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गाउँ काययपामलका (काययववभाजि) मियिावली, २०७४ 

काययपामलकाबाट स्वीकृत मिमतिः-२०७४/०५/१६ सोिबार 

 

 



 
 

     मिक् वाखोला गाउँपामलका 

ताप्लेजङु, िेपाल 

२०७४गाउँ काययपामलका (कायय ववभाजि) मियिावली, २०७४ 

िेपालको संववधािको धारा २१८ ले दिएको अमधकार प्रयोग गरी मिक् वाखोला गाउँपामलकाको गाउँ 

काययपामलकाले आफ्िो कायय ववभाजिका लामग मिमत २०७४/०३/११ को मिर्ययािसुार िेहायका 

मियिहरु बिाएको छ । 

१.  संक्षिप्त िाि र प्रारम्भिः (१) यी मियिहरुको िाि “गाउँ काययपामलका (कायय ववभाजि) 

मियिावली, २०७४” रहेको छ । 

 (२) यो मियिावली तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

२.  पररभाषािः ववषय वा प्रसंङ्गले अको अर्य िलागेिा यस मियिावलीिािः- 

 (क)  “अध्यि” भन्नाले गाउँ काययपामलकाको अध्यि सम्झिपुछय । 

 (ख)  “उपाध्यि” भन्नाले गाउँ काययपामलकाको उपाध्यि सम्झिपुछय । 

 (ग)  “काययपामलका” भन्नाले मिक् वाखोला गाउँ काययपामलका सम्झिपुछय । 

 (घ)  “काययकारी अमधकृत” भन्नाले गाउँपामलकाको काययकारी अमधकृत सम्झिपुछय । 

 (ङ)  “गाउँपामलका” भन्नाले मिक् वाखोला गाउँपामलका सम्झिपुछय । 

(च)  “ववषयगत शाखा” भन्नाले मिक् वाखोला गाउँ काययपामलका अन्तगयतको ववषयगत शाखा, 
उपशाखा, कायायलय वा ईकाईलाई सम्झिपुछय । यस शब्िले संववधाि बिोक्षजि 
गाउँपामलकालाई तोवकएको काययसम्पािि गियका लामग गाउँ काययपामलका अन्तगयत रहिे 
क्षशिा, स्वास््य, कृवष, वि, पशवुवकास जस्ता ववषयिेत्रगत कायायलय वा इकाईलाई 
सिेत सम्झिपुछय। 



 
 

(छ)  “वडा सक्षचव” भन्नाले गाउँपामलकाको वडा कायायलयको प्रशासकीय प्रिखुको रुपिा 

कािकाज गिय तोवकएको वडा सक्षचव सम्झिपुछय । 

 (ज)  “वडा समिमत” भन्नाले मिक् वाखोला गाउँपामलकाको वडा समिमत सम्झिपुछय । 

(झ)  “सिस्य” भन्नाले गाउँ काययपामलकाको सिस्य सम्झिपुछय । जो शब्िले गाउँ 

काययपामलका को अध्यि, उपाध्यि र वडा अध्यि सिेतलाई जिाउिेछ । 

 (ञ)  “सभा” भन्नाले मिक् वाखोला गाउँपामलकाको गाउँ सभालाई सम्झिपुछय । 

३.  कायय सम्पािििः (१) गाउँ काययपामलकाको कायय सम्पािि गाउँ काययपामलकाको कायायलय, वडा 

कायायलय एवं ववषयगत शाखाबाट हिुेछ । 

 (२) गाउँ काययपामलका अन्तगयत रहिे ववषयगत शाखा वा कायायलय वा उपशाखा वा इकाई 

वा केन्रहरुको वववरर् अिसूुची -१ िा उल्लेख भए बिोक्षजि हिुेछ । 

 (३) उपमियि (२) बिोक्षजिका ववषयगत शाखाहरु र मतिीहरुको कायय वववरर् गाउँ 

काययपामलकाले स्वीकृत गरे बिोक्षजि हिुेछ । 

४.  कायय ववभाजििः (१) गाउँ काययपामलकाको कायायलय र ववषयगत शाखाबाट सम्पािि हिुे कायय 

