नियम िं. १

गाउँ काययपानिका (काययविभाजि) नियमाििी, २०७४
काययपानिकाबाट स्िीकृत नमनतिः-२०७४/०५/१६ सोमबार

नमक्िाखोिा गाउँपानिका
ु , िेपाि
ताप्िेजङ
२०७४

गाउँ काययपानिका (कायय विभाजि) नियमाििी, २०७४
िेपािको सं विधािको धारा २१८ िे दिएको अनधकार प्रयोग गरी नमक्िाखोिा गाउँपानिकाको गाउँ
काययपानिकािे आफ्िो कायय विभाजिका िानग नमनत २०७४/०३/११ को निर्ययािुसार िे हायका
नियमहरु बिाएको छ ।
१.

संक्षिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यी नियमहरुको िाम “गाउँ काययपानिका (कायय विभाजि)
नियमाििी, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो नियमाििी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषािः विषय िा प्रसं ङ्गिे अको अर्य ििागेमा यस नियमाििीमािः(क)

“अध्यि” भन्नािे गाउँ काययपानिकाको अध्यि सम्झिुपछय ।

(ख)

“उपाध्यि” भन्नािे गाउँ काययपानिकाको उपाध्यि सम्झिुपछय ।

(ग)

“काययपानिका” भन्नािे नमक्िाखोिा गाउँ काययपानिका सम्झिुपछय ।

(घ)

“काययकारी अनधकृत” भन्नािे गाउँपानिकाको काययकारी अनधकृत सम्झिुपछय ।

(ङ)

“गाउँपानिका” भन्नािे नमक्िाखोिा गाउँपानिका सम्झिुपछय ।

(च)

“विषयगत शाखा” भन्नािे नमक्िाखोिा गाउँ काययपानिका अन्तगयतको विषयगत शाखा,
उपशाखा, कायायिय िा ईकाईिाई सम्झिुपछय । यस शब्ििे सं विधाि बमोक्षजम
गाउँपानिकािाई तोवकएको काययसम्पािि गियका िानग गाउँ काययपानिका अन्तगयत रहिे
क्षशिा, स्िास््य, कृवष, िि, पशुविकास जस्ता विषयिेत्रगत कायायिय िा इकाईिाई
समेत सम्झिुपछय।

(छ)

“िडा सक्षचि” भन्नािे गाउँपानिकाको िडा कायायियको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा
कामकाज गिय तोवकएको िडा सक्षचि सम्झिुपछय ।



(ज)

“िडा सनमनत” भन्नािे नमक्िाखोिा गाउँपानिकाको िडा सनमनत सम्झिुपछय ।

(झ)

“सिस्य” भन्नािे गाउँ काययपानिकाको सिस्य सम्झिुपछय । जो शब्ििे गाउँ
काययपानिका को अध्यि, उपाध्यि र िडा अध्यि समेतिाई जिाउिेछ ।

(ञ)
३.

“सभा” भन्नािे नमक्िाखोिा गाउँपानिकाको गाउँ सभािाई सम्झिुपछय ।

कायय सम्पािििः (१) गाउँ काययपानिकाको कायय सम्पािि गाउँ काययपानिकाको कायायिय, िडा
कायायिय एिं विषयगत शाखाबाट हुिेछ ।
(२) गाउँ काययपानिका अन्तगयत रहिे विषयगत शाखा िा कायायिय िा उपशाखा िा इकाई
िा केन्रहरुको वििरर् अिुसूची -१ मा उल्िे ख भए बमोक्षजम हुिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोक्षजमका विषयगत शाखाहरु र नतिीहरुको कायय वििरर् गाउँ
काययपानिकािे स्िीकृत गरे बमोक्षजम हुिेछ ।

४.

कायय विभाजििः (१) गाउँ काययपानिकाको कायायिय र विषयगत शाखाबाट सम्पािि हुिे कायय
अिुसूची -२ बमोक्षजम हुिेछ ।
(२) गाउँ काययपानिकािे उपनियम (१) बमोक्षजमको विषयगत शाखाको काममा आिश्यकता
अिुसार हे रफेर िा र्पघट गिय सक्िेछ ।
(३) िडा सनमनतबाट सम्पािि हुिे काययको अिुसूची -३ बमोक्षजम हुिेछ ।
(४) अध्यि, उपाध्यि, िडा अध्यि र सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार अिुसूची -४
बमोक्षजम हुिेछ ।
(५) अध्यििे विषयगत िेत्रको काययको िानग काययपानिकाको कुिै सिस्यिाई निजिे गिे
काययको िेत्रानधकार समेत तोकी क्षजम्मेिारी दिि सक्िेछ ।



(६) काययपानिकािे आफ्िो काययसम्पाििका िानग अिुसूची-५ बमोक्षजमको विषयगत सनमनत
गठि गरी कुिै सिस्यको सं योजकत्िमा त्यस्तो सनमनतको काययिेत्र तोकी क्षजम्मेिारी दिि
सक्िेछ ।
५.

क्षजम्मेिारी तर्ा उत्तरिावयत्ििः (१) गाउँ काययपानिकाबाट सम्पािि भएका कामका िानग अध्यि
तर्ा सिस्यहरु सामुवहक रुपमा गाउँ सभाप्रनत उत्तरिायी हुिेछि् ।
(२) गाउँ काययपानिकाका सिस्यहरु आफूिाई तोवकएको काययका िानग व्यक्षिगत रुपमा
काययपानिका तर्ा अध्यिप्रनत उत्तरिायी हुिेछि् ।
(३) नबषयगत सनमनतबाट सम्पािि हुिे कामका िानग सनमनतका सं योजक तर्ा सिस्यहरु
सामूवहक रुपमा काययपानिकाप्रनत उत्तरिायी हुिेछि् ।
(४) िडा अध्यि आफूिे गिे कामका िानग काययपानिका, अध्यि तर्ा िडा सनमनतप्रनत र
िडा सनमनतबाट गररिे कामका िानग सामूवहक रुपमा काययपानिका र सभाप्रनत उत्तरिायी हुिेछ
।

६.

अनधकार प्रत्यायोजििः (१) गाउँ काययपानिकािे आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही अनधकार
अध्यि, उपाध्यि, िडाअध्यि, सिस्य तर्ा मातहतका सनमनत, उपसनमनत िा काययकारी
अनधकृतिाई प्रत्यायोजि गिे सक्िेछ ।
(२) अध्यििे आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही अनधकार कुिै सिस्य िा काययकारी
अनधकृतिाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
(३) िडा सनमनत िा िडा अध्यििे आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही अनधकार िडा सनमनतका
कुिै सिस्य िा िडा सक्षचििाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।



७.

र्पघट, हेरफेर िा

संशोधििः (१) काययपानिकािे यस नियमाििीिाई आिश्यकता अिुसार

र्पघट िा हे रफेर िा सं शोधि

गिय सक्िेछ ।

(२) काययपानिकािे उपनियम (१) बमोक्षजम अिुसूचीमा र्पघट िा हे रफेर िा सं शोधि गरे को
विषयको सूचिा सियसाधारर्को जािकारीको िानग प्रकाशि गिुय पिेछ ।
८.

बाधा अड्काउ फुकाऊिः यो नियम कायायन्ियिको सम्बन्धमा कुिै बाधा अड्काउ परे मा यस
नियमाििीको भाििाको प्रनतकुि िहुिे गरी काययपानिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउि
आिश्यक व्यिस्र्ा गिे सक्िेछ ।

९.

यसै नियम भए गरे को मानििेिः यो नियमाििी स्िीकृनत हुिपु ूि य गाउँ काययपानिकाबाट सम्पािि
भएका काययहरु यसै नियमाििी अिुरुप भए गरे को मानििेछ ।



अिुसूची -१
ँ सम्बक्षन्धत)
(नियम ३ को उपनियम (२) सग
गाउँ काययपानिकामा रहिे विषयगत शाखा (शाखा, कायायिय, उपशाखा, इकाई) को वििरर्
(गाउँ काययपानिकाको आफ्िो राजश्वको िमता, खचयको आिश्यकता, सेिा उपिब्ध गराउिु पिे
जिसङ्ख्या तर्ा विकासका मू्य मू्य प्रार्नमकता अिुरुप सं गठि तर्ा व्यिस्र्ापि सभे िर्का
आधारमा विषयगत शाखा तर्ा कायायिय, उपशाखा िा इकाई निधायरर् गिय सक्िेछि् ।जिशक्षिको
उपिब्धता तर्ा प्रशासनिक खचयिाई ध्याि दिई एउटा विषयगत शाखा अन्तगयतको कुिै कायायिय,
उपशाखा िा इकाईिे नमल्िो अन्य विषयिेत्रको काययसमेत सम्पािि गिे सक्िेछ ।)
१. सामान्य प्रशासि शाखा
(क) स्र्ािीय सेिा तर्ा जिशक्षि विकास उपशाखा
(ख) साियजनिक खरीि तर्ा सम्पक्षत्त व्यिस्र्ापि उपशाखा
(ग) स्र्ािीय तह, प्रिे श र सं घसँगको सम्बन्ध र समन्िय तर्ा िडासँगको समन्िय उपशाखा
(घ) िगर प्रहरी व्यिस्र्ापि उपशाखा
(ङ) न्याय, कािूि तर्ा मािि अनधकार प्रिर्द्यि उपशाखा
(च) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रविनध विकास तर्ा विस्तार र एफ.एम. सञ्चािि उपशाखा
(छ) बजार अिुगमि, गुर्स्तर, िापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा वहत सं रिर् उपशाखा
(ज) बैठक तर्ा विधायि उपशाखा
(झ) आन्तररक िे खापरीिर् उपशाखा
(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपानध तर्ा विभषु र् इकाई
२. राजश्व तर्ा आनर्यक प्रशासि शाखा



(क) राजश्व िीनत तर्ा प्रशासि उपशाखा
(ख) आनर्यक प्रशासि उपशाखा
३. पूिायधार विकास तर्ा भिि नियमि शाखा
(क) सडक तर्ा यातायात व्यिस्र्ा उपशाखा
(ख) भिि तर्ा भिि सं वहता एिं निमायर् इजाजत (नडजाइि समेत) उपशाखा
(ग) जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय, भू-उपयोग तर्ा िस्ती विकास उपशाखा


जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय इकाई



िस्ती विकास इकाई

(घ) जिविद्युत, ऊजाय र सडक िक्षत्त तर्ा नसं चाई उपशाखा


जिविद्युत, ऊजाय र सडक िक्षत्त इकाई



नसं चाई तर्ा जिउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रर् इकाई

(ङ) िातािरर्, पयायिरर् एिं जिाधारिेत्र सं रिर् तर्ा फोहोरमैिा व्यिस्र्ापि उपशाखा
(च) विपद् व्यिस्र्ापि (बारुर्यन्त्र, एम्बुिेन्स तर्ा यन्त्र उपकरर् पररचािि समेत) उपशाखा
(छ) साियजनिक निजी साझेिारी इकाई
४. आनर्यक विकास शाखा
(क) कृवष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी कायायिय
(ख) िि तर्ा भू-सं रिर् कायायिय
(ग) उद्योग तर्ा उद्यमशीिता विकास उपशाखा
(घ) रोजगार प्रिर्द्यि तर्ा गररबी न्यू निकरर् उपशाखा
५. सामाक्षजक विकास शाखा
(क) आधारभूत तर्ा माध्यनमक क्षशिा कायायिय



(ख) खेिकूि तर्ा अनतररि वियाकिाप इकाई
(ग) आधारभूत स्िास््य तर्ा सरसफाई कायायिय
(घ) खािेपािी व्यिस्र्ापि कायायिय
(ङ) िै वङ्गक समािता तर्ा सामाक्षजक सुरिा उपशाखा


िै वङ्गक समािता इकाई



बािबानिका, वकशोर वकशोरी तर्ा युिा इकाई



अपाङ्गता भएका व्यक्षि तर्ा ज्येष्ठ िागररक इकाई

(च) गैरसरकारी सं स्र्ा पररचािि, समन्िय तर्ा नियमि इकाई
(छ) सामाक्षजक सुरिा काययिम तर्ा व्यक्षिगत घटिा िताय इकाई
(ज) सं स्कृनत, सम्पिा, िनितकिा तर्ा पययटि प्रिर्द्यि इकाई
६. योजिा, अिुगमि तर्ा त्याङ्क शाखा
(क) योजिा, कायययोजिा तजुम
य ा तर्ा उपभोिा सनमनत पररचािि इकाई
(ख) अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि इकाई
(ग) त्याङ्क व्यिस्र्ापि इकाई



अिुसूची -२
ँ सम्बक्षन्धत)
(नियम ४ को उपनियम (१) सग
विषयगत शाखाको कायय विभाजि
१. सामान्य प्रशासि शाखा
(क) स्र्ािीय सेिा तर्ा जिशक्षि विकास


स्र्ािीय सेिाको व्यिस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, मापिण्ड, सेिा शतय, योजिा, कायायन्ियि र
नियमि



सं विधािको धारा ३०२ बमोक्षजम समायोजि भई आउिे कमयचारीको व्यिस्र्ापि



स्र्ािीय सेिाको व्यिस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय



गाउँपानिकाको सं गठि विकास, सं गठि सं रचिा तर्ा िरबन्िी निधायरर्, जिशक्षि
व्यिस्र्ापि र िृक्षत्त विकास



स्र्ािीय सेिाको व्यिस्र्ापिमा सूचिा तर्ा सञ्चार प्रविनधको उपयोग, प्रिर्द्यि र नियमि



मािि सं शाधि विकासका िानग अल्पकािीि तर्ा िीघयकािीि योजिा तजुम
य ा



गाउँपानिकामा साियजनिक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आदिको व्यिस्र्ापि



स्र्ािीय शाक्षन्त सनमनत सम्बन्धी काययहरु

(ख) साियजनिक खरीि तर्ा सम्पक्षत्त व्यिस्र्ापि


गाउँपानिकाको िानग साियजनिक खरीि तर्ा अन्य बन्िोबस्तीका सामाि सम्बन्धी विषय



गाउँपानिकानभत्रको साियजनिक तर्ा सरकारी सम्पक्षत्त, सामूिावयक सम्पक्षत्त, भिि, सडक,
पसि, व्यिसाय, पूिायधार, उद्योग, खािी तर्ा खनिज, ििको वििरर् सवहतको अद्यािनधक
अनभिेख



गाउँपानिकाको स्िानमत्िमा रहे को सम्पक्षत्तको अद्यािनधक अनभिे ख





गाउँपानिकाक्षस्र्त सरकारी सम्पक्षत्तको एवककृत वििरर्

(ग) स्र्ािीय तह, प्रिे श र सं घसँगको सम्बन्ध र समन्िय तर्ा िडासँगको समन्िय


सं घ तर्ा प्रिे श तहमा सं विधाि तर्ा कािूि बमोक्षजमको सहभानगता तर्ा प्रनतनिनधत्ि



क्षजल्िा समन्िय सनमनतसँगको समन्िय



िडा तहसँगको सम्पकय र समन्िय



पत्राचार, सभा, समारोह, क्षशष्टाचार

(घ) िगर प्रहरी व्यिस्र्ापि


सं घीय तर्ा प्रिे श कािूिको अधीिमा रही िगर प्रहरीको सञ्चािि तर्ा व्यिस्र्ापि िीनत,
कािूि, मापिण्ड, कायायन्ियि र नियमि



िगर प्रहरीमाफयत िे हायका कायय सम्पािि गिे,
o िीनत, कािूि, मापिण्ड, निर्ययहरु कायायन्ियिमा सहयोग,
o सम्पक्षत्तको सं रिर्,
o गाउँपानिकामा हुिे सभा समारोह, परम्परा तर्ा जात्रा चाडपियको व्यिस्र्ापिमा
सहयोग,
o स्र्ािीय बजार तर्ा पावकयङ्ग स्र्िको व्यिस्र्ापिमा सहयोग,
o िगर प्रहरी सम्बन्धी काययपानिकािे तोके बमोक्षजमका िीनत, योजिा, काययिम
कायायन्ियि,
o गाउँ िस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कायायन्ियि र कसुर उपर छािविि र
अिुसन्धाि,
o स्र्ािीय न्यावयक सनमनतिे गरे का आिे श, फैसिा कायायन्ियिमा सहयोग,



o कायायिय पररसर, सम्पिा, साियजनिक, ऐिािी, पनतय जग्गा, साियजनिक भिि तर्ा
भौनतक पूिायधारको सं रिर् र सुरिा,
o विपद् व्यिस्र्ापिमा सहयोग,
o अपराध रोकर्ाम तर्ा अिुसन्धािमा सहयोग,
o फुटपार् व्यिस्र्ापि,
o निमायर् नियमि,
o गुर्स्तर नियन्त्रर्


िगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय ।

(ङ) न्यावयक सनमनतको सक्षचिािय, न्याय, कािूि, मािि अनधकार प्रिर्द्यि तर्ा मेिनमिाप र
मध्यस्र्ता, निर्यय तर्ा फैसिा कायायन्ियि


न्यावयक सनमनतको सक्षचिािय सम्बन्धी कायय



न्याय तर्ा कािूिी राज्यको पररपाििा



मािि अनधकारको सं रिर् तर्ा प्रिर्द्यि



व्यक्षि र समुिायिीच मेिनमिाप र मध्यस्र्ताको व्यिस्र्ापि



न्यावयक निर्यय तर्ा फैसिा कायायन्ियि

(च) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रविनध विकास तर्ा विस्तार र एफ.एम. सञ्चािि


आफ्िो िेत्रनभत्र इन्टरिेट सेिा, टे निसेन्टर, केबुि तर्ा तारनबहीि टे निनभजिको प्रसारर्को
अिुमनत, ििीकरर् र नियमि



एक सय िाटसम्मको एफ.एम. रे नडयो सञ्चािि अिुमनत, ििीकरर् र नियमि



आफ्िो िेत्रनभत्र पत्रपनत्रकाको प्रकाशि अिुमनत, अनभिेख तर्ा नियन्त्रर्



अनभिेख व्यिस्र्ापिमा ििीितम सूचिा प्रविनधको प्रयोग





सूचिा तर्ा सञ्चार प्रविनधमा सियसाधारर् जिताको सहज र सरि पहुँच तर्ा सूचिा प्रविनधको
विकास र विस्तार सम्बन्धी काययिम तजुम
य ा र कायायन्ियि



िैज्ञानिक अध्ययि, अिुसन्धाि र प्रविनध विकासमा िगािी



सूचिा तर्ा सञ्चार प्रविनधमा आधाररत त्याङ्क व्यिस्र्ापि

(छ) बजार अिुगमि, गुर्स्तर, िापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा वहत सं रिर्


स्र्ािीय ब्यापार, िाक्षर्ज्य, िस्तुको माग, आपूनतय व्यिस्र्ापि तर्ा अिुगमि



बजार तर्ा हाट बजार व्यिस्र्ापि



उपभोिा अनधकार तर्ा वहत सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, कायायन्ियि र नियमि



स्र्ािीय िस्तुहरुको उत्पािि, आपूनतय तर्ा निकासी प्रिेपर्, मूल्य निधायरर् र अिुगमि



स्र्ािीय ब्यापार र िाक्षर्ज्य सम्बन्धी पूिायधार निमायर्



स्र्ािीय िस्तु र सेिा व्यापारको मूल्य तर्ा गुर्स्तरको अिुगमि र नियमि



उपभोिा सचेतिा, िक्षित उपभोिाको िगत व्यिस्र्ापि र स्र्ािीय िस्तु तर्ा सेिाको
गुर्स्तर परीिर्



खाद्य पिार्यको गुर्स्तर नियन्त्रर्



खािेपािीको गुर्स्तर नियन्त्रर्



स्र्ािीय व्यापार प्रिर्द्यि सहजीकरर् र नियमि



स्र्ािीय िौवर्द्क सम्पक्षत्तको सं रिर्, प्रिर्द्यि र अनभिे खाङ्कि

(ज) बैठक तर्ा विधायि


काययपानिका तर्ा सभाको बैठक व्यिस्र्ापि



काययपानिकाको निर्ययहरुको विद्युतीय माध्यमबाट अनभिे खीकरर् तर्ा प्रकाशि



काययपानिका तर्ा सभामा पेश गिुप
य िे विनभि् िीनत, नियम तर्ा कािूिको मस्यौिामा सं योजि





