवन, सभागहृ तथा अन्र् सावयिलनक भवन तथा सरंचना लनमायण र 

ममयत सभंार 

(ग) िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा धनी पिूाय, भ-ूउपर्ोग तथा वस्ती लवकास 

िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा धनी पिूाय 

 प्रादलेशक मापदण्ड बमोलिम घरिग्गा धनी दताय प्रमाणपिूाय लवतरण तथा िगत व्र्वस्थापन 

 भलूमको वगीकरण अनसुारको िगत 

 िग्गाको लकत्ताकाट र भलूम िगत (नक्सा, स्रेस्ता) लनमायण र सरंक्षण 

 सरकारी प्रर्ोिनको िालग िग्गा प्रालप्त, मआुब्िा लनधायरण तथा लवतरणमा समन्वर् र सहिीकरण 

 िग्गा लववाद समाधानमा मेिलमिाप र मध्र्स्थता 

 लवश्व सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुातालत्वक महत्व िगार्त वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्गा 

सम्बन्धी िगत 

वस्ती लवकास 

 शहरीकरण, वस्ती लवकास सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी र्ोिना तिुयमा, आर्ोिना 

पलहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 आधारभतू आवासका र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

 गाउँपालिकामा अव्र्वलस्थत बसोबास व्र्वस्थापन कार्यिमको तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

 आधारभतू बसोबास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसगँ समन्वर् 

 र्ोिनावर्द् र व्र्वलस्थत वस्ती लवकासका कार्यिमको तिुयमा कार्ायन्वर्न 

 एलककृत वस्ती लवकासका िालग िग्गाको एलककरण तथा िग्गा लवकास र व्र्वस्थापन 

 सघंीर् तथा प्रदशे काननूो अधीनमा रही आफ्नो क्षेत्रको भू-उपर्ोग नीलत, र्ोिना, कार्यिम तिुयमा र 

कार्ायन्वर्न 

 सघंीर् तथा प्रदशेको मापदण्डको अधीनमा रही व्र्वलस्थत वस्ती लवकासका कार्यिमको तिुयमा र 

कार्ायन्वर्न 

 सघंीर् र प्रदेश काननू बमोलिम स्थानीर् तहमा सकुुम्वासी पलहचान र अलभिेि व्र्वस्था 

 स्थानीर् स्तरमा सकुम्वासी सम्बन्धी िीलवकोपाियन र बसोबास व्र्वस्था 

 एलककृत वस्ती लवकासका िालग िग्गाको एलककरण तथा िग्गा लवकास र व्र्वस्थापन । 

(घ) ििलवद्यतु, ऊिाय, सडक वलत्त र लसचंाक 



 

ििलवद्यतु, ऊिाय र सडक वलत्त 

 साना ििलवद्यतु आर्ोिना, नवीकरणीर् ऊिाय तथा वैकलल्पक ऊिाय सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, 

र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 वैकलल्पक ऊिाय सम्बन्धी प्रलवलध लवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभवलृर्द् प्रवर्द्यन 

 लवद्यतु लवतरण प्रणािी र सवेाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्मन 

 िनसहभालगतामा आधाररत स्वदशेी िगानीिाक प्राथलमकता लददैं ििस्रोतको बहउुपर्ोगी लवकास 

कार्यिमको तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

 स्थानीर् लवद्यतु लवतरण प्रणािी र सवेाको व्र्वस्थापन, सञ्चािन र लनर्मन 

 सडक वत्तीको व्र्वस्था 

लसचंाक तथा ििउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण 

 लसचंाक सम्बन्धी लनलत, काननू, मापदण्ड लनधायरण र लनर्मन 

 लसचंाक सम्बन्धी गुरुर्ोिनानको तिुयमा, कार्ायन्वर्न र स्तरोन्नलतका आर्ोिनाको पलहचान, अध्र्र्न, 

कार्ायन्वर्न, ममयत, सम्भार र लनर्मन 

 स्थानीर् साना, सतह तथा भलूमगत लसचंाक प्रणािीको सञ्चािन लनमायण, सधुार, ममयत सम्भार तथा सवेा 

शलु्कको लनधायरण र सङ्किन व्र्वस्थापन 

 ििउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्धी  

 स्थानीर् तटबन्ध, नदी लनर्न्त्रण तथा नदी व्र्वस्थापन र लनर्मन 

 साना ििउपर्ोग सम्बन्धी आर्ोिना तिुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन । 

(ङ) वातावरण, पर्ायर्वरण एवं ििाधार क्षेत्र सरंक्षण तथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र ििाधार तथा वन्र्िन्तकुो सरंक्षण व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, काननू, 

कार्यिम तिुयमा, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 वकृ्षारोपण तथा हररर्ािी तथा हररत क्षेत्रको प्रवर्द्यन 

 फोहोरमैिा सङ्किन, पनुाःउपर्ोग, प्रशोधन, लवसियन र सोको सवेा शुल्क लनधायरण र लनर्मन 

 सरसफाक तथा स्वास्थिन्र् फोहोरमैिाको व्र्वस्थापन 

 वार् ुतथा ध्वनीको प्रदषुण लनर्न्त्रण 

 हालनकारण पदाथयहरिको लनर्मन तथा लनर्न्त्रण 

 सावयिलनक शौचािर्ि व्र्वस्थापन 

 वातावरणीर् िोलिम न्र्लूनकरण 

 न्र्नू कावयनमिुी तथा वातावरणमैत्री लवकास अविम्बन 

 वातावरण सरंक्षण क्षेत्र लनधायरण र व्र्वस्थापन 

 पानी महुानको सरंक्षण 

 पलहरो लनर्न्त्रण 

 ििवार् ुपररवतयन अनकूुिन कार्यिम 

(च) लवपद ्व्र्वस्थापन, वारूण र्न्त्र, एम्बिेुन्स 

 लवपद ्व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा स्थानीर् स्तरका आर्ोिनाको कार्ायन्वर्न र लनर्मन 



 

 लवपद ्पवूयतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोिना, िोलिम न्र्लूनकरण कार्यर्ोिना 

 लवपद ्पवूयतर्ारी, िोि तथा उद्वार, राहत सामाग्रीको पवूय भण्डारण, लवतरण र समन्वर् 

 लवपद ्िोलिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पलहचान र स्थानान्तरण 