अिसूुची -२ बिोक्षजि हिुेछ । 

 (२) गाउँ काययपामलकाले उपमियि (१) बिोक्षजिको ववषयगत शाखाको काििा आवश्यकता 

अिसुार हेरफेर वा र्पघट गिय सक्िेछ । 

 (३) वडा समिमतबाट सम्पािि हिुे काययको अिसूुची -३ बिोक्षजि हिुेछ । 

 (४) अध्यि, उपाध्यि, वडा अध्यि र सिस्यको काि, कतयव्य र अमधकार अिसूुची -४ 

बिोक्षजि हिुेछ । 



 
 

 (५) अध्यिले ववषयगत िेत्रको काययको लामग काययपामलकाको कुिै सिस्यलाई मिजले गिे 

काययको िेत्रामधकार सिेत तोकी क्षजम्िेवारी दिि सक्िेछ । 

 (६) काययपामलकाले आफ्िो काययसम्पाििका लामग अिसूुची-५ बिोक्षजिको ववषयगत समिमत 

गठि गरी कुिै सिस्यको संयोजकत्विा त्यस्तो समिमतको काययिेत्र तोकी क्षजम्िेवारी दिि 

सक्िेछ । 

५. क्षजम्िेवारी तर्ा उत्तरिावयत्विः (१) गाउँ काययपामलकाबाट सम्पािि भएका कािका लामग अध्यि 

तर्ा सिस्यहरु सािवुहक रुपिा गाउँ सभाप्रमत उत्तरिायी हिुेछि ्। 

 (२) गाउँ काययपामलकाका सिस्यहरु आफूलाई तोवकएको काययका लामग व्यक्षिगत रुपिा 

काययपामलका तर्ा अध्यिप्रमत उत्तरिायी हिुेछि ्। 

 (३) मबषयगत समिमतबाट सम्पािि हिु ेकािका लामग समिमतका संयोजक तर्ा सिस्यहरु 

सािूवहक रुपिा काययपामलकाप्रमत उत्तरिायी हिुेछि ्। 

 (४) वडा अध्यि आफूले गिे कािका लामग काययपामलका, अध्यि तर्ा वडा समिमतप्रमत र 

वडा समिमतबाट गररिे कािका लामग सािूवहक रुपिा काययपामलका र सभाप्रमत उत्तरिायी हिुेछ 

। 

६.  अमधकार प्रत्यायोजििः (१) गाउँ काययपामलकाले आफूलाई प्राप्त अमधकारिध्ये केही अमधकार 

अध्यि, उपाध्यि, वडाअध्यि, सिस्य तर्ा िातहतका समिमत, उपसमिमत वा काययकारी 

अमधकृतलाई प्रत्यायोजि गिे सक्िेछ । 

 (२) अध्यिले आफूलाई प्राप्त अमधकारिध्ये केही अमधकार कुिै सिस्य वा काययकारी 

अमधकृतलाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 



 
 

 (३) वडा समिमत वा वडा अध्यिले आफूलाई प्राप्त अमधकारिध्ये केही अमधकार वडा समिमतका 

कुिै सिस्य वा वडा सक्षचवलाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

७.  र्पघट, हेरफेर वा  संशोधििः (१) काययपामलकाले यस मियिावलीलाई आवश्यकता अिसुार 

र्पघट वा हेरफेर वा संशोधि  गिय सक्िेछ । 

 (२) काययपामलकाले उपमियि (१) बिोक्षजि अिसूुचीिा र्पघट वा हेरफेर वा संशोधि गरेको 

ववषयको सूचिा सवयसाधारर्को जािकारीको लामग प्रकाशि गिुय पिेछ । 

८.  बाधा अड्काउ फुकाऊिः यो मियि कायायन्वयिको सम्बन्धिा कुिै बाधा अड्काउ परेिा यस 

मियिावलीको भाविाको प्रमतकुल िहिुे गरी काययपामलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउि 