काययपानिकाका विनभन्न सनमनत, उपसनमनत, काययििको बैठक व्यिस्र्ापि



िीनत, कािूिको प्रमाक्षर्क प्रनतको सं रिर्, प्रकाशिका िानग समन्िय



विधायि सम्बन्धी अन्य कायय

(झ) आन्तररक िे खापरीिर्


आन्तररक तर्ा पूि य िेखापरीिर्



िेखापरीिर् वििरर् (बेरुजुको िगत समेत) को अनभिे ख व्यिस्र्ापि



अक्षन्तम िे खापरीिर् काययमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरर्



िेखापाििसम्बन्धी िमता विकास कायय

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


स्र्ािीय चाडपिय, साियजनिक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आिीको व्यिस्र्ापि



उपानध तर्ा विभूषर् सम्बन्धी नसफाररश, अनभिे ख़

२. राजश्व तर्ा आनर्यक प्रशासि शाखा
(क) राजश्व िीनत तर्ा प्रशासि


राजश्व सम्बन्धी िीनत, कािूि तजूम
य ा, कायायन्ियि र नियमि (राजश्व च ुहािट नियन्त्रर्
समेत)



सम्पक्षत्त कर, घरबहाि कर,

घर जग्गा रक्षजष्ट्रेशि शुल्क, सिारी साधि कर, सेिा शुल्क

िस्तुर, पययटि शुल्क, विज्ञापि कर, व्यिसाय कर, भूनमकर (मािपोत), िण्ड जररिािा,
मिोरञ्जि कर, बहािनबटौरी कर, घरजग्गा कर, मृत िा माररएको जीिजन्तुको हाड, नसं ङ्ग,
प्िाख, छािामा कर, प्राकृनतक रोतोत साधि, व्यिसावयक कर सम्बन्धी िीनत, कािूि,
मापिण्ड, कायायन्ियि, बाँडफाँड, सं किि र नियमि, अन्य आय व्यिस्र्ापि


साियजनिक खचय तर्ा प्राकृनतक रोतोतबाट प्राप्त हुिे रोयल्टी सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड
तर्ा नियमि र सोको सं किि तर्ा बाँडफाँड





आफ्िो िेत्रनभत्र राजश्वका िर अन्य शुल्क निधायरर्, सं घीय र प्रिे श कािूि बमोक्षजम
प्राकृनतक रोतोत साधि र सेिा शुल्क जस्ता रोयल्टी सं किि, समन्िय र नियमि



मािपोत सं किि



कािूि बमोक्षजम ढु ङ्गा, नगट्टी, बािुिा, माटो, िुि, स्िे ट, फायर क्िे जस्ता खािी खनिज
पिार्यको सिेिर्, अन्िेषर्, उत्खिि र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किि



ट्रेवकङ, कायावकङ्ग, क्यािोनिङ्ग, बञ्जी जक्षम्पङ्ग, क्षजप फ्िायर, र्याक्षफ्टङ्ग शुल्क



सामुिावयक ििको सञ्चािि र व्यिस्र्ापिबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किि



प्राकृनतक रोतोतको उपयोग सम्बन्धी िीनत निधायरर् र कायायन्ियि तर्ा प्रिे श र सं घीय
मापिण्ड पाििा



प्रचनित कािूि बमोक्षजम िण्ड जररिािा



बाँकी बक्यौता रकमको िगत र असुि उपर



करिाता क्षशिा तर्ा करिाता वििरर् अद्यािनधक



वित्तीय रोतोत साधिको समतामूिक बाँडफाँड



आनर्यक साधिको महत्तम उपयोग तर्ा पररचािि



राजश्व परामशय सनमनत सम्बन्धी विषय



स्र्ािीय राजश्व प्रिर्द्यिका िानग प्रोत्साहि



राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययि



राजश्व सूचिा तर्ा त्याङ्कको आिाि प्रिाि



सं घीय तर्ा प्रिे श कािूि बमोक्षजम बजेट घाटापूनतयको रोतोत व्यिस्र्ा

(ख) आनर्यक प्रशासि





आनर्यक (काययविनध) िीनत, कािूि, मापिण्ड, कायायन्ियि र नियमि, आनर्यक प्रशासि र
व्यिस्र्ापि



बजेट सीमा निधायरर्, बजेट तजूम
य ा, कायायन्ियि र नियमि



सक्षञ्चत कोष तर्ा आकक्षस्मक कोषको व्यिस्र्ापि



िगािी र िाभांशको व्यिस्र्ापि



िेखा व्यिस्र्ापि, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसञ्चािि कोष तर्ा अन्य सरकारी कोष तर्ा
सम्पक्षत्तको एवककृत वििरर्



समवष्टगत आनर्यक अिस्र्ाको विश्लेषर्



ऋर् तर्ा अिुिािको व्यिस्र्ापि र नियमि



िगािी प्रिेपर् (सरकारी, सहकारी तर्ा निजी) र वित्तीय व्यिस्र्ापि



कारोबारको िे खाङ्कि, नियन्त्रर् तर्ा व्यिस्र्ापि



राजश्व तर्ा व्ययको अिुमाि



बेरुजू फर्छ्यौट



आनर्यक प्रशासि र व्यिस्र्ापि सम्बन्धी अन्य विषय

३. पूिायधार विकास तर्ा भिि नियमि शाखा
(क)

सडक तर्ा यातायात व्यिस्र्ा


स्र्ािीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक तर्ा यातायात सम्बन्धी िीनत, कािूि,
मापिण्ड तर्ा नियमि



स्र्ािीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक, झोिुङ्गे पुि, पुिेसा र तटबन्धि
सम्बन्धी गुरुयोजिाको तजुम
य ा, कायायन्ियि र स्तरोन्ननतका आयोजिाको पवहचाि,
अध्ययि, कायायन्ियि, ममयत, सम्भार





यातायात सुरिा व्यिस्र्ापि र नियमि



ट्याक्सी सेिा अिुमती, व्यिस्र्ापि र नियमि



िातािरर्मै त्री, जििायु पररितयि अिुकूिि, अपाङ्गता र िै वङ्गकमैत्री यातायात
प्रर्ािीको प्रिर्द्यि

(ख)



आधारभूत यातायात सम्बन्धमा प्रिे श सरकारसँग समन्िय



यातायात िेत्रमा िगािी अनभिृवर्द्



यातायात सुविधामा िागररककोक सरि, सहज र समाि पहुँच



यातायात िेत्रमा िातािरर्मैत्री प्रविनधिाई प्रोत्साहि



निजी यातायात नियमि व्यिस्र्ापि

भिि


तर्ा भिि सं वहता एिं निमायर् इजाजत (नडजाइि समेत)
भिि सम्बन्धी िीनत, कािू ि, मापिण्ड तर्ा सो सम्बन्धी योजिा तजुम
य ा, आयोजिा
पवहचाि, अध्ययि, कायायन्ियि र नियमि



रावष्ट्रय भिि सं वहता तर्ा मापिण्ड बमोक्षजम भिि निमायर् अिुमनत र नियमि



भिि निमायर् इजाजत, भिि सं वहता कायायन्ियि



भिि निमायर्को िक्सा स्िीकृनत, सं शोधि, नियमि



पुरातत्ि, प्राचीि स्मारक र सं ग्रहािय सं रिर्, सम्बर्द्यि र पुििःनिमायर्



सरकारी भिि, विद्यािय, सामूिावयक भिि, सभागृह तर्ा अन्य साियजनिक भिि
तर्ा सं रचिा निमायर् र ममयत सं भार

(ग)

जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय, भू-उपयोग तर्ा िस्ती विकास
जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पूजाय





प्रािे क्षशक मापिण्ड बमोक्षजम घरजग्गा धिी िताय प्रमार्पूजाय वितरर् तर्ा िगत
व्यिस्र्ापि



भूनमको िगीकरर् अिुसारको िगत



जग्गाको वकत्ताकाट र भूनम िगत (िक्सा, रोते स्ता) निमायर् र सं रिर्



सरकारी प्रयोजिको िानग जग्गा प्रानप्त, मुआब्जा निधायरर् तर्ा वितरर्मा समन्िय
र सहजीकरर्



जग्गा वििाि समाधािमा मेिनमिाप र मध्यस्र्ता



विश्व सम्पिा सूचीमा परे का स्मारक र पुराताक्षत्िक महत्ि िगायत िि, सीमसार
िेत्र, तटिती िेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगत

िस्ती विकास


शहरीकरर्, िस्ती विकास सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड तर्ा सो सम्बन्धी
योजिा तजुम
य ा, आयोजिा पवहचाि, अध्ययि, कायायन्ियि र नियमि



आधारभूत आिासका योजिा तजुम
य ा र कायायन्ियि



गाउँपानिकामा अव्यिक्षस्र्त बसोबास व्यिस्र्ापि काययिमको तजुम
य ा र कायायन्ियि



आधारभूत बसोबास सम्बन्धमा प्रिे श सरकारसँग समन्िय



योजिािर्द् र व्यिक्षस्र्त िस्ती विकासका काययिमको तजुम
य ा कायायन्ियि



एवककृत िस्ती विकासका िानग जग्गाको एवककरर् तर्ा जग्गा विकास र
व्यिस्र्ापि



सं घीय तर्ा प्रिे श कािूिो अधीिमा रही आफ्िो िेत्रको भू-उपयोग िीनत, योजिा,
काययिम तजुम
य ा र कायायन्ियि





सं घीय तर्ा प्रिे शको मापिण्डको अधीिमा रही व्यिक्षस्र्त िस्ती विकासका
काययिमको तजुम
य ा र कायायन्ियि



सं घीय र प्रिे श कािूि बमोक्षजम स्र्ािीय तहमा सुकुम्िासी पवहचाि र अनभिे ख
व्यिस्र्ा