 लवपद ् व्र्वस्थापनमा सघं, प्रदशे र स्थानीर् समदूार्, संघ ससं्था, लनिी क्षेत्रसगँको सहर्ोग, समन्वर् र 

सहकार्य 

 लवपद ्कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत साधनको पररचािन 

 लवपद ्पश्चात स्थानीर् स्तरको पनुस्थायपना र पनुलनयमायण 

 लवपद ्सम्बन्धी त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 प्राकृलतक प्रकोपको रोकथाम र पवूयतर्ारी 

 लवपद ्िोलिम न्र्लूनकरणको िालग पवूय सचूना प्रणािी सम्बन्धी कार्यिमको तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

 वारूण र्न्त्र तथा एम्बिेुन्सको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् आपत ्कािीन कार्यसञ्चािन प्रणािी 

(छ) सावयिलनक लनिी साझेदारी 

 स्थानीर् सावयिलनक-लनिी साझेदारी सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, र्ोिना लनमायण 

 स्थानीर् सावयिलनक-लनिी साझेदारीका आर्ोिना छनौट तथा कार्ायन्वर्न 

 स्थानीर् लवकासमा लनिी क्षेत्रको प्रवर्द्यन 

४. आलथयक लिकास शाखा 

(क) कृलष, पशपुन्छी तथा सहकारी 

कृलष 

 कृलष, कृलष प्रसार, कृलष उत्पादन व्र्वस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न 

र लनर्मन 

 कृलष बिार सचूना, कृलष बिार तथा हाटबिारको पवूायधार लनमायण, साना लसचंाक लनमायण, तालिम, प्रलवलध 

प्रसार, प्रालवलधक टेवा, कृलष सामाग्री आपलूतय र कृषक क्षमता लवकास कार्यिमको सञ्चािन 

 कृलषिन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनर्न्त्रण 

 कृलष वातावरण सरंक्षण तथा िैलवक लवलवधताको सरंक्षण र प्रवर्द्यन 

 कृलष प्रसार तथा िनशलिको प्रक्षेपण, व्र्वस्थापन र पररचािन 

 उच्च मलू्र्र्िु कृलषिन्र् वस्तकुो प्रवर्द्यन, लवकास तथा बिारीकरण 

 कृलषसम्बन्धी वीमा र किाय सहिीकरण 

 शीत भण्डारणको व्र्वस्थापन 

 कृषकहरुको क्षमता अलभवलृर्द्, प्रालवलधक सवेा, टेवा, सीप लवकास र शशलिकरण 

 कृलष लबउ लबिन, नश्ल, मििाद र रसार्न तथा औषलधहरुको आपलूतय, उपर्ोग र लनर्मन 

 कृषक समहू, कृलष सहकारी र कृलष सम्बन्धी स्थानीर् सघं ससं्थाहरुको समन्वर्, व्र्वस्थापन र लनर्मन 

 कृलष सम्बन्धी प्रलवलधको सरंक्षण र हस्तान्तरण 

 कृलष त्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सचूना प्रणािी तथा कृलष सम्बन्धी सचूनाको प्रचार प्रसार  



 

 कृलष स्रोत केन्रको स्थापना र व्र्वस्थापन 

पशपुन्छी 

 पशपुािन र पश ुस्वास््र् सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 पशपुन्छी बिार सचूना, हाटबिारको पवूायधार लनमायण, तालिम, प्रालवलधक टेवा, कृषक क्षमता लवकास 

कार्यिमको सञ्चािन र लनर्मन 

 पशपुन्छीिन्र् प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनर्न्त्रण 

 पशपुन्छी लचलकत्सा सवेाको व्र्वस्थापन 

 पशनुश्ल सधुार पद्दलत लवकास र व्र्वस्थापन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी वीमा र किाय सहिीकरण 

 स्थानीर् चरन तथा िकय  लवकास र व्र्वस्थापन 

 पश ुआहारको गणुस्तर लनर्मन 

 स्थानीर् स्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी त्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन र सचूना प्रणािी 

 पश ुबधशािा र शीत भण्डारणको व्र्वस्थापन र लनर्मन 

 पशपुािन तथा पशु स्वास््र् सम्बन्धी अन्र् कार्य 

सहकारी 

 सहकारी ससं्था सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 स्थानीर् सहकारी ससं्थाको दताय, अनमुलत, िारेिी र लवघटन 

 सहकारी वचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीर् मापदण्ड लनधायरण र लनर्मन 

 सहकारी सम्बन्धी रालष्ट्रर्, केन्रीर्, लवषर्गत, प्रादलेशक र स्थानीर् सघंससं्थासगँ समन्वर् र सहकार्य 

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीर् त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 स्थानीर् सहकारीको क्षमता अलभवलृर्द् 

 स्थानीर् सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्यन, लवकास र पररचािन । 

(ि) वन, भू-सरंक्षण, वन्र्िन्त,ु ििाधार, िलडबटुी तथा िैलवक लवलवधता 

 वन, िङ्गि, वन्र्िन्त,ु चराचरुुङ्गी, िि उपर्ोग, वातावरण, पर्ायवरण तथा िैलवक लवलवधता सम्बन्धी 

स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 सामदुालर्क, ग्रामीण तथा सहरी, धालमयक, कबलुिर्ती वनको सरंक्षण, सम्वर्द्यन, उपर्ोग र लनर्मन 

 वन उपभोिा समहूको व्र्वस्थापन 

 मध्र्वती क्षेत्रको सामदुालर्क, धालमयक र कबलुिर्ती वनको व्र्वस्थापन 

 नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार तथा सडक लकनारमा वकृ्षारोपण व्र्वस्थापन 

 लनिी तथा व्र्वसालर्क वनको प्रवर्द्यन र लनर्मन 

 सावयिलनक िािी िग्गा, पािा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपर्ोग र व्र्वस्थापन 

 िलडबटुी तथा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बलन्ध, सभेक्षण, उत्पादन, सकंिन, प्रवर्द्यन, प्रशोधन र बिार 

व्र्वस्थापन 

 वन लवउ बगैचा स्थापना, व्र्वस्थापन र प्रवर्द्यन 



 

 नसयरी स्थापना, लवरुवा उत्पादन, लवतरण, रोपण र प्रवर्द्यन 

 वन्र्िन्त ुर चराचरुुङ्गीको सरंक्षण, व्र्वसालर्क पािन, उपर्ोग र अनुगमन 

 वन्र्िन्तुबाट स्थानीर् समदुार्मा पने प्रभाव रोकथाम, व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् प्राणी उद्यान (लचलडर्ािाना) को स्थापना र सञ्चािन 