आवश्यक व्यवस्र्ा गिे सक्िेछ । 

९.  यसै मियि भए गरेको िामिििेः यो मियिावली स्वीकृमत हिुपूुवय गाउँ काययपामलकाबाट सम्पािि 

भएका काययहरु यसै मियिावली अिरुुप भए गरेको िामििेछ । 

  



 
 

अिसूुची -१ 

(मियि ३ को उपमियि (२) सँग सम्बक्षन्धत) 

गाउँ काययपामलकािा रहि ेववषयगत शाखा (शाखा, कायायलय, उपशाखा, इकाई) को वववरर् 

(गाउँ काययपामलकाको आफ्िो राजश्वको ििता, खचयको आवश्यकता, सेवा उपलब्ध गराउि ु पिे  

जिसङ्ख्या तर्ा ववकासका िू्य िू्य प्रार्मिकता अिरुुप संगठि तर्ा व्यवस्र्ापि सभेिर्का 

आधारिा ववषयगत शाखा तर्ा कायायलय, उपशाखा वा इकाई मिधायरर् गिय सक्िेछि ्।जिशक्षिको 

उपलब्धता तर्ा प्रशासमिक खचयलाई ध्याि दिई एउटा ववषयगत शाखा अन्तगयतको कुिै कायायलय, 

उपशाखा वा इकाईले मिल्िो अन्य ववषयिेत्रको काययसिेत सम्पािि गिे सक्िेछ ।) 

१. सािान्य प्रशासि शाखा 

(क) स्र्ािीय सेवा तर्ा जिशक्षि ववकास उपशाखा 

(ख) सावयजमिक खरीि तर्ा सम्पक्षत्त व्यवस्र्ापि उपशाखा 

(ग) स्र्ािीय तह  ,प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र सिन्वय तर्ा वडासँगको सिन्वय उपशाखा  

(घ) िगर प्रहरी व्यवस्र्ापि उपशाखा 

(ङ) न्याय  ,कािूि तर्ा िािव अमधकार प्रवर्द्यि उपशाखा  

(च) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववमध ववकास तर्ा ववस्तार र एफ .एि .सञ्चालि उपशाखा  

(छ) बजार अिगुिि  ,गरु्स्तर ,िापतौल ,खाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिर् उपशाखा  

(ज) बैठक तर्ा ववधायि उपशाखा 

(झ) आन्तररक लेखापरीिर् उपशाखा 

(ञ) वविा  ,उत्सव ,उिी ,जात्रा ,पवय ,उपामध तर्ा ववभषुर् इकाई  

२. राजश्व तर्ा आमर्यक प्रशासि शाखा 



 
 

(क) राजश्व िीमत तर्ा प्रशासि उपशाखा 

(ख) आमर्यक प्रशासि उपशाखा 

३. पूवायधार ववकास तर्ा भवि मियिि शाखा 

(क) सडक तर्ा यातायात व्यवस्र्ा उपशाखा 

(ख) भवि तर्ा भवि संवहता एवं मििायर् इजाजत )मडजाइि सिेत (उपशाखा  

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

 जग्गा िापी तर्ा िक्सा  ,घरजग्गा  धिी पूजाय इकाई 

 वस्ती ववकास इकाई 

(घ) जलववद्यतु  ,ऊजाय र सडक वक्षत्त तर्ा मसंचाई उपशाखा  

 जलववद्यतु  ,ऊजाय र सडक वक्षत्त इकाई  

 मसंचाई तर्ा जलउत्पन्न प्रकोप मियन्त्रर् इकाई 

(ङ) वातावरर्  ,पयायवरर् एवं जलाधारिेत्र संरिर् तर्ा फोहोरिैला व्यवस्र्ापि उपशाखा  

(च) ववपद् व्यवस्र्ापि )बारुर्यन्त्र ,एम्बलेुन्स तर्ा यन्त्र उपकरर् पररचालि सिेत (उपशाखा  