स्र्ािीय स्तरमा सकुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयि र बसोबास व्यिस्र्ा



एवककृत िस्ती विकासका िानग जग्गाको एवककरर् तर्ा जग्गा विकास र
व्यिस्र्ापि ।

(घ)

जिविद्युत, ऊजाय, सडक िक्षत्त र नसं चाई
जिविद्युत, ऊजाय र सडक िक्षत्त


सािा जिविद्युत आयोजिा, ििीकरर्ीय ऊजाय तर्ा िैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी िीनत,
कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि र नियमि



िैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविनध विकास र हस्तान्तरर्, िमता अनभिृवर्द् प्रिर्द्यि



विद्युत वितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्र्ापि, सञ्चािि र नियमि



जिसहभानगतामा आधाररत स्ििे शी िगािीिाई प्रार्नमकता दििैं

जिरोतोतको

बहुउपयोगी विकास काययिमको तजुम
य ा र कायायन्ियि


स्र्ािीय विद्युत वितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्र्ापि, सञ्चािि र नियमि



सडक ित्तीको व्यिस्र्ा

नसं चाई तर्ा जिउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रर्


नसं चाई सम्बन्धी निनत, कािूि, मापिण्ड निधायरर् र नियमि



नसं चाई सम्बन्धी गुरुयोजिािको तजुम
य ा, कायायन्ियि र स्तरोन्ननतका आयोजिाको
पवहचाि, अध्ययि, कायायन्ियि, ममयत, सम्भार र नियमि





स्र्ािीय सािा, सतह तर्ा भूनमगत नसं चाई प्रर्ािीको सञ्चािि निमायर्, सुधार, ममयत
सम्भार तर्ा सेिा शुल्कको निधायरर् र सङ्किि व्यिस्र्ापि

(ङ)



जिउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रर् सम्बन्धी



स्र्ािीय तटबन्ध, ििी नियन्त्रर् तर्ा ििी व्यिस्र्ापि र नियमि



सािा जिउपयोग सम्बन्धी आयोजिा तजुम
य ा, कायायन्ियि र अिुगमि ।

िातािरर्, पयाययिरर् एिं जिाधार िेत्र सं रिर् तर्ा फोहोरमैिा व्यिस्र्ापि


स्िच्छ तर्ा स्िस्र् िातािरर् र जिाधार तर्ा िन्यजन्तुको सं रिर् व्यिस्र्ापि
सम्बन्धी िीनत, कािूि, काययिम तजुम
य ा, कायायन्ियि र नियमि



िृिारोपर् तर्ा हररयािी तर्ा हररत िेत्रको प्रिर्द्यि



फोहोरमैिा सङ्किि, पुििःउपयोग, प्रशोधि, विसजयि र सोको से िा शुल्क निधायरर्
र नियमि



सरसफाई तर्ा स्िास्र्जन्य फोहोरमैिाको व्यिस्र्ापि



िायु तर्ा ध्ििीको प्रिुषर् नियन्त्रर्



हानिकारर् पिार्यहरजको नियमि तर्ा नियन्त्रर्



साियजनिक शौचाियि व्यिस्र्ापि



िातािरर्ीय जोक्षखम न्यूनिकरर्



न्यूि काियिमुखी तर्ा िातािरर्मैत्री विकास अििम्बि



िातािरर् सं रिर् िेत्र निधायरर् र व्यिस्र्ापि



पािी मुहािको सं रिर्



पवहरो नियन्त्रर्



जििायु पररितयि अिुकूिि काययिम



(च)

विपद् व्यिस्र्ापि, िारूर् यन्त्र, एम्बुिेन्स


विपद् व्यिस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड तर्ा स्र्ािीय स्तरका
आयोजिाको कायायन्ियि र नियमि



विपद् पूित
य यारी तर्ा प्रनतकायय योजिा, जोक्षखम न्यू निकरर् कायययोजिा



विपद् पूित
य यारी, खोज तर्ा उद्वार, राहत सामाग्रीको पूि य भण्डारर्, वितरर् र
समन्िय



विपद् जोक्षखम िेत्रको िक्साङ्कि तर्ा िस्तीहरुको पवहचाि र स्र्ािान्तरर्



विपद् व्यिस्र्ापिमा सं घ, प्रिे श र स्र्ािीय समूिाय, सं घ सं स्र्ा, निजी िेत्रसँगको
सहयोग, समन्िय र सहकायय



विपद् कोषको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि र रोतोत साधिको पररचािि



विपद् पश्चात स्र्ािीय स्तरको पुिस्र्ायपिा र पुिनियमायर्



विपद् सम्बन्धी त्याङ्क व्यिस्र्ापि र अध्ययि अिुसन्धाि



प्राकृनतक प्रकोपको रोकर्ाम र पूित
य यारी



विपद् जोक्षखम न्यूनिकरर्को िानग पूि य सूचिा प्रर्ािी सम्बन्धी काययिमको तजुम
य ा
र कायायन्ियि

(छ)



िारूर् यन्त्र तर्ा एम्बुिेन्सको सञ्चािि तर्ा व्यिस्र्ापि



स्र्ािीय आपत्कािीि काययसञ्चािि प्रर्ािी

साियजनिक निजी साझेिारी


स्र्ािीय साियजनिक-निजी साझेिारी सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, योजिा निमायर्



स्र्ािीय साियजनिक-निजी साझेिारीका आयोजिा छिौट तर्ा कायायन्ियि



स्र्ािीय विकासमा निजी िेत्रको प्रिर्द्यि



४. आनर्यक विकास शाखा
(क)

कृवष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी
कृवष


कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािि व्यिस्र्ापि सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि,
मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि र नियमि



कृवष बजार सूचिा, कृवष बजार तर्ा हाटबजारको पूिायधार निमायर्, सािा नसं चाई
निमायर्, तानिम, प्रविनध प्रसार, प्राविनधक टे िा, कृवष सामाग्री आपूनतय र कृषक िमता
विकास काययिमको सञ्चािि



कृवषजन्य प्राकृनतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको नियन्त्रर्



कृवष िातािरर् सं रिर् तर्ा जैविक विविधताको सं रिर् र प्रिर्द्यि



कृवष प्रसार तर्ा जिशक्षिको प्रिेपर्, व्यिस्र्ापि र पररचािि



उच्च मूल्ययुि कृवषजन्य िस्तुको प्रिर्द्यि, विकास तर्ा बजारीकरर्



कृवषसम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर्



शीत भण्डारर्को व्यिस्र्ापि



कृषकहरुको िमता अनभिृवर्द्, प्राविनधक सेिा, टे िा, सीप विकास र शशक्षिकरर्



कृवष नबउ नबजि, िश्ल, मिखाि र रसायि तर्ा औषनधहरुको आपूनतय, उपयोग र
नियमि



कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ािीय सं घ सं स्र्ाहरुको समन्िय,
व्यिस्र्ापि र नियमि



कृवष सम्बन्धी प्रविनधको सं रिर् र हस्तान्तरर्





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



कृवष रोतोत केन्रको स्र्ापिा र व्यिस्र्ापि

पशुपन्छी


पशुपािि र पशु स्िास््य सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा,
कायायन्ियि र नियमि



पशुपन्छी बजार सूचिा, हाटबजारको पूिायधार निमायर्, तानिम, प्राविनधक टे िा,
कृषक िमता विकास काययिमको सञ्चािि र नियमि



पशुपन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको नियन्त्रर्



पशुपन्छी क्षचवकत्सा सेिाको व्यिस्र्ापि



पशुिश्ल सुधार पद्दनत विकास र व्यिस्र्ापि



पशुपन्छी सम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर्



स्र्ािीय चरि तर्ा खकय विकास र व्यिस्र्ापि



पशु आहारको गुर्स्तर नियमि



स्र्ािीय स्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यिस्र्ापि र सूचिा प्रर्ािी



पशु बधशािा र शीत भण्डारर्को व्यिस्र्ापि र नियमि



पशुपािि तर्ा पशु स्िास््य सम्बन्धी अन्य कायय

सहकारी


सहकारी सं स्र्ा सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्डको निमायर्, कायायन्ियि र
नियमि



स्र्ािीय सहकारी सं स्र्ाको िताय, अिुमनत, खारे जी र विघटि





सहकारी िचत तर्ा ऋर् पररचािि सम्बन्धी स्र्ािीय मापिण्ड निधायरर् र नियमि



सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रय, केन्रीय, विषयगत, प्रािे क्षशक र स्र्ािीय सं घसं स्र्ासँग
समन्िय र सहकायय

(ख)



सहकारी सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क व्यिस्र्ापि र अध्ययि अिुसन्धाि



स्र्ािीय सहकारीको िमता अनभिृवर्द्



स्र्ािीय सहकारी िेत्रको प्रिर्द्यि, विकास र पररचािि ।

िि, भू-सं रिर्, िन्यजन्तु, जिाधार, जनडबुटी तर्ा जैविक विविधता


िि, जङ्गि, िन्यजन्तु, चराच ुरुङ्गी, जि उपयोग, िातािरर्, पयायिरर् तर्ा जैविक
विविधता सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि र नियमि



सामुिावयक, ग्रामीर् तर्ा सहरी, धानमयक, कबुनियती ििको सं रिर्, सम्िर्द्यि,
उपयोग र नियमि



िि उपभोिा समूहको व्यिस्र्ापि



मध्यिती िेत्रको सामुिावयक, धानमयक र कबुनियती ििको व्यिस्र्ापि



ििी वकिार, ििी उकास, िहर वकिार तर्ा सडक वकिारमा िृिारोपर् व्यिस्र्ापि



निजी तर्ा व्यिसावयक ििको प्रिर्द्यि र नियमि



साियजनिक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा िृिारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यिस्र्ापि



जनडबुटी तर्ा अन्य गैरकाष्ठ िि पैिािार सम्बक्षन्ध, सभे िर्, उत्पािि, सं किि,
प्रिर्द्यि, प्रशोधि र बजार व्यिस्र्ापि