 स्थानीर् वन्र्िन्त ुपर्यटन र आर्आियन 

 स्थानीर् स्तरमा अिेटो पहारको व्र्वस्थापन 

 वन, वन्र्िन्त ुतथा चराचुरुङ्गीको अलभिेिाङ्कन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 रैथाने प्रिालतको सरंक्षण र प्रवर्द्यन 

 लमचाहा प्रिालतको लनर्न्त्रण 

 िैलवक लवलवधताको अलभिेि 

 सामदुालर्क भू-सरंक्षण र सोमा आधाररत आर् आियन कार्यिम 

 भ-ूसरंक्षण र ििाधार व्र्वस्थापनिन्र् सामदूालर्क अनकूुिन 

 ििवार् ुपररवतयन, अनकूुिन कार्य 

 आर्आियनमा आधाररत िलडबटुीको सरंक्षण, प्रवर्द्यन, व्र्वस्थापन 

(ग) उद्योग तथा उद्यमलशिता लवकास र िानी तथा िलनि पदाथयको सरंक्षण 

उद्योग 

 िघ,ु घरेिु तथा साना उद्योगको दताय, नवीकरण, िारेिी र लनर्मन 

 िघ,ु घरेिु तथा साना उद्योगको लवकास र प्रवर्द्यन 

 उद्यमलशिता प्रवर्द्यन 

 व्र्ापाररक फमय, पसिको दताय, अनमुलत, नवीकरण, िारेिी र लनर्मन 

 सीप लवकास सम्बन्धी कार्यको प्रवर्द्यन 

िानी तथा िलनि 

 िानी तथा िलनि पदाथयको सरंक्षण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड तथा र्ोिनाको कार्ायन्वर्न र 

लनर्मन 

 ढुङ्गा, लगटी, बािुवा, माटो, ननु, स्िेट, िररढुङ्गा, फार्रक्िे िस्ता िालनिन्र् वस्तु सभेक्षण, अन्वेषण, 

उत्िनन 

 ढुङ्गा, लगटी, बािुवा, नुन, माटो, िररढुङ्गा, फार्रक्िे तथा स्िेट आलद िालनिन्र् वस्तकुो सरंक्षण, 

लवकास, उत्िनन र उपर्ोग सम्बन्धी दताय, अनमुलत, नवीकरण, िारेिी र व्र्वस्थापन 

 िानी तथा िलनि पदाथय सम्बन्धी सचूना तथा त्र्ाङ्क सकंिन अलभिेि तथा व्र्वस्थापन 

 भौगोलभयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोिगार प्रवर्द्यन तथा गररवी न्र्लूनकरण 

 गररवी लनवारण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 गररबी लनवारणको स्थानीर् रणनीलत तिुयमा 

 गररब घरपररवार पलहचान सम्बन्धी स्थानीर् सभेक्षण, सचूना व्र्वस्थापन र लनर्मन 



 

 गररवी लनवारण सम्बन्धी रालष्ट्रर्, प्रादलेशक र स्थानीर् ससं्थासगँ सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य 

 रोिगार तथा बेरोिगारको त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सचूना प्रणािीको स्थापना 

 स्थानीर्स्तरमा रहकेा लवदशेी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सचूना व्र्वस्थापन 

 पलहचान भएका गररब घरपररवार एवं िलक्षत समहू सम्बन्धी स्थानीर् र्ोिना, कार्यिम, स्रोत पररचािन र 

व्र्वस्थापन 

 सघंीर् र प्रदेश काननू बमोलिम स्थानीर् तहमा सकुुम्वासीको पलहचान र अलभिेि व्र्वस्थापन 

 सकुुम्वासी सम्बन्धी िीलवकोपाियन र बसोबास व्र्वस्थापन 

 रोिगारीका अवसर लसियना सम्बन्धी 

५. सामालिक लवकास शािा 

(क) आधारभतू तथा माध्र्लमक लशक्षा 

 प्रारलम्भक बाि लशक्षा तथा लवद्यािर् लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, ििुा तथा वैकलल्पक लशक्षा (गुरुकुि, 

मदरसा, गमु्वा आलद), लनरन्तर लसकाइ तथा लवशेष लशक्षा सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिनाको 

लनमायण, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 प्रालवलधक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क तालिमको र्ोिना तिुयमा, सञ्चािन, अनमुलत र लनर्मन 

 पाठ्र्िम र पाठ्र्सामाग्रीको लवतरण तथा कार्ायन्वर्न 

 लवद्यािर् लशक्षक तथा कमयचारी व्र्वस्थापन 

 लवद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समार्ोिन तथा लनर्मन 

 शैलक्षक पवूायधार लनमायण र ममयत सम्भार 

 आधारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्र्वस्थापन 

 लवद्याथी लसकाक उपिब्धीक परीक्षण र व्र्वस्थापन 

 लवद्यालथय प्रोत्साहन तथा छात्रवलृत्तको व्र्वस्थापन 

 शैलक्षक परामशय सवेाको अनमुलत तथा लनर्मन 

 स्थानीर्स्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलधको सरंक्षण, प्रवर्द्यन र स्तरीकरण 

 माध्र्लमक तहसम्मको शैलक्षक कार्यिमको समन्वर् र लनर्मन 

 पसु्तकािर् एवं पत्रपलत्रका 

 स्थानीर् पसु्तकािर्, वाचनािर् तथा सामदुालर्क अध्र्र्न केन्र सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन । 

(ि) िेिकूद तथा अलतररि लिर्ाकिाप 

 स्थानीर्स्तरमा िेिकूद प्रशासन तथा सघं ससं्थाको लनर्मन र समन्वर् 

 िेिकूदको सरंचनाको पवूायधार लनमायण सञ्चािन तथा लवकास 

 िेिकूदको लवकास र प्रवर्द्यन 

 िेिकूद प्रलतर्ोलगताको आर्ोिना र सहभालगता 

 अलतररि लिर्ाकिाप सम्बन्धी लवषर् 

(ग) आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाक 

 आधारभतू स्वास््र् र सरसफाक सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिनाको लनमायण, कार्ायन्वर्न तथा 

लनर्मन 



 