(छ) सावयजमिक मिजी साझेिारी इकाई 

४. आमर्यक ववकास शाखा 

(क) कृवष  ,पशपुन्छी तर्ा सहकारी कायायलय  

(ख) वि तर्ा भू -कायायलयसंरिर्  

(ग) उद्योग तर्ा उद्यिशीलता ववकास उपशाखा 

(घ) रोजगार प्रवर्द्यि तर्ा गररबी न्यूमिकरर् उपशाखा 

५. सािाक्षजक ववकास शाखा 

(क) आधारभतू तर्ा िाध्यमिक क्षशिा कायायलय 



 
 

(ख) खेलकूि तर्ा अमतररि वियाकलाप इकाई 

(ग) आधारभतू स्वास््य तर्ा सरसफाई कायायलय 

(घ) खािेपािी व्यवस्र्ापि कायायलय 

(ङ) लैवङ्गक सिािता तर्ा सािाक्षजक सरुिा उपशाखा 

 लैवङ्गक सिािता इकाई 

 बालबामलका  ,वकशोर वकशोरी तर्ा यवुा इकाई  

 अपाङ्गता भएका व्यक्षि तर्ा ज्येष्ठ िागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालि  ,सिन्वय तर्ा मियिि इकाई  

(छ) सािाक्षजक सरुिा काययिि तर्ा व्यक्षिगत घटिा िताय इकाई 

(ज) संस्कृमत  ,िासम्प ,लमलतकला तर्ा पययटि प्रवर्द्यि इकाई  

६. योजिा  ,अिगुिि तर्ा त्याङ्क शाखा  

(क) योजिा  ,कायययोजिा तर ् जिुा तर्ा उपभोिा समिमत पररचालि इकाई 

(ख) अिगुिि तर्ा िूल्याङ्कि इकाई 

(ग) त्याङ्क व्यवस्र्ापि इकाई 

  



 
 

अिसूुची -२  

)को उपमियि४ मियि  )१ (सँग सम्बक्षन्धत(  

ववषयगत शाखाको कायय ववभाजि 

१. सािान्य प्रशासि शाखा 

(क) स्र्ािीय सेवा तर्ा जिशक्षि ववकास 

 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीमत  ,िापिण्ड ,सेवा शतय ,योजिा ,कायायन्वयि र 

मियिि 

 संववधािको धारा ३०२ बिोक्षजि सिायोजि भई आउिे कियचारीको व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय 

 गाउँपामलकाको संगठि ववकास  ,संगठि संरचिा तर्ा िरबन्िी मिधायरर् ,जिशक्षि 

व्यवस्र्ापि र वकृ्षत्त ववकास 

 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापििा सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववमधको उपयोग  ,प्रवर्द्यि र मियिि  

 िािव संशाधि ववकासका लामग अल्पकालीि तर्ा िीघयकालीि योजिा तजुयिा 

 गाउँपामलकािा सावयजमिक वविा  ,उत्सव ,जात्रा ,उिी आदिको व्यवस्र्ापि  

 स्र्ािीय शाक्षन्त समिमत सम्बन्धी काययहरु 

(ख) सावयजमिक खरीि तर्ा सम्पक्षत्त व्यवस्र्ापि 

 गाउँपामलकाको लामग सावयजमिक खरीि तर्ा अन्य बन्िोबस्तीका सािाि सम्बन्धी ववषय 

 गाउँपामलकामभत्रको सावयजमिक तर्ा सरकारी सम्पक्षत्त  ,िूिावयक सम्पक्षत्तसा ,भवि ,सडक ,

पसल ,व्यवसाय ,पूवायधार ,उद्योग ,खािी तर्ा खमिज ,विको वववरर् सवह तको अद्यावमधक 

अमभलेख 

 गाउँपामलकाको स्वामित्विा रहेको सम्पक्षत्तको अद्यावमधक अमभलेख 



 
 