िि विउ बगैचा स्र्ापिा, व्यिस्र्ापि र प्रिर्द्यि



िसयरी स्र्ापिा, विरुिा उत्पािि, वितरर्, रोपर् र प्रिर्द्यि



िन्यजन्तु र चराच ुरुङ्गीको सं रिर्, व्यिसावयक पािि, उपयोग र अिुगमि



(ग)



िन्यजन्तुबाट स्र्ािीय समुिायमा पिे प्रभाि रोकर्ाम, व्यिस्र्ापि



स्र्ािीय प्रार्ी उद्याि (क्षचनडयाखािा) को स्र्ापिा र सञ्चािि



स्र्ािीय िन्यजन्तु पययटि र आयआजयि



स्र्ािीय स्तरमा अखेटो पहारको व्यिस्र्ापि



िि, िन्यजन्तु तर्ा चराच ुरुङ्गीको अनभिे खाङ्कि र अध्ययि अिुसन्धाि



रै र्ािे प्रजानतको सं रिर् र प्रिर्द्यि



नमचाहा प्रजानतको नियन्त्रर्



जैविक विविधताको अनभिे ख



सामुिावयक भू-सं रिर् र सोमा आधाररत आय आजयि काययिम



भू-सं रिर् र जिाधार व्यिस्र्ापिजन्य सामूिावयक अिुकूिि



जििायु पररितयि, अिुकूिि कायय



आयआजयिमा आधाररत जनडबुटीको सं रिर्, प्रिर्द्यि, व्यिस्र्ापि

उद्योग तर्ा उद्यमक्षशिता विकास र खािी तर्ा खनिज पिार्यको सं रिर्
उद्योग


िघु, घरे ि ु तर्ा सािा उद्योगको िताय, ििीकरर्, खारे जी र नियमि



िघु, घरे ि ु तर्ा सािा उद्योगको विकास र प्रिर्द्यि



उद्यमक्षशिता प्रिर्द्यि



व्यापाररक फमय, पसिको िताय, अिुमनत, ििीकरर्, खारे जी र नियमि



सीप विकास सम्बन्धी काययको प्रिर्द्यि

खािी तर्ा खनिज





खािी तर्ा खनिज पिार्यको सं रिर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्ड तर्ा
योजिाको कायायन्ियि र नियमि



ढु ङ्गा, नगटी, बािुिा, माटो, िुि, स्िे ट, खररढु ङ्गा, फायरक्िे जस्ता खानिजन्य िस्तु
सभे िर्, अन्िेषर्, उत्खिि



ढु ङ्गा, नगटी, बािुिा, िुि, माटो, खररढु ङ्गा, फायरक्िे तर्ा स्िे ट आदि खानिजन्य
िस्तुको सं रिर्, विकास, उत्खिि र उपयोग सम्बन्धी िताय, अिुमनत, ििीकरर्,
खारे जी र व्यिस्र्ापि



खािी तर्ा खनिज पिार्य सम्बन्धी सूचिा तर्ा त्याङ्क सं किि अनभिे ख तर्ा
व्यिस्र्ापि


(घ)

भौगोनभयक िक्सा प्रकाशि ।

रोजगार प्रिर्द्यि तर्ा गररिी न्यू निकरर्


गररिी नििारर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्ड, नियमि र अध्ययि
अिुसन्धाि



गररबी नििारर्को स्र्ािीय रर्िीनत तजुम
य ा



गररब घरपररिार पवहचाि सम्बन्धी स्र्ािीय सभे िर्, सूचिा व्यिस्र्ापि र नियमि



गररिी नििारर् सम्बन्धी रावष्ट्रय, प्रािे क्षशक र स्र्ािीय सं स्र्ासँग सम्पकय, समन्िय
र सहकायय



रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्किि, प्रशोधि र सूचिा प्रर्ािीको स्र्ापिा



स्र्ािीयस्तरमा रहेका वििे शी श्रनमकको िगत सङ्किि तर्ा सूचिा व्यिस्र्ापि



पवहचाि भएका गररब घरपररिार एिं िक्षित समूह सम्बन्धी स्र्ािीय योजिा,
काययिम, रोतोत पररचािि र व्यिस्र्ापि





सं घीय र प्रिे श कािूि बमोक्षजम स्र्ािीय तहमा सुकुम्िासीको पवहचाि र अनभिे ख
व्यिस्र्ापि



सुकुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयि र बसोबास व्यिस्र्ापि



रोजगारीका अिसर नसजयिा सम्बन्धी

५. सामाक्षजक विकास शाखा
(क)

आधारभूत तर्ा माध्यनमक क्षशिा


प्रारक्षम्भक बाि क्षशिा तर्ा विद्यािय क्षशिा, अिौपचाररक क्षशिा, खुिा तर्ा
िैकक्षल्पक क्षशिा (गुरुकुि, मिरसा, गुम्िा आदि), निरन्तर नसकाइ तर्ा विशेष
क्षशिा सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिाको निमायर्, कायायन्ियि र नियमि



प्राविनधक क्षशिा तर्ा व्यिसावयक तानिमको योजिा तजुम
य ा, सञ्चािि, अिुमनत र
नियमि



पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीको वितरर् तर्ा कायायन्ियि



विद्यािय क्षशिक तर्ा कमयचारी व्यिस्र्ापि



विद्याियको िक्साङ्कि, अिुमनत, स्िीकृनत, समायोजि तर्ा नियमि



शैक्षिक पूिायधार निमायर् र ममयत सम्भार



आधारभूत तह (किा ८) को परीिा व्यिस्र्ापि



विद्यार्ी नसकाई उपिब्धीक परीिर् र व्यिस्र्ापि



विद्यानर्य प्रोत्साहि तर्ा छात्रिृक्षत्तको व्यिस्र्ापि



शैक्षिक परामशय सेिाको अिुमनत तर्ा नियमि



स्र्ािीयस्तरको शैक्षिक ज्ञाि, सीप र प्रविनधको सं रिर्, प्रिर्द्यि र स्तरीकरर्



माध्यनमक तहसम्मको शैक्षिक काययिमको समन्िय र नियमि





पुस्तकािय एिं पत्रपनत्रका



स्र्ािीय पुस्तकािय, िाचिािय तर्ा सामुिावयक अध्ययि केन्र सञ्चािि तर्ा
व्यिस्र्ापि ।

(ख)

(ग)

खेिकूि तर्ा अनतररि वियाकिाप


स्र्ािीयस्तरमा खेिकूि प्रशासि तर्ा सं घ सं स्र्ाको नियमि र समन्िय



खेिकूिको सं रचिाको पूिायधार निमायर् सञ्चािि तर्ा विकास



खेिकूिको विकास र प्रिर्द्यि



खेिकूि प्रनतयोनगताको आयोजिा र सहभानगता



अनतररि वियाकिाप सम्बन्धी विषय

आधारभूत स्िास््य तर्ा सरसफाई


आधारभूत स्िास््य र सरसफाई सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिाको निमायर्,
कायायन्ियि तर्ा नियमि



रावष्ट्रय तर्ा प्रिे श स्तरीय िक्ष्य र मापिण्ड बमोक्षजम स्र्ािीय स्तरको स्िास््य
सम्बन्धी िक्ष्य र गुर्स्तर निधायरर्



रावष्ट्रय र प्रािे क्षशक मापिण्ड अिुरुप जिरि अस्पताि, िनसयङ्ग होम, नििाि केन्र
तर्ा अन्य स्िास््य सं स्र्ाहरुको क्षक्िनिक िताय, सञ्चािि अिुमनत र नियमि



आधारभूत स्िास््य सेिाको सञ्चािि र प्रिर्द्यि



अस्पताि र अन्य स्िास््य सं स्र्ाको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि



स्िास््य सेिा सम्बन्धी भौनतक पूिायधार विकास तर्ा व्यिस्र्ापि



सरसफाई सचेतिाको अनभिृवर्द्



रिसञ्चार सेिा तर्ा स्र्ािीय र सहरी स्िास््य सेिा





औषनध पसि सञ्चािि र नियमि



औषनधजन्य ििस्पनत, जनडबुटी र अन्य औषनधजन्य िस्तुको उत्पािि, प्रशोधि र
वितरर्



स्िास््य िीमा िगायतका सामाक्षजक सुरिा काययिमको व्यिस्र्ापि



औषनध तर्ा अन्य मेनडकि उत्पाििहरुको न्यू ितम मूल्य निधायरर् र नियमि



औषनधको उक्षचत प्रयोग र सुक्ष्म जीि निरोधक प्रनतरोध न्यू निकरर्



औषनध र स्िास््य उपकरर्को खररि, भण्डारर् र वितरर्



स्िास््य सूचिा प्रर्ािीको व्यिस्र्ापि



जिस्िास््य निगरािी (पक्षब्िक हे ल्र् सभे िेन्स)



प्रिर्द्यिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुिस्र्ायपिात्मक र प्यानिएवटभ स्िास््य
सेिाको सञ्चािि



स्िस्र् जीििशैिी, पोषर्, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्िास््य िृत्तको पाििा,
पञ्चकमय िगायतका जिस्िास््य सेिाको प्रिर्द्यि



जुिोवटक र वकटजन्य रोगको नियन्त्रर् तर्ा व्यिस्र्ापि



सुनतय, मदिरा र िागुपिार्यजन्य िस्तुको प्रयोग नियन्त्रर् तर्ा सचेतिा अनभिृवर्द्



आयुिेदिक, युिािी, आम्ची, होनमयोप्यानर्क, प्राकृनतक क्षचवकत्सा िगायतका
परम्परागत स्िास््य उपचार सेिाको व्यिस्र्ापि



जिस्िास््य,

आपत्कानिि

स्िास््य

तर्ा

महामारीको

कायायन्ियि


सरुिा तर्ा िसिे रोगको नियन्त्रर् तर्ा रोकर्ाम



आकक्षस्मक स्िास््य सेिा प्रिाह



नियन्त्रर्,

योजिा

र

(घ)

(ङ)

खािेपािी व्यिस्र्ापि


स्र्ािीय खािेपािी सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि र नियमि