 रालष्ट्रर् तथा प्रदेश स्तरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोलिम स्थानीर् स्तरको स्वास््र् सम्बन्धी िक्ष्र् र गणुस्तर 

लनधायरण 

 रालष्ट्रर् र प्रादलेशक मापदण्ड अनरुुप िनरि अस्पताि, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र तथा अन्र् स्वास््र् 

ससं्थाहरुको लक्िलनक दताय, सञ्चािन अनमुलत र लनर्मन 

 आधारभतू स्वास््र् सवेाको सञ्चािन र प्रवर्द्यन 

 अस्पताि र अन्र् स्वास््र् ससं्थाको स्थापना तथा सञ्चािन 

 स्वास््र् सवेा सम्बन्धी भौलतक पवूायधार लवकास तथा व्र्वस्थापन 

 सरसफाक सचेतनाको अलभवलृर्द् 

 रिसञ्चार सवेा तथा स्थानीर् र सहरी स्वास््र् सवेा 

 औषलध पसि सञ्चािन र लनर्मन 

 औषलधिन्र् वनस्पलत, िलडबुटी र अन्र् औषलधिन्र् वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन र लवतरण 

 स्वास््र् वीमा िगार्तका सामालिक सरुक्षा कार्यिमको व्र्वस्थापन 

 औषलध तथा अन्र् मेलडकि उत्पादनहरुको न्र्ूनतम मलू्र् लनधायरण र लनर्मन 

 औषलधको उलचत प्रर्ोग र सकु्ष्म िीव लनरोधक प्रलतरोध न्र्लूनकरण 

 औषलध र स्वास््र् उपकरणको िररद, भण्डारण र लवतरण 

 स्वास््र् सचूना प्रणािीको व्र्वस्थापन 

 िनस्वास््र् लनगरानी (पलब्िक हेल्थ सभेिेन्स) 

 प्रवर्द्यनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थायपनात्मक र प्र्ालिएलटभ स्वास््र् सवेाको सञ्चािन 

 स्वस्थ िीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््र् वतृ्तको पािना, पञ्चकमय िगार्तका 

िनस्वास््र् सवेाको प्रवर्द्यन 

 िनुोलटक र लकटिन्र् रोगको लनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन 

 सलुतय, मलदरा र िागपुदाथयिन्र् वस्तकुो प्रर्ोग लनर्न्त्रण तथा सचेतना अलभवलृर्द् 

 आर्वुेलदक, र्ुनानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालथक, प्राकृलतक लचलकत्सा िगार्तका परम्परागत स्वास््र् उपचार 

सवेाको व्र्वस्थापन 

 िनस्वास््र्, आपत ्कालिन स्वास््र् तथा महामारीको लनर्न्त्रण, र्ोिना र कार्ायन्वर्न 

 सरुवा तथा नसने रोगको लनर्न्त्रण तथा रोकथाम 

 आकलस्मक स्वास््र् सवेा प्रवाह 

(घ) िानेपानी व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् िानेपानी सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 िानेपानी महसिु लनधायरण र िानेपानी सवेा व्र्वस्थापन 

 सावयिलनक स्थिमा लपउने पालन व्र्वस्थापन 

 स्वच्छ िानेपानी आपलूतय सम्बन्धी लवषर् 

(ङ) िैङ्लगक समानता तथा सामालिक सरुक्षा  

िैङ्लगक समानता 



 

 मलहिा हक सम्बन्धी नीलत, र्ोिना, कार्ायन्र्वन र लनर्मन 

 मलहिाको आलथयक, सामालिक, रािनीलतक, शसलिकरण तथा क्षमता लवकास 

 िैङ्लगक लहसंा लनवारणको िालग लनरोधात्मक, प्रवर्द्यनात्मक, सरंक्षणात्मक उपार् र पनुस्थायपना 

 िैङ्लगक उत्तरदार्ी बिेट 

बािबालिका 

 बािबालिकाको हक लहत सरंक्षण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 बािबालिकाको हक लहत सरंक्षण 

 बािमैत्री शासकीर् प्रवन्ध, बािक्िब, बाि सरंक्षण सलमलत तथा बाि सञ्िाि 

 बािबालिकाको हक लहत सरंक्षण सम्बन्धमा सघं, प्रदशे तथा अन्र् लनकार्सगँ सम्पकय , समन्वर् तथा 

सहकार्य 

 बािबालिका पररवार सहर्ोग 

 वैकलल्पक स्र्ाहार पद्दलतको कार्ायन्वर्न 

 बाि न्र्ार् 

 बाि गहृ, पनुस्थायपना केन्र, लशश ुस्र्ाहार केन्र र बािलवकास केन्र व्र्वस्थापन 

 असहार् बािबालिका, सडक बािबालिका व्र्वस्थापन 

 बाि लहसंा लनर्न्त्रण 

 बािसधुार तथा पनुाःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनमुती र लनर्मन 

 आपत ्कालिन बाि उद्वार कोष स्थापना र व्र्वस्थापन 

र्वुा 

 र्वुा िागरण, सशलिकरण र पररचािन 

 र्वुा सीप, उद्यमलशिता तथा नेततृ्व लवकास 

ज्रे्ष्ठ नागररक 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको िगत, पररचर्पत्र, सम्मान, स्वास््र् सलुवधा, सामालिक सरुक्षा सम्बन्धी कार्य 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको क्िब, लदवा सवेा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 

अपाङ्गता भएका व्र्लि र एकि मलहिा 

 सघं तथा प्रदेससगँको समन्वर्मा अपाङ्गता पनुाःस्थापना केन्र तथा असि स्र्ाहार केन्रको सञ्चािन र 

व्र्वस्थापन 

 अपाङ्ग भएका व्र्लि तथा असहार्को िगत अद्यावलधक, पररचर्पत्र लवतरण, सामालिक सरुक्षा तथा 

सलुवधाको व्र्वस्थापन तथा लवतरण 

 अपाङ्गता भएका व्र्लिमैत्री पवूायधार लनमायण तथा सञ्चािन 

 अपाङ्गता भएका व्र्लि र असिहरुको व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 एकि मलहिा सम्बन्धी कार्य 

(च) गैरसरकारी ससं्था पररचािन, समन्वर् तथा लनर्मन 

 स्थानीर्  स्तरमा समाि कल्र्ाण सम्बन्धी सघं ससं्था (गैरसरकारी, सामालिक तथा सामदुालर्क सघं ससं्था) 