 गाउँपामलकाक्षस्र्त सरकारी सम्पक्षत्तको एवककृत वववरर् 

(ग) स्र्ािीय तह  ,सिन्वय तर्ा वडासँगको सिन्वय प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र  

 संघ तर्ा प्रिेश तहिा संववधाि तर्ा कािूि बिोक्षजिको सहभामगता तर्ा प्रमतमिमधत्व 

 क्षजल्ला सिन्वय समिमतसँगको सिन्वय 

 वडा तहसँगको सम्पकय  र सिन्वय 

 पत्राचार  ,सभा ,सिारोह ,क्षशष्टाचार  

(घ) िगर प्रहरी व्यवस्र्ापि 

 संघीय तर्ा प्रिेश कािूिको अधीििा रही िगर प्रहरीको सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि िीमत ,

कािूि ,िापिण्ड ,कायायन्वयि र मियिि  

 िगर प्रहरीिाफय त िेहायका कायय सम्पािि गिे, 

o िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,मिर्ययहरु कायायन्वयििा सहयोग,  

o सम्पक्षत्तको संरिर्, 

o गाउँपामलकािा हिुे सभा सिारोह  ,व्यवस्र्ापििा परम्परा तर्ा जात्रा चाडपवयको 

सहयोग,  

o स्र्ािीय बजार तर्ा पावकय ङ्ग स्र्लको व्यवस्र्ापििा सहयोग, 

o िगर प्रहरी सम्बन्धी काययपामलकाले तोके बिोक्षजिका िीमत  ,योजिा ,काययिि 

कायायन्वयि,  

o गाउँ वस्ती सरसफाई सम्बन्धी िापिण्डको कायायन्वयि र कसरु उपर छािववि र 

अिसुन्धाि, 

o स्र्ािीय न्यावयक समिमतले गरेका आिेश  ,फैसला कायायन्वयििा सहयोग,  



 
 

o कायायलय पररसर  ,सम्पिा ,सावयजमिक ,ऐलािी ,पमतय जग्गा  ,सावयजमिक भवि तर्ा 

भौमतक पूवायधारको संरिर् र सरुिा,  

o ववपद् व्यवस्र्ापििा सहयोग, 

o अपराध रोकर्ाि तर्ा अिसुन्धाििा सहयोग, 

o फुटपार् व्यवस्र्ापि, 

o मििायर् मियिि, 

o गरु्स्तर मियन्त्रर् 

 िगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ङ) न्यावयक समिमतको सक्षचवालय  ,न्याय ,कािूि ,िािव अमध कार प्रवर्द्यि तर्ा िेलमिलाप र 

िध्यस्र्ता  ,मिर्यय तर्ा फैसला कायायन्वयि  

 न्यावयक समिमतको सक्षचवालय सम्बन्धी कायय 

 न्याय तर्ा कािूिी राज्यको पररपालिा 

 िािव अमधकारको संरिर् तर्ा प्रवर्द्यि 

 व्यक्षि र सििुायवीच िेलमिलाप र िध्यस्र्ताको व्यवस्र्ापि 

 न्यावयक मिर्यय तर्ा फैसला कायायन्वयि 

(च) सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववमध ववकास तर्ा ववस्तार र एफ .एि .सञ्चालि  

 आफ्िो िेत्रमभत्र इन्टरिेट सेवा  ,टेमलसेन्टर ,को केबलु तर्ा तारमबहीि टेमलमभजिको प्रसारर्

अििुमत ,िवीकरर् र मियिि  

 एक सय वाटसम्िको एफ .एि .रेमडयो सञ्चालि अििुमत ,िवीकरर् र मियिि  

 आफ्िो िेत्रमभत्र पत्रपमत्रकाको प्रकाशि अििुमत  ,अमभलेख तर्ा मियन्त्रर्  

 अमभलेख व्यवस्र्ापििा िवीिति सूचिा प्रववमधको प्रयोग 



 
 

 सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववमधिा सवयसाधारर् जिताको सहज र सरल पहुँच तर्ा सूचिा प्रववमधको 

ववकास र ववस्तार सम्बन्धी काययिि तजुयिा र कायायन्वयि 

 वैज्ञामिक अध्ययि  ,अिसुन्धाि र प्रववमध ववकासिा लगािी  

 सूचिा तर्ा सञ्चार प्रववमधिा आधाररत त्याङ्क व्यवस्र्ापि 

(छ) बजार अिगुिि  ,गरु्स्तर ,िापतौल ,संरिर्खाद्य सरुिा र उपभोिा वहत  

 स्र्ािीय ब्यापार  ,वाक्षर्ज्य ,वस्तकुो िाग ,आपूमतय व् यवस्र्ापि तर्ा अिगुिि 

 बजार तर्ा हाट बजार व्यवस्र्ापि 

 उपभोिा अमधकार तर्ा वहत सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,कायायन्वयि र मियिि  

 स्र्ािीय वस्तहुरुको उत्पािि  ,आपूमतय तर्ा मिकासी प्रिेपर् ,अिगुिििूल्य मिधायरर् र  

 स्र्ािीय ब्यापार र वाक्षर्ज्य सम्बन्धी पूवायधार मििायर् 

 स्र्ािीय वस्त ुर सेवा व्यापारको िूल्य तर्ा गरु्स्तरको अिगुिि र मियिि 

 उपभोिा सचेतिा  ,लक्षित उपभोिाको लगत व्यवस्र्ापि र स्र्ािीय वस्त ुतर्ा सेवाको 

गरु्स्तर परीिर् 

 खाद्य पिार्यको गरु्स्तर मियन्त्रर् 

 खािेपािीको गरु्स्तर मियन्त्रर् 

 स्र्ािीय व्यापार प्रवर्द्यि सहजीकरर् र मियिि 

 स्र्ािीय वौवर्द्क सम्पक्षत्तको संरिर्  ,प्रवर्द्यि र अमभलेखाङ्कि  

(ज) बैठक तर्ा ववधायि 

 काययपामलका तर्ा सभाको बैठक व्यवस्र्ापि 

 काययपामलकाको मिर्ययहरुको ववद्यतुीय िाध्यिबाट अमभलेखीकरर् तर्ा प्रकाशि 



 
 

 काययपामलका तर्ा सभािा पेश गिुयपिे ववमभि ् िीमत  ,मियि तर्ा कािूिको िस्यौिािा 

संयोजि 

 काययपामलकाका ववमभन्न समिमत  ,उपसमिमत ,काययिलको बैठक व्यवस्र्ापि  

 िीमत  ,कािूिको प्रिाक्षर्क प्रमतको संरिर् ,प्रकाशिका लामग सिन्वय  

 ववधायि सम्बन्धी अन्य कायय 

(झ) आन्तररक लेखापरीिर् 

 आन्तररक तर्ा पूवय लेखापरीिर् 

 लेखापरीिर् वववरर् )बेरुजकुो लगत सिेत (को अमभलेख व्यवस्र्ापि  

 अक्षन्ति लेखापरीिर् काययिा सहयोग  ,सिन्वय र सहजीकरर्  

 लेखापालिसम्बन्धी ििता ववकास कायय 

(ञ) वविा  ,उत्सव ,उिी ,जात्रा ,पवय ,उपामध ,ववभषूर् ,आिी ।  

 स्र्ािीय चाडपवय  ,क वविासावयजमि ,उत्सव ,जात्रा ,उिी आिीको व्यवस्र्ापि  

 उपामध तर्ा ववभषूर् सम्बन्धी मसफाररश  ,अमभलेख़  

२. राजश्व तर्ा आमर्यक प्रशासि शाखा 
(क) राजश्व िीमत तर्ा प्रशासि 

 राजश्व सम्बन्धी िीमत  ,कािूि तजूयिा ,कायायन्वयि र मियिि )राजश्व चहुावट मियन्त्रर् 