खािेपािी महसुि निधायरर् र खािेपािी सेिा व्यिस्र्ापि



साियजनिक स्र्िमा वपउिे पानि व्यिस्र्ापि



स्िच्छ खािेपािी आपूनतय सम्बन्धी विषय

िै वङ्गक समािता तर्ा सामाक्षजक सुरिा
िै वङ्गक समािता


मवहिा हक सम्बन्धी िीनत, योजिा, कायायन्यिि र नियमि



मवहिाको आनर्यक, सामाक्षजक, राजिीनतक, शसक्षिकरर् तर्ा िमता विकास



िै वङ्गक वहं सा नििारर्को िानग निरोधात्मक, प्रिर्द्यिात्मक, सं रिर्ात्मक उपाय र
पुिस्र्ायपिा



िै वङ्गक उत्तरिायी बजेट

बािबानिका


बािबानिकाको हक वहत सं रिर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा,
कायायन्ियि र नियमि



बािबानिकाको हक वहत सं रिर्



बािमैत्री शासकीय प्रिन्ध, बािक्िब, बाि सं रिर् सनमनत तर्ा बाि सञ्जाि



बािबानिकाको हक वहत सं रिर् सम्बन्धमा सं घ, प्रिे श तर्ा अन्य निकायसँग
सम्पकय, समन्िय तर्ा सहकायय



बािबानिका पररिार सहयोग



िैकक्षल्पक स्याहार पद्दनतको कायायन्ियि





बाि न्याय



बाि गृह, पुिस्र्ायपिा केन्र, क्षशशु स्याहार केन्र र बािविकास केन्र व्यिस्र्ापि



असहाय बािबानिका, सडक बािबानिका व्यिस्र्ापि



बाि वहं सा नियन्त्रर्



बािसुधार तर्ा पुििःस्र्ापिा केन्र स्र्ापिा, सं चािि अिुमती र नियमि



आपत्कानिि बाि उद्वार कोष स्र्ापिा र व्यिस्र्ापि



युिा जागरर्, सशक्षिकरर् र पररचािि



युिा सीप, उद्यमक्षशिता तर्ा िेतत्ृ ि विकास

युिा

ज्येष्ठ िागररक


ज्येष्ठ िागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्माि, स्िास््य सुविधा, सामाक्षजक सुरिा
सम्बन्धी कायय



ज्येष्ठ िागररकको क्िब, दििा से िा केन्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रय केन्रको सञ्चािि
तर्ा व्यिस्र्ापि

अपाङ्गता भएका व्यक्षि र एकि मवहिा


सं घ तर्ा प्रिे ससँगको समन्ियमा अपाङ्गता पुििःस्र्ापिा केन्र तर्ा असि स्याहार
केन्रको सञ्चािि र व्यिस्र्ापि



अपाङ्ग भएका व्यक्षि तर्ा असहायको िगत अद्यािनधक, पररचयपत्र वितरर्,
सामाक्षजक सुरिा तर्ा सुविधाको व्यिस्र्ापि तर्ा वितरर्



अपाङ्गता भएका व्यक्षिमैत्री पूिायधार निमायर् तर्ा सञ्चािि



अपाङ्गता भएका व्यक्षि र असिहरुको व्यिस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय




(च)

एकि मवहिा सम्बन्धी कायय

गैरसरकारी सं स्र्ा पररचािि, समन्िय तर्ा नियमि


स्र्ािीय स्तरमा समाज कल्यार् सम्बन्धी सं घ सं स्र्ा (गैरसरकारी, सामाक्षजक तर्ा
सामुिावयक सं घ सं स्र्ा) को िताय, ििीकरर् तर्ा नियमि

(छ)



गुठी, कोष तर्ा अन्य ट्रष्टहरुको व्यिस्र्ापि



निजी तर्ा गैरसरकारी िेत्रहरुसँग समन्िय र सहकायय



समन्िय र पररचािि



सामाक्षजक सं घ सं स्र्ा सम्बन्धी अन्य विषय

सामाक्षजक सुरिा काययिम तर्ा व्यक्षिगत घटिा िताय


सामाक्षजक सुरिा सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, कािूि, मापिण्ड, नियमि र अध्ययि
अिुसन्धाि



सं घ तर्ा प्रिे शिे निधायरर् गरे को मापिण्ड बमोक्षजम सामाक्षजक सुरिा सम्बन्धी
काययिम कायायन्ियि



सामाक्षजक सुरिाको कायायन्ियिको िानग सं घ, प्रिे श र स्र्ािीय सं घ सं स्र्ासँग
सम्पकय, समन्िय र सहकायय



स्र्ािीय सामाक्षजक सुरिा योजिा र व्यिस्र्ापि तर्ा आिश्यक त्याङ्क सं किि
एिं व्यिस्र्ापि

(ज)

सं स्कृनत, सम्पिा, िनितकिा तर्ा पययटि प्रिर्द्यि


भाषा, सं स्कृनत र िनितकिाको सं रिर् र विकास सम्बन्धी स्र्ािीय स्तरको िीनत,
कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि र नियमि



पुरातत्ि, प्राचीि स्मारक तर्ा सं ग्रहाियको सं रिर्, सम्भार, प्रिर्द्यि र विकास





परम्परागत रुपमा चनिआएका जात्रा तर्ा पियको सञ्चािि र व्यिस्र्ापि



स्र्ािीय महत्िका धानमयक तर्ा साँस्कृनतक सम्पिाको व्यिस्र्ापि



पययटकीय महत्िका स्र्ि, तर्ा सम्पिाको पवहचाि, सं रिर् र प्रिर्द्यि



पययटि पूिायधार विकास तर्ा प्रोत्साहि



पुराताक्षत्िक, धानमयक महत्िका सम्पिाहरुको सं रिर् तर्ा सम्बर्द्यि



भाषा, सं स्कृनत, जात्रा, पिय र िनितकिाको सं रिर्, प्रिर्द्यि विकास

६. योजिा, अिुगमि तर्ा त्याङ्क शाखा
(क) योजिा तजुम
य ा, कायययोजिा तयारी, उपभोिा सनमनत पररचािि


विकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा र नियमि



स्र्ािीय विकास िीनत, अल्पकािीि, मध्यकािीि तर्ा िीघयकािीि विकास योजिा
तजुम
य ा, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि



आनर्यक, सामाक्षजक, सांस्कृनतक, िातािरर्ीय, प्रविनध र पूिायधारजन्य विकासका िानग
आिश्यक आयोजिा तर्ा पररयोजिाहरुको तजुम
य ा, कायायन्ियि, अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि



िावषयक विकास काययिम, आयोजिा तजुम
य ा, कायायन्ियि



विकास निमायर् प्रवियामा स्र्ािीय जिसहभानगता अनभिृवर्द्का काययिम तजुम
य ा र
कायायन्ियि



विकास योजिाहरुको िातािरर्ीय प्रभाि मूल्याङ्कि



उपभोिा सनमनतको वििरर्, िमता विकास



विकासका प्रार्नमकता प्राप्त िेत्र निधायरर्



सं घीय र प्रािे क्षशक आयोजिा, पररयोजिा कायायन्ियिमा समन्िय, सहजीकरर् र सहयोग



विकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य कायय



(ख) अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि


विकास आयोजिाको अिुगमि, आिनधक प्रगनत तर्ा प्रनतफिको सनमिा



विकास योजिाको अिुगमि तर्ा मूल्याङ्किको आधार तर्ा प्रविया निधायरर्



आयोजिाको अध्ययि, अिुसन्धाि तर्ा प्रभाि मूल्याङ्कि



नबषय िेत्रगत िीनतको अिुगमि तर्ा मूल्याङ्कि

(ग) त्याङ्क व्यिस्र्ापि


त्याङ्क सं किि, व्यिस्र्ापि तर्ा प्रयोग सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा,
कायायन्ियि र नियमि



सूचिा तर्ा अनभिेख केन्रको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि



आधुनिक प्रविनध माफयत व्यक्षिगत घटिा िताय (जन्म, मृत्यु, वििाह, िसाईसराई,
ु \धमयपत्र
ु ी), अनभिे ख व्यिस्र्ापि तर्ा प्रनतिेिि
सम्बन्ध विच्छे ि र धमयपत्र



स्र्ािीय त्याङ्क सं किि, प्रशोधि, अनभिे खीकरर् तर्ा वितरर्
o आधारभूत त्याङ्क, सं किि र व्यिस्र्ापििः जिसाक्षङ्ख्यक, प्राकृनतक, आनर्यक,
सामाक्षजक, साँस्कृनतक, भौनतक पूिायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, कुि ग्राहस्र्
उत्पािि, प्रनत व्यक्षि आय, मािि विकास सूचकांक, राजश्व तर्ा आय व्यय
ु त्याङ्क सं किि र प्रशोधि गरी सू चिा प्रर्ािीमा आिर्द्ता र
समेतको सं यि
पाक्षश्चक्षय चत्र तर्ा रोतोत िक्साको अद्यािनद्यक एिं अनभिेख
o बेरोजगारको त्याङ्क सं किि
o स्र्ािीय व्यापारको त्याङ्क प्रर्ािी र अध्ययि अिुसन्धाि
o सामाक्षजक सुरिा सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क र सूचिा व्यिस्र्ापि
o सम्पन्न भएका तर्ा चािु योजिाको वििरर्



o विषय िेत्रगत सूचिा, त्याङ्कको सं किि, अनभिे ख


प्रिे श तर्ा सं घसँग त्याङ्क एिं सूचिा आिाि प्रिाि र समन्िय



सम्भाव्य प्राकृनतक रोतोत तर्ा साधिको अनभिे ख (प्रोफाईि) व्यिस्र्ापि



गाउँपानिकाका आिनधक तर्ा िावषयक काययिम र बजेट स्िीकृनत

रष्टव्यिः गाउँ काययपानिकािे मानर् उल्िे क्षखत विषयिेत्र समेट्िे गरी आफ्िो आिश्यकता र प्रार्नमकता
अिुरुप कायायिय, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सवहतको प्रशासनिक ढाँचा स्िीकृत गरी िागु गिय
सक्िेछ ।