को दताय, नवीकरण तथा लनर्मन 



 

 गठुी, कोष तथा अन्र् रष्टहरुको व्र्वस्थापन 

 लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुसगँ समन्वर् र सहकार्य 

 समन्वर् र पररचािन 

 सामालिक सघं ससं्था सम्बन्धी अन्र् लवषर् 

(छ) सामालिक सरुक्षा कार्यिम तथा व्र्लिगत घटना दताय 

 सामालिक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, काननू, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 सघं तथा प्रदशेिे लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोलिम सामालिक सरुक्षा सम्बन्धी कार्यिम कार्ायन्वर्न 

 सामालिक सरुक्षाको कार्ायन्वर्नको िालग सघं, प्रदशे र स्थानीर् सघं संस्थासगँ सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य 

 स्थानीर् सामालिक सरुक्षा र्ोिना र व्र्वस्थापन तथा आवश्र्क त्र्ाङ्क सकंिन एवं व्र्वस्थापन 

(ि) ससं्कृलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पर्यटन प्रवर्द्यन 

 भाषा, ससं्कृलत र िलितकिाको सरंक्षण र लवकास सम्बन्धी स्थानीर् स्तरको नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, 

कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सगं्रहािर्को सरंक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन र लवकास 

 परम्परागत रुपमा चलिआएका िात्रा तथा पवयको सञ्चािन र व्र्वस्थापन 

 स्थानीर् महत्वका धालमयक तथा साँस्कृलतक सम्पदाको व्र्वस्थापन 

 पर्यटकीर् महत्वका स्थि, तथा सम्पदाको पलहचान, सरंक्षण र प्रवर्द्यन 

 पर्यटन पवूायधार लवकास तथा प्रोत्साहन 

 परुातालत्वक, धालमयक महत्वका सम्पदाहरुको सरंक्षण तथा सम्बर्द्यन 

 भाषा, ससं्कृलत, िात्रा, पवय र िलितकिाको सरंक्षण, प्रवर्द्यन लवकास 

६. र्ोिना, अनगुमन तथा त्र्ाङ्क शािा 

(क) र्ोिना तिुयमा, कार्यर्ोिना तर्ारी, उपभोिा सलमलत पररचािन 

 लवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोिना र लनर्मन 

 स्थानीर् लवकास नीलत, अल्पकािीन, मध्र्कािीन तथा दीघयकािीन लवकास र्ोिना तिुयमा, अनगुमन तथा 

मलू्र्ाङ्कन 

 आलथयक, सामालिक, सांस्कृलतक, वातावरणीर्, प्रलवलध र पवूायधारिन्र् लवकासका िालग आवश्र्क आर्ोिना 

तथा पररर्ोिनाहरुको तिुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

 वालषयक लवकास कार्यिम, आर्ोिना तिुयमा, कार्ायन्वर्न 

 लवकास लनमायण प्रलिर्ामा स्थानीर् िनसहभालगता अलभवलृर्द्का कार्यिम तिुयमा र कार्ायन्वर्न 

 लवकास र्ोिनाहरुको वातावरणीर् प्रभाव मलू्र्ाङ्कन 

 उपभोिा सलमलतको लववरण, क्षमता लवकास 

 लवकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेत्र लनधायरण 

 सघंीर् र प्रादलेशक आर्ोिना, पररर्ोिना कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहिीकरण र सहर्ोग 

 लवकास आर्ोिना तथा पररर्ोिना सम्बन्धी अन्र् कार्य 

(ि)  अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

 लवकास आर्ोिनाको अनगुमन, आवलधक प्रगलत तथा प्रलतफिको सलमक्षा 



 

 लवकास र्ोिनाको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कनको आधार तथा प्रलिर्ा  लनधायरण 

 आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा प्रभाव मलू्र्ाङ्कन 

 लबषर् क्षेत्रगत नीलतको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

(ग) त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन 

 त्र्ाङ्क सकंिन, व्र्वस्थापन तथा प्रर्ोग सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र लनर्मन 

 सचूना तथा अलभिेि केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन 

 आधलुनक प्रलवलध माफय त व्र्लिगत घटना दताय (िन्म, मतृ्र्,ु लववाह, वसाकसराक, सम्बन्ध लवच्छेद र 

धमयपतु्र\धमयपतु्री), अलभिेि व्र्वस्थापन तथा प्रलतवेदन 

 स्थानीर् त्र्ाङ्क सकंिन, प्रशोधन, अलभिेिीकरण तथा लवतरण 

o आधारभतू त्र्ाङ्क, सकंिन र व्र्वस्थापनाः िनसाङ्ल्र्क, प्राकृलतक, आलथयक, सामालिक, 

साँस्कृलतक, भौलतक पवूायधार, रोिगारीको अवस्था, कुि ग्राहस्थ उत्पादन, प्रलत व्र्लि आर्, मानव 

लवकास सचूकांक, रािश्व तथा आर् व्र्र् समेतको संर्िु त्र्ाङ्क सकंिन र प्रशोधन गरी सचूना 

प्रणािीमा आवर्द्ता र पालश्चयलचत्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावलद्यक एवं अलभिेि 

o बेरोिगारको त्र्ाङ्क सकंिन 

o स्थानीर् व्र्ापारको त्र्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्धान 

o सामालिक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् त्र्ाङ्क र सचूना व्र्वस्थापन 

o सम्पन्न भएका तथा चािु र्ोिनाको लववरण 

o लवषर् क्षेत्रगत सचूना, त्र्ाङ्कको सकंिन, अलभिेि 

 प्रदशे तथा सघंसगँ त्र्ाङ्क एवं सचूना आदान प्रदान र समन्वर्  

 सम्भाव्र् प्राकृलतक स्रोत तथा साधनको अलभिेि (प्रोफाकि) व्र्वस्थापन 

 गाउँपालिकाका आवलधक तथा वालषयक कार्यिम र बिेट स्वीकृलत 

रष्टव्र्ाः गाउँ कार्यपालिकािे मालथ उल्िेलित लवषर्क्षेत्र समेट्ने गरी आफ्नो आवश्र्कता र प्राथलमकता अनरुुप कार्ायिर्, शािा वा 

उपशािा वा इकाक सलहतको प्रशासलनक ढाँचा स्वीकृत गरी िाग ुगनय सक्नेछ । 

  



 