सिेत(  

 सम्पक्षत्त कर  ,घरबहाल कर  ,घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशि शलु्क ,सवारी साधि कर ,सेवा शलु्क 

िस्तरु ,पययटि शलु्क ,ववज्ञापि कर,  व्यवसाय कर  ,भमूिकर )िालपोत ,( िण्ड जररवािा ,

ििोरञ्जि कर ,बहालमबटौरी कर ,घरजग्गा कर ,ितृ वा िाररएको जीवजन्तकुो हाड ,मसंङ्ग ,

प्वाख ,छालािा कर ,प्राकृमतक स्रोत साधि ,वसावयक कर सम्बन्धी िीमतव्य ,कािूि ,

िापिण्ड ,कायायन्वयि ,बाँडफाँड ,संकलि र मियिि ,अन्य आय व्य वस्र्ापि 



 
 

 सावयजमिक खचय तर्ा प्राकृमतक स्रोतबाट प्राप्त हिुे रोयल्टी सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड 

तर्ा मियिि र सोको संकलि तर्ा बाँडफाँड 

 आफ्िो िेत्रमभत्र राजश्वका िर अन्य शलु्क मिधायरर्  ,संघीय र प्रिेश कािूि बिोक्षजि 

प्राकृमतक स्रोत साधि र सेवा शलु्क जस्ता रोयल्टी संकलि  ,सिन्वय र मियिि  

 िालपोत संकलि 

 कािूि बिोक्षजि ढुङ्गा  ,मगट्टी ,बालवुा ,िाटो ,ििु ,स्लेट ,फायर क्लेजस्ता खािी खमिज 

पिार्यको सवेिर् ,अन्वेषर् ,न्धी रोयल्टी सङ्कलिउत्खिि र सो सम्ब  

 टे्रवकङ  ,कायावकङ्ग ,क्यािोमिङ्ग ,बञ्जी जक्षम्पङ्ग ,क्षजप फ्लायर ,क्षफ्टर् या ङ्ग शलु्क 

 साििुावयक विको सञ्चालि र व्यवस्र्ापिबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलि 

 प्राकृमतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी िीमत मिधायरर् र कायायन्वयि तर्ा प्रिेश र संघीय 

िापिण्ड पालिा 

 प्रचमलत कािूि बिोक्षजि िण्ड जररवािा 

 बाँकी बक्यौता रकिको लगत र असलु उपर 

 करिाता क्षशिा तर्ा करिाता वववरर् अद्यावमधक 

 ववत्तीय स्रोत साधिको सितािूलक बाँडफाँड 

 आमर्यक साधिको िहत्ति उपयोग तर्ा पररचालि 

 राजश्व परािशय समिमत सम्बन्धी ववषय 

 स्र्ािीय राजश्व प्रवर्द्यिका लामग प्रोत्साहि 

 राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययि 

 राजश्व सूचिा तर्ा त्याङ्कको आिाि प्रिाि 

 संघीय तर्ा प्रिेश कािूि बिोक्षजि बजेट घाटापूमतयको स्रोत व्यवस्र्ा 



 
 

(ख) आमर्यक प्रशासि 

 आमर्यक )काययववमध (िीमत ,कािूि ,िापिण्ड ,कायायन्वयि र मियिि ,आमर्यक प्रशासि र 

व्यवस्र्ापि 

 बजेट सीिा मिधायरर्  ,बजेट तजूयिा ,कायायन्वयि र मियिि  

 सक्षञ्चत कोष तर्ा आकक्षस्िक कोषको व्यवस्र्ापि 

 लगािी र लाभांशको व्यवस्र्ापि 

 लेखा व्यवस्र्ापि  ,खचय ,राजश्व ,धरौटी ,काययसञ्चालि कोष तर्ा अन्य सरकारी कोष तर्ा 

सम्पक्षत्तको एवककृत वववरर् 

 सिवष्टगत आमर्यक अवस्र्ाको ववश्लषेर् 

 ऋर् तर्ा अििुािको व्यवस्र्ापि र मियिि 

 लगािी प्रिेपर् )सरकारी ,सहकारी तर्ा मिजी (र ववत्तीय व्यवस्र् ाापि 

 कारोबारको लेखाङ्कि  ,मियन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापि  