अिुसूची -३
(नियम ४ को उपनियम (३) सँग सम्बक्षन्धत)
िडा सनमनतबाट सम्पािि हुिे कायय
(क)

िडा स्तरीय त्याङ्क संकिि तर्ा अद्यािनधक गिेिः


आफ्िो िडा नभत्रको िस्तुगत वििरर् (ििीिािा, जैविक विविधता, खनिज पिार्य,
जिसङ्ख्याको बिोट, आनर्यक अिस्र्ा, उद्योगधन्िा, क्षशिा तर्ा स्िास््य सम्बन्धी वििरर्
आिी) तयार गिे, अद्यािनधक गिै िै जािे



निजी घर तर्ा घरपररिारको िगत राख्ने



ऐनतहानसक, पुराताक्षत्िक, साँस्कृनतक तर्ा धानमयक महत्िका सम्पिा, प्राचीि स्मारक,
साियजनिक तर्ा सामुिावयक भिि, साियजनिक, ऐिािी, पनतय जग्गाको िगत राख्ने तर्ा
सं रिर् गिे



खुिा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मक्षन्िर, गुम्िा, मक्षस्जि,
िे िस्र्ि, मिरसा, पनतय जग्गा, डाँडापाखा, चरििेत्र, पािीको मूि, पोखरी, तिाउ, इिार,
कुिा, धारा, ढु ङ्गेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिो िहर, पािीघट्ट, नमिको
त्याङ्क सं किि गरी अद्यािनधक िगत राख्ने, सं रिर् गिे र खक्षण्डकृत त्याङ्क र सूचिा
सवहतको िडाको पाक्षश्वक्षय चत्र तयार तर्ा अद्यािनधक गिे

(ख)

िडाका विकास निमायर्का योजिा तजुम
य ा, कायायन्ियि, अिुगमि तर्ा आिनधक प्रगनत सनमिा
गिेिः


सहभानगतामूिक योजिा तजुम
य ा प्रर्ािी अिुसार िस्ती िा टोिस्तरबाट योजिा तजुम
य ा
प्रविया अििम्बि गरी िस्ती तर्ा टोिस्तरीय योजिाको माग सङ्किि, प्रार्नमकीकरर्
तर्ा छिौट गिे,



टोि विकास सं स्र्ाको गठि र पररचािि तर्ा िडानभत्र सञ्चािि हुिे योजिाहरुका िानग
उपभोिा सनमनतको गठि तर्ा सोको अिुगमि गिे



िडानभत्रका योजिा तर्ा भौनतक पूिायधारको सं रिर्, ममयत सम्भार, रे खिे ख तर्ा व्यिस्र्ापि
गिे

(ग)

िडाका विकास निमायर्का काययहरु गिेिः


बािउद्यािको व्यिस्र्ा गिे



अिौपचाररक क्षशिा काययिम तर्ा प्रारक्षम्भक िाि विकास केन्र सञ्चािि र व्यिस्र्ापि
गिे,





पुस्तकािय, िाचिािय, सामुिावयक नसकाई केन्र, ,बािक्िब तर्ा बािसञ्जािको सञ्चािि
र व्यिस्र्ापि गिे,



िडा तहको स्िास््य केन्र तर्ा उप केन्रको व्यिस्र्ापि गिे,



बािबानिकाहरुिाई नब.नस.क्षज., पोनियो, नभटानमि “ए” को व्यिस्र्ा गिे,



पोषर् काययिमको सञ्चािि गिे,



िडा तहमा स्िास््य जिचेतिा विकास तर्ा स्िास््य सूचिा काययिमको सञ्चािि गिे,



शहरी तर्ा ग्रामीर् स्िास््य क्षक्िनिकको सञ्चािि गिे, गराउिे,



साियजनिक शौचािय तर्ा स्िाि गृहको निमायर् र व्यिस्र्ापि गिे, गराउिे,



िडास्तरीय सामुिावयक धाराको प्रबन्ध, कुिा, इिार तर्ा पोखरीको निमायर्, सं रिर् र
गुर्स्तर नियमि गिे,



घरबाट निकास हुिे फोहोरमैिाको सङ्किि र व्यिस्र्ापि, चोक तर्ा गल्िीहरुको
सरसफाई, ढि निकास, मरे का जिािरको व्यिस्र्ापि, सतही पािीको निकास तर्ा पािीको
रोतोत सं रिर् गिे, गराउिे



कृवष तर्ा फिफूि िसयरीको स्र्ापिा, समन्िय र प्रिर्द्यि तर्ा िडास्तरीय अगुिा कृषक
तानिमको अनभमुक्षखकरर् गिे,



कृवष मिको माग सङ्किि गिे,



कृवषमा िाग्िे रोगहरुको वििरर् तयार गिे,



पशुपंछी विकास तर्ा छाडा चौपायाको व्यिस्र्ापि,



िडानभत्रको चरर् िेत्र सं रिर् तर्ा व्यिस्र्ापि गिे,



स्र्ािीय

समुिायका

चाडपिय,

भाषा

सं स्कृनतको

विकासको

िानग

किा,

जिचेतिामूिक तर्ा सांस्कृनतक काययिम गिे गराउिे,


स्र्ािीय मौनिकता झक्षल्किे सांस्कृनतक रीनतररिाजिाई सं रिर् तर्ा प्रिर्द्यि गिे



िडानभत्र खेिकूि पूिायधारको विकास गिे,



अन्तर विद्यािय तर्ा बािक्िब माफयत खेिकूि काययिमको सञ्चािि गिे गराउिे



िडा िेत्रनभत्रको बाटोघाटो चािु अिस्र्ामा राख्ने तर्ा राख्न सहयोग गिे



िडानभत्रका सडक, अनधकारिेत्रमा अिरोध र अनतिमर् गिय िदििे



बाटोघाटोको बाढी पवहरो पन्छाउिे



घरे ि ु उद्योगको िगत सङ्किि तर्ा सम्भाव्यता पवहचाि गिे



िडानभत्र घरे ि ु उद्योगको प्रिर्द्यि गिे



िाटक,



प्रचनित कािूि बमोक्षजम व्यक्षिगत घटिा िताय, अद्यािनधक र सोको अनभिे ख सं रिर् गिे



व्यक्षिगत घटिा िताय सम्बन्धी जिचेतिा काययिम सञ्चािि गिे



सामाक्षजक सुरिा भत्ता वितरर् तर्ा अनभिे ख अद्यािनधक गिे



िडािाई बािमैत्री बिाउिे



िडानभत्र आनर्यक तर्ा सामाक्षजक रुपमा पनछ परे का मवहिा, बािबानिका, िनित, अपाङ्गता
भएका व्यक्षि, ज्येष्ठ िागररक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समूिायको अनभिे ख राखी
सामाक्षजक र आनर्यक उत्र्ाि सम्बन्धी काम गिे



विनभन्न समुिायका िीच सामाक्षजक सिभाि र सौहािय ता कायम गिे



बािवििाह, मवहिा नबरुर्द्को वहं सा, छु िाछु त, िहे ज तर्ा िाइजो, हनिया प्रर्ा, छाउपडी,
कमिरी प्रर्ा, बािश्रम, मािि िेचनबखि, निरिरता जस्ता सामाक्षजक कुरीनत र
अन्धविश्वासको अन्त्य गिे, गराउिे



प्रचनित कािूिको अधीिमा रही मािपोत तर्ा भूनम कर, व्यिसाय कर, बहाि कर,
नबज्ञापि कर, स-शुल्क पावकयङ्ग, ियाँ व्यिसाय िताय, नसफाररस िस्तुर, सिारी साधि कर,
मिोरञ्जि करको िेखाजोखा र सङ्किि गरी गाउँपानिकामा प्रनतिेिि सवहत रकम बुझाउिे



असि नबरामी भएको िेिाररस िा असहाय व्यक्षििाई िक्षजकको अस्पताि िा स्िास््य
केन्रमा पुर्याई औषधोपचार गराउिे



असहाय िा िेिाररस व्यक्षिको मृत्यु भएमा निजको िाह सं स्कारको व्यिस्र्ा नमिाउिे



सडक बािबानिकाको उद्वार र पुिस्र्ायपिा गिे, गराउिे



िडानभत्रको सामुिावयक िि, ििजन्य सम्पिा र जैविक विविधताको सं रिर् र प्रिर्द्यि गिे



िडा, टोि, िस्तीस्तरमा हररयािी िेत्र विस्तार गिे गराउिे



िडािाई िातािरर्मैत्री बिाउिे



प्राङ्गाररक कृवष, सुरक्षित मातृत्ि,

विद्यार्ी भिाय, पूर् य खोप, खुिा दिशामुि सरसफाई,

िातािरर्मै त्री तर्ा बािमै त्री शासिजस्ता प्रिर्द्यिात्मक काययहरु गिे, गराउिे
(घ)

कािूि बमोक्षजमका नियमि कायय गिे


िडानभत्रका सञ्चानित विकास योजिा, आयोजिा तर्ा सं िग्ि उपभोिा सनमनतहरुका काययको
नियमि गिे



घर निमायर् गुर्स्तर तर्ा भिि सं वहता र मापिण्ड अिुसार भए िभएको अिुगमि गिे,
नसकमी, डकमीिाई भूकम्प प्रनतरोधी भिि निमायर् सम्बन्धी तानिम दििे





खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फिफूि, पेय पिार्य तर्ा उपभोग्य सामाग्रीको गुर्स्तर र
मूल्यसूची अिुगमि गरी उपभोिा वहत सं रिर् गिे



िडानभत्रका उद्योग धन्िा र व्यिसायको प्रिर्द्यि गरी िगत राख्ने



हाट बजारको व्यिस्र्ापि गिे, गराउिे



विद्युत च ुहािट तर्ा चोरी नियन्त्रर् गिे



िाता, िागररकता आदिको नसफाररस तर्ा प्रमाक्षर्त गिे



आफ्िो भौगोनिक िेत्र नभत्रको निमायर् कायय तर्ा अन्य सेिाको प्रयोजिको िानग निमायर्
सामाग्री, ज्यािा, भाडा, तर्ा महशुिको स्र्ािीय िररे ट तोक्िे