अनसुचूी -३ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (३) सगँ सम्बलन्धत) 

वडा सलमलतबाट सम्पादन हनेु कार्य 

(क) िडा स्तरीर् तथ्र्ाङ्क संकिन तथा अद्यािलिक गननः 

 आफ्नो वडा लभत्रको वस्तगुत लववरण (नदीनािा, िैलवक लवलवधता, िलनि पदाथय, िनसङ््र्ाको बनोट, आलथयक 

अवस्था, उद्योगधन्दा, लशक्षा तथा स्वास््र् सम्बन्धी लववरण आदी) तर्ार गने, अद्यावलधक गद ैिैिाने 

 लनिी घर तथा घरपररवारको िगत रा्ने 

 ऐलतहालसक, परुातालत्वक, साँस्कृलतक तथा धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावयिलनक तथा सामदुालर्क 

भवन, सावयिलनक, ऐिानी, पलतय िग्गाको िगत रा्ने तथा सरंक्षण गने 

 ििुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मलन्दर, गमु्वा, मलस्िद, दवेस्थि, मदरसा, पलतय िग्गा, 

डाँडापािा, चरनक्षेत्र, पानीको मिू, पोिरी, तिाउ, इनार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, 

कुिो नहर, पानीघट्ट, लमिको त्र्ाङ्क सकंिन गरी अद्यावलधक िगत रा्ने, सरंक्षण गने र िलण्डकृत त्र्ाङ्क र 

सचूना सलहतको वडाको पालश्वयलचत्र तर्ार तथा अद्यावलधक गने 

(ख) िडाका लिकास लनमायणका र्ोजना तजुयमा, कार्ायधिर्न, अनुगमन तथा आिलिक प्रगलत सलमिा गननः 

 सहभालगतामिूक र्ोिना तिुयमा प्रणािी अनसुार वस्ती वा टोिस्तरबाट र्ोिना तिुयमा प्रलिर्ा अविम्बन गरी वस्ती 

तथा टोिस्तरीर् र्ोिनाको माग सङ्किन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने, 

 टोि लवकास ससं्थाको गठन र पररचािन तथा वडालभत्र सञ्चािन हुने र्ोिनाहरुका िालग उपभोिा सलमलतको गठन 

तथा सोको अनगुमन गने 

 वडालभत्रका र्ोिना तथा भौलतक पवूायधारको सरंक्षण, ममयत सम्भार, रेिदिे तथा व्र्वस्थापन गने 

(ग) िडाका लिकास लनमायणका कार्यहरु गननः 

 बािउद्यानको व्र्वस्था गने 

 अनौपचाररक लशक्षा कार्यिम तथा प्रारलम्भक वाि लवकास केन्र सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने, 

 पसु्तकािर्, वाचनािर्, सामदुालर्क लसकाक केन्र, ,बािक्िब तथा बािसञ्िािको सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने, 

 वडा तहको स्वास््र् केन्र तथा उप केन्रको व्र्वस्थापन गने, 

 बािबालिकाहरुिाक लब.लस.लि., पोलिर्ो, लभटालमन “ए” को व्र्वस्था गने, 

 पोषण कार्यिमको सञ्चािन गने, 

 वडा तहमा स्वास््र् िनचेतना लवकास तथा स्वास््र् सचूना कार्यिमको सञ्चािन गने, 

 शहरी तथा ग्रामीण स्वास््र् लक्िलनकको सञ्चािन गने, गराउने, 

 सावयिलनक शौचािर् तथा स्नान गहृको लनमायण र व्र्वस्थापन गने, गराउने, 

 वडास्तरीर् सामदुालर्क धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोिरीको लनमायण, सरंक्षण र गणुस्तर लनर्मन गने, 

 घरबाट लनकास हुने फोहोरमैिाको सङ्किन र व्र्वस्थापन, चोक तथा गल्िीहरुको सरसफाक, ढि लनकास, मरेका 

िनावरको व्र्वस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा पानीको स्रोत सरंक्षण गने, गराउने 

 कृलष तथा फिफूि नसयरीको स्थापना, समन्वर् र प्रवर्द्यन तथा वडास्तरीर् अगवुा कृषक तालिमको अलभमलुिकरण गने, 

 कृलष मिको माग सङ्किन गने, 

 कृलषमा िाग्ने रोगहरुको लववरण तर्ार गने, 

 पशपंुछी लवकास तथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन, 



 

 वडालभत्रको चरण क्षेत्र सरंक्षण तथा व्र्वस्थापन गने, 

 स्थानीर् समदुार्का चाडपवय, भाषा ससं्कृलतको लवकासको िालग किा, नाटक, िनचेतनामिूक तथा सांस्कृलतक 

कार्यिम गने गराउने, 

 स्थानीर् मौलिकता झलल्कने सांस्कृलतक रीलतररवाििाक सरंक्षण तथा प्रवर्द्यन गने 

 वडालभत्र िेिकूद पवूायधारको लवकास गने, 

 अन्तर लवद्यािर् तथा बािक्िब माफय त िेिकूद कार्यिमको सञ्चािन गने गराउने 

 वडा क्षेत्रलभत्रको बाटोघाटो चािु अवस्थामा रा्ने तथा रा्न सहर्ोग गने 

 वडालभत्रका सडक, अलधकारक्षेत्रमा अवरोध र अलतिमण गनय नलदने 

 बाटोघाटोको बाढी पलहरो पन्छाउने 

 घरेिु उद्योगको िगत सङ्किन तथा सम्भाव्र्ता पलहचान गने 

 वडालभत्र घरेिु उद्योगको प्रवर्द्यन गने 

 प्रचलित काननू बमोलिम व्र्लिगत घटना दताय, अद्यावलधक र सोको अलभिेि सरंक्षण गने 

 व्र्लिगत घटना दताय सम्बन्धी िनचेतना कार्यिम सञ्चािन गने 

 सामालिक सरुक्षा भत्ता लवतरण तथा अलभिेि अद्यावलधक गने 

 वडािाक बािमैत्री बनाउने 

 वडालभत्र आलथयक तथा सामालिक रुपमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्र्लि, ज्रे्ष्ठ 

नागररक, अल्पसङ््र्क, सीमान्तकृत समदूार्को अलभिेि रािी सामालिक र आलथयक उत्थान सम्बन्धी काम गने 