आफ्िो िडानभत्रका उपभोिा सनमत, सहकारी सं स्र्ा, निजी िेत्र िगायतका सबै विकास
साझेिार

(ङ)



हरुसँग विकास निमायर् तर्ा साियजनिक सेिा प्रिाहमा समन्िय गिे



समय समयमा िेपाि कािूििे तोकेबमोक्षजम अन्य काम गिे

अनभिेख व्यिस्र्ापि, नसफाररस तर्ा प्रमाक्षर्त गिे


पक्षञ्जकरर्, िागररकतात तर्ा अनभिे ख व्यिस्र्ापि
o गाउँपानिकामा व्यक्षिगत घटिाको स्र्ािीय त्याङ्क सम्बन्धी िीनत, कािूि,
मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि र नियमि
o सं घीय कािूि र मापिण्ड बमोक्षजम गाउँपानिकामा व्यक्षिगत घटिा (जन्म, मृत्यु,
ु र धमयपत्र
ु ी) को िताय
वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छे ि र धमयपत्र
o आधुनिक प्रविनध अपिाई व्यक्षिगत घटिाको अनभिेख व्यिस्र्ापि र प्रनतिेिि
o िेपािी

िागररकताको

प्रमार्पत्रका

िानग

नसफाररस

िगायतका

अनभिे खको नियमि
o स्र्ािीय स्तरको अनभिे ख व्यिस्र्ापि


िाता प्रमाक्षर्त गिे



िागररकता तर्ा िागररकताको प्रनतनिवप नििका िानग नसफाररस गिे



बहाि करको िेखाजोखा नसफाररस गिे



कोठा खोल्ि रोहबरमा बस्िे



मोही िगत कट्टाको नसफाररस गिे



जन्म नमनत प्रमाक्षर्त गिे



महत्िपूर्य



व्यापार व्यिसाय बन्ि भएको, सञ्जािि िभएको िा व्यापार व्यिसाय हुिैं िभएको नसफाररस
गिे



नमिापत्रको कागज गराउिे नििेिि िताय गिय नसफाररस गिे



वििाह प्रमाक्षर्त तर्ा अवििावहत प्रमाक्षर्त गिे



नििःशुल्क िा सशुल्क स्िास््य उपचारको नसफाररस गिे



अग्रेजी माध्यममा नसफाररस तर्ा प्रमाक्षर्त गिे



घर पाताि प्रमाक्षर्त गिे



व्यक्षिगत वििरर् प्रमाक्षर्त गिे



पूजायमा घर कायम गिे नसफाररस गिे



फरक, फरक िाम, र्र, जन्म नमनत तर्ा प्रमाक्षर्त िुिै िाम गरे को व्यक्षि एकै हो भन्ने
नसफाररस गिे



िाम, र्र, जन्म नमनत सं शोधिको नसफाररस गिे



जग्गा धिीपूजाय हराएको नसफाररस गिे



कागज र मन्जुरीिामा प्रमाक्षर्त गिे



वकत्ताकाट गिय नसफाररस गिे



सं रिक प्रमाक्षर्त गिे तर्ा सं स्र्ागत र व्यक्षिगत सं रिक नसफाररस गिे



जीवितसँगको िाता प्रमाक्षर्त गिे



हकिािा िा हकिार प्रमाक्षर्त गिे



िामसारी गिय नसफाररस गिे



जग्गाको हक सम्बन्धमा नसफाररस गिे



मृतकसँगको िाता प्रमाक्षर्त तर्ा सजयनमि नसफाररस गिे



उद्योग ठाउँसारी गिय नसफाररस गिे



जीवित रहे को नसफाररस गिे



पूि य प्रार्नमक विद्यािय खोल्िे नसफाररस र अिुमनत दििे



जग्गा मूल्याङ्कि नसफाररस प्रमाक्षर्त गिे



विद्याियको किा र्प गिय नसफाररस गिे



पािि पोषर्को िानग नसफाररस गिे



िैिावहक अवङ्गकृत िागररकता नसफाररस गिे





आनर्यक अिस्र्ा कमजोर िा विपन्नता प्रमाक्षर्त गिय िा आनर्यक अिस्र्ा बनियो िा सम्पन्नता
प्रमाक्षर्त



विद्यािय ठाउँसारी गिय नसफाररस गिे



धारा तर्ा विद्युत जडािको िानग नसफाररस गिे



प्रचनित कािूि अिुसार प्रत्यायोक्षजत अनधकार बमोक्षजमको अन्य नसफाररस िा प्रमाक्षर्त गिे



अिुसूची -४
(नियम ४ को उपनियम (४) सँग सम्बक्षन्धत)
अध्यि, उपाध्यि, िडा अध्यि तर्ा सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार
१. अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार िे हाय बमोक्षजम
हुिेछिः
(क)

गाउँ सभा तर्ा गाउँ काययपानिकाको बैठक बोिाउिे र बैठकको अध्यिता गिे

(ख)

गाउँ सभा तर्ा गाउँ काययपानिकाको बैठकमा बैठकको काययसूची तर्ा प्रस्ताि पेश
गिे, गराउिे

(ग)

गाउँपानिकाको िावषयक काययिम तर्ा बजेट तयार गरी सभामा पेश गिे

(घ)

गाउँ काययपानिकाको निर्ययमा गाउँ सभाको अनधिेशिको आव्हाि र समापिको घोषर्ा
गिे

(ङ)

गाउँपानिकाका उपाध्यि िा सिस्यिाई गाउँपानिकाको कायय विभाजि नियमाििी
अिुरुपको विषयगत कायय क्षजम्मेिारी बाँडफाँड तर्ा हे रफेर गिे

(च)

गाउँ सभा र गाउँ काययपानिकाको निर्यय कायायन्ियि गिे गराउिे

(छ)

गाउँ काययपानिकाको िै निक काययको सामान्य रे खिे ख, नििे शि र नियन्त्रर् गिे

(ज)

उपाध्यि तर्ा सिस्यिाई गाउँपानिकाको कामका िानग स्ििे शनभत्र काजमा खटाउिे

(झ)

काययकारी अनधकृतको सात दििसम्मको वििा िा स्ििे शनभत्रको काज स्िीकृत गिे

(ञ)

गाउँपानिकाको चि अचि सम्पक्षत्त हे रविचार तर्ा ममयत सम्भार गिे गराउिे र आम्िािी
खचय, वहसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न िगाउिे

(ट)

प्रचिनत िेपाि कािूि बमोक्षजम आिश्यक नसफाररस गिे

(ठ)

गाउँ सभा िा गाउँ काययपानिकािे तोकेका अन्य काम गिे

(२) अध्यििे आफ्िो अिुपक्षस्र्नतमा उपाध्यििाई काययिाहक अध्यि तोक्िु पिेछ ।
२. उपाध्यिको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) उपाध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार िे हाय बमोक्षजम
हुिेछिः
(क)

न्यावयक सनमनतको सं योजक भई कायय गिे

(ख)

गाउँपानिका अध्यिको अिुपक्षस्र्नतमा काययिाहक भई कायय गिे

(ग)

गाउँसभा, गाउँ काययपानिका तर्ा अध्यििे तोकेका अन्य कायय गिे



(२) उपाध्यििे आफ्िो गाउँपानिकाक िेत्रबावहर जािु पिाय अध्यििाई जािकारी दििुपिेछ ।
३. िडा अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) िडा अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार िे हाय
बमोक्षजम हुिेछिः
(क) आफ्िो िडा सनमनतको अध्यि भई कायय गिे
(ख) िडा सनमनतका सिस्यहरुिाई िडा सनमनतको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा
पररचािि गिे
(ग) काययपानिकाको सिस्य भई कायय गिे
(घ) िडाको विकास योजिा, बजेट तर्ा काययिमहरु कायायन्ियि गिे गराउिे तर्ा स्िीकृनतका
िानग गाउँपानिकामा पेश गिे
(ङ) िडाबाट कायायन्ियि हुिे योजिा तर्ा काययिमहरु कायायन्िि गिे गराउिे, नतिको अिुगमि
गिे तर्ा आिनधक समीिा गिे गराउिे
(च) प्रचनित िेपाि कािूि बमोक्षजम आिश्यक नसफाररस गिे
(छ) तोवकए बमोक्षजम िा गाउँपनिका अध्यििे तोकेका अन्य कायय गिे
(२) िडाध्यििे आफ्िो अिुपक्षस्र्नतमा सम्बक्षन्धत िडा सनमनतको ज्येष्ठ सिस्यिाई काययिाहक
तोकी सोको जािकारी गाउँ काययपानिकािाई दििुपिेछ ।
४. सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) काययपानिकाको सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार
िे हाय बमोक्षजम हुिेछिः(क) काययपानिकाको बैठकमा भाग नििे
(ख) अध्यििे तोकेको विषयगत िेत्रको सं योजक िा अध्यि भई तोवकएको कायय गिे
(ग) अध्यि तोकेका अन्य कायय गिे
(२) सिस्यिे गाउँपानिका िेत्र बावहर जाँिा अध्यििाई जािकारी दिई जािु पिेछ ।
५. िडा सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) िडा सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार िे हाय
बमोक्षजम हुिेछिः
(क) िडा सनमनतको बैठकमा भाग नििे
(ख) िडा अध्यिको अिुपक्षस्र्नतमा िडाअध्यििे तोके बमोक्षजम काययिाहक िडा अध्यि भई
कायय गिे
(ग) िडा अध्यििे तोकेका अन्य कायय गिे



(२) िडा सिस्यिे गाउँपानिका िेत्र बावहर जाँिा िडा अध्यिमाफयत काययपानिकािाई जािकारी दििु
पिेछ ।

अिुसूची -५
विषयगत सनमनतहरुको वििरर्
(नियम ४ को उपनियम (६) सँग सम्बक्षन्धत)
(क) साियजनिक सेिा तर्ा िमता विकास सनमनत
(ख) आनर्यक विकास सनमनत
(ग) सामाक्षजक विकास सनमनत
(घ) पूिायधार विकास सनमनत
(ङ) िातािरर् तर्ा विपद् व्यिस्र्ापि सनमनत
(च) विधेयक सनमनत