 लवलभन्न समदुार्का वीच सामालिक सदभाव र सौहादयता कार्म गने 

 बािलववाह, मलहिा लबरुर्द्को लहंसा, छुवाछुत, दहिे तथा दाइिो, हलिर्ा प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, 

मानव वेचलबिन, लनरक्षरता िस्ता सामालिक कुरीलत र अन्धलवश्वासको अन्त्र् गने, गराउने 

 प्रचलित काननूको अधीनमा रही मािपोत तथा भलूम कर, व्र्वसार् कर, बहाि कर, लबज्ञापन कर, स-शलु्क पालकय ङ्ग, 

नर्ाँ व्र्वसार् दताय, लसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्िन करको िेिािोिा र सङ्किन गरी गाउँपालिकामा 

प्रलतवेदन सलहत रकम बझुाउने 

 असि लबरामी भएको वेवाररस वा असहार् व्र्लििाक नलिकको अस्पताि वा स्वास््र् केन्रमा परु् र्ाक औषधोपचार 

गराउने 

 असहार् वा वेवाररस व्र्लिको मतृ्र् ुभएमा लनिको दाह ससं्कारको व्र्वस्था लमिाउने 

 सडक बािबालिकाको उद्वार र पनुस्थायपना गने, गराउने 

 वडालभत्रको सामदुालर्क वन, वनिन्र् सम्पदा र िैलवक लवलवधताको संरक्षण र प्रवर्द्यन गने 

 वडा, टोि, वस्तीस्तरमा हररर्ािी क्षेत्र लवस्तार गने गराउने 

 वडािाक वातावरणमैत्री बनाउने 

 प्राङ्गाररक कृलष, सरुलक्षत माततृ्व,  लवद्याथी भनाय, पणूय िोप, ििुा लदशामिु सरसफाक, वातावरणमैत्री तथा बािमैत्री 

शासनिस्ता प्रवर्द्यनात्मक कार्यहरु गने, गराउने 

(घ) कानून बमोलजमका लनर्मन कार्य गनन 

 वडालभत्रका सञ्चालित लवकास र्ोिना, आर्ोिना तथा सिंग्न उपभोिा सलमलतहरुका कार्यको लनर्मन गने 



 

 घर लनमायण गणुस्तर तथा भवन सलंहता र मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनगुमन गने, लसकमी, डकमीिाक भकूम्प 

प्रलतरोधी भवन लनमायण सम्बन्धी तालिम लदने 

 िाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेर् पदाथय तथा उपभोग्र् सामाग्रीको गणुस्तर र मलू्र्सचूी अनगुमन गरी 

उपभोिा लहत सरंक्षण गने 

 वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्र्वसार्को प्रवर्द्यन गरी िगत रा्ने 

 हाट बिारको व्र्वस्थापन गने, गराउने 

 लवद्यतु चहुावट तथा चोरी लनर्न्त्रण गने 

 नाता, नागररकता आलदको लसफाररस तथा प्रमालणत गने 

 आफ्नो भौगोलिक क्षते्र लभत्रको लनमायण कार्य तथा अन्र् सेवाको प्रर्ोिनको िालग लनमायण सामाग्री, ज्र्ािा, भाडा, तथा 

महशिुको स्थानीर् दररेट तोक्ने 

 आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलमत, सहकारी ससं्था, लनिी क्षेत्र िगार्तका सबै लवकास साझेदार 

 हरुसगँ लवकास लनमायण तथा सावयिलनक सवेा प्रवाहमा समन्वर् गने 

 समर् समर्मा नेपाि कानूनिे तोकेबमोलिम अन्र् काम गने 

(ङ) अलभिेख व्र्िस्थापन, लसफाररस तथा प्रमालणत गनन 

 पलञ्िकरण, नागररकतात तथा अलभिेि व्र्वस्थापन 

o गाउँपालिकामा व्र्लिगत घटनाको स्थानीर् त्र्ाङ्क सम्बन्धी नीलत, काननू, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न 

र लनर्मन 

o सघंीर् काननू र मापदण्ड बमोलिम गाउँपालिकामा व्र्लिगत घटना (िन्म, मतृ्र्ु, लववाह, बसाकसराक, सम्बन्ध 

लवच्छेद र धमयपतु्र र धमयपतु्री) को दताय 

o आधलुनक प्रलवलध अपनाक व्र्लिगत घटनाको अलभिेि व्र्वस्थापन र प्रलतवेदन 

o नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रका िालग लसफाररस िगार्तका महत्वपणूय अलभिेिको लनर्मन 

o स्थानीर् स्तरको अलभिेि व्र्वस्थापन 

 नाता प्रमालणत गने 

 नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस गने 

 बहाि करको िेिािोिा लसफाररस गने 

 कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने 

 मोही िगत कट्टाको लसफाररस गने 

 िन्म लमलत प्रमालणत गने 

 व्र्ापार व्र्वसार् बन्द भएको, सञ्िािन नभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् हदुैं नभएको लसफाररस गने 

 लमिापत्रको कागि गराउने लनवेदन दताय गनय लसफाररस गने 

 लववाह प्रमालणत तथा अलववालहत प्रमालणत गने 

 लनाःशलु्क वा सशलु्क स्वास््र् उपचारको लसफाररस गने 

 अगे्रिी माध्र्ममा लसफाररस तथा प्रमालणत गने 

 घर पाताि प्रमालणत गने 

 व्र्लिगत लववरण प्रमालणत गने 



 

 पिूायमा घर कार्म गने लसफाररस गने 

 फरक, फरक नाम, थर, िन्म लमलत तथा प्रमालणत दवुै नाम गरेको व्र्लि एकै हो भन्ने लसफाररस गने 

 नाम, थर, िन्म लमलत संशोधनको लसफाररस गने 

 िग्गा धनीपिूाय हराएको लसफाररस गने 

 कागि र मन्िरुीनामा प्रमालणत गने 

 लकत्ताकाट गनय लसफाररस गने 

 सरंक्षक प्रमालणत गने तथा ससं्थागत र व्र्लिगत सरंक्षक लसफाररस गने 

 िीलवतसगँको नाता प्रमालणत गने 

 हकवािा वा हकदार प्रमालणत गने 

 नामसारी गनय लसफाररस गने 

 िग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने 

 मतृकसगँको नाता प्रमालणत तथा सियलमन लसफाररस गने 

 उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने 

 िीलवत रहकेो लसफाररस गने 

 पवूय प्राथलमक लवद्यािर् िोल्ने लसफाररस र अनमुलत लदने 

 िग्गा मलू्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमालणत गने 

 लवद्यािर्को कक्षा थप गनय लसफाररस गने 

 पािन पोषणको िालग लसफाररस गने 

 वैवालहक अङ्लगकृत नागररकता लसफाररस गने 

 आलथयक अवस्था कमिोर वा लवपन्नता प्रमालणत गनय वा आलथयक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्नता प्रमालणत  

 लवद्यािर् ठाउँसारी गनय लसफाररस गने 

 धारा तथा लवद्यतु िडानको िालग लसफाररस गने 

 प्रचलित काननू अनुसार प्रत्र्ार्ोलित अलधकार बमोलिमको अन्र् लसफाररस वा प्रमालणत गने 

  



 

अनसुचूी -४ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (४) सगँ सम्बलन्धत) 

अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि तथा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलिकार 

१. अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलिकारः (१) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलधकार दहेार् बमोलिम हनेुछाः 

(क) गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउने र बैठकको अध्र्क्षता गने 

(ि) गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गराउने 

(ग) गाउँपालिकाको वालषयक कार्यिम तथा बिेट तर्ार गरी सभामा पेश गने 

(घ) गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्मा गाउँ सभाको अलधवेशनको आव्हान र समापनको घोषणा गने 

(ङ) गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष वा सदस्र्िाक गाउँपालिकाको कार्य लवभािन लनर्माविी अनुरुपको लवषर्गत कार्य 

लिम्मेवारी बाँडफाँड तथा हरेफेर गने 

(च) गाउँ सभा र गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् कार्ायन्वर्न गने गराउने 

(छ) गाउँ कार्यपालिकाको दलैनक कार्यको सामान्र् रेिदिे, लनदशेन र लनर्न्त्रण गने 

(ि) उपाध्र्क्ष तथा सदस्र्िाक गाउँपालिकाको कामका िालग स्वदशेलभत्र कािमा िटाउने 

(झ) कार्यकारी अलधकृतको सात लदनसम्मको लवदा वा स्वदशेलभत्रको काि स्वीकृत गने 

(ञ) गाउँपालिकाको चि अचि सम्पलत्त हरेलवचार तथा ममयत सम्भार गने गराउने र आम्दानी िचय, लहसाब र अन्र् 

कागिपत्र सरुलक्षत रा्ने, रा्न िगाउने 

(ट) प्रचिलत नेपाि काननू बमोलिम आवश्र्क लसफाररस गने 

(ठ) गाउँ सभा वा गाउँ कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् काम गने 

     (२) अध्र्क्षिे आफ्नो अनपुलस्थलतमा उपाध्र्क्षिाक कार्यवाहक अध्र्क्ष तोक्न ुपनेछ । 

२. उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अलिकारः (१) उपाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोलिम हनेुछाः 

(क) न्र्ालर्क सलमलतको सरं्ोिक भक कार्य गने 

(ि) गाउँपालिका अध्र्क्षको अनपुलस्थलतमा  कार्यवाहक भक कार्य गने 

(ग) गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका तथा अध्र्क्षिे तोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) उपाध्र्क्षिे आफ्नो गाउँपालिकाक क्षेत्रबालहर िान ुपदाय अध्र्क्षिाक िानकारी लदनपुनेछ । 

३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलिकारः (१) वडा अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोलिम हनेुछाः 

(क) आफ्नो वडा सलमलतको अध्र्क्ष भक कार्य गने 

(ि) वडा सलमलतका सदस्र्हरुिाक वडा सलमलतको कामको बाँडफाँड गरी सहिीकरण तथा पररचािन गने 

(ग) कार्यपालिकाको सदस्र् भक कार्य गने 

(घ) वडाको लवकास र्ोिना, बिेट तथा कार्यिमहरु कार्ायन्वर्न गने गराउने तथा स्वीकृलतका िालग गाउँपालिकामा पेश 

गने 

(ङ) वडाबाट कार्ायन्वर्न हनेु र्ोिना तथा कार्यिमहरु कार्ायन्वन गने गराउने, लतनको अनगुमन गने तथा आवलधक समीक्षा 

गने गराउने 

(च) प्रचलित नेपाि काननू बमोलिम आवश्र्क लसफाररस गने 

(छ) तोलकए बमोलिम वा गाउँपलिका अध्र्क्षिे तोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) वडाध्र्क्षिे आफ्नो अनुपलस्थलतमा सम्बलन्धत वडा सलमलतको ज्रे्ष्ठ सदस्र्िाक कार्यवाहक तोकी सोको िानकारी गाउँ 

कार्यपालिकािाक लदनपुनेछ । 

४. सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलिकारः (१) कार्यपालिकाको सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोलिम हनेुछाः- 

(क) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने 

(ि) अध्र्क्षिे तोकेको लवषर्गत क्षेत्रको सरं्ोिक वा अध्र्क्ष भक तोलकएको कार्य गने 

(ग) अध्र्क्ष तोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) सदस्र्िे गाउँपालिका क्षेत्र बालहर िाँदा अध्र्क्षिाक िानकारी लदक िान ुपनेछ । 



 
५. िडा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलिकारः (१) वडा सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकार दहेार् बमोलिम हनेुछाः 

(क) वडा सलमलतको बैठकमा भाग लिने 

(ि) वडा अध्र्क्षको अनपुलस्थलतमा वडाअध्र्क्षिे तोके बमोलिम कार्यवाहक वडा अध्र्क्ष भक कार्य गने 

(ग) वडा अध्र्क्षिे तोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) वडा सदस्र्िे गाउँपालिका क्षेत्र बालहर िाँदा वडा अध्र्क्षमाफय त कार्यपालिकािाक िानकारी लदन ुपनेछ । 

  



 

अनसुचूी -५ 

लिषर्गत सलमलतहरुको लििरण 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (६) सगँ सम्बलन्धत) 

(क) सावयिलनक सवेा तथा क्षमता लवकास सलमलत 

(ि) आलथयक लवकास सलमलत 

(ग) सामालिक लवकास सलमलत 

(घ) पवूायधार लवकास सलमलत 

(ङ) वातावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलत 

(च) लवधरे्क सलमलत 

 

प्रमालणकरण लमलत:- २०७४/०४/१५        cf1fn] 
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