 राजश्व तर्ा व्ययको अििुाि 

 बेरुजू फर्छ्यौट 

 आमर्यक प्रशासि र व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य ववषय 

३. पूवायधार ववकास तर्ा भवि मियिि शाखा 

(क) सडक तर्ा यातायात व्यवस्र्ा 

 स्र्ािीय सडक  ,ग्रािीर् सडक ,कृषी सडक तर्ा यातायात सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,

िापिण्ड तर्ा मियिि 



 
 

 स्र्ािीय सडक  ,ग्रािीर् सडक ,कृषी सडक ,झोलङु्गे पलु ,पलेुसा र तटबन्धि 

सम्बन्धी गरुुयोजिाको तजुयिा ,पवहचािकायायन्वयि र स्तरोन्नमतका आयोजिाको  ,

अध्ययि ,कायायन्वयि ,िियत ,सम्भार  

 यातायात सरुिा व्यवस्र्ापि र मियिि 

 ट्याक्सी सेवा अििुती  ,व्यवस्र्ापि र मियिि  

 वातावरर्िैत्री  ,जलवाय ु पररवतयि अिकूुलि ,अपाङ्गता र लैवङ्गकिैत्री यातायात 

प्रर्ालीको प्रवर्द्यि 

 आधारभतू यातायात सम्बन्धिा प्रिेश सरकारसँग सिन्वय 

 यातायात िेत्रिा लगािी अमभववृर्द् 

 यातायात सवुवधािा िागररककोक सरल  ,सहज र सिाि पहुँच  

 यातायात िेत्रिा वातावरर्िैत्री प्रववमधलाई प्रोत्साहि 

 मिजी यातायात मियिि व्यवस्र्ापि 

(ख) भवि  तर्ा भवि संवहता एवं मििायर् इजाजत )मडजाइि सिेत(  

 भवि सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,ण्ड तर्ा सो सम्बन्धी योजिा तजुयिािापि ,आयोजिा 

पवहचाि ,अध्ययि ,कायायन्वयि र मियिि  

 रावष्ट्रय भवि संवहता तर्ा िापिण्ड बिोक्षजि भवि मििायर् अििुमत र मियिि 

 भवि मििायर् इजाजत  ,भवि संवहता कायायन्वयि  

 भवि मििायर्को िक्सा स्वीकृमत  ,संशोधि ,मियिि  

 परुातत्व  ,र संग्रहालय संरिर्प्राचीि स्िारक  ,सम्बर्द्यि र पिुिःमििायर्  

 सरकारी भवि  ,ववद्यालय ,सािूिावयक भवि ,सभागहृ तर्ा अन्य सावयजमिक भवि 

तर्ा संरचिा मििायर् र िियत संभार 



 
 

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

जग्गा िापी तर्ा िक्साघरजग्गा धिी पूजाय , 

 प्रािेक्षशक िापिण्ड बिोक्षजि घरजग्गा धिी िताय प्रिार्पूजाय ववतरर् तर्ा लगत 

व्यवस्र्ापि 

 भमूिको वगीकरर् अिसुारको लगत 

 जग्गाको वकत्ताकाट र भमूि लगत )िक्सा ,से्रस्ता (मििायर् र संरिर्  

 सरकारी प्रयोजिको लामग जग्गा प्रामप्त  ,िआुब्जा मिधायरर् तर्ा ववतरर्िा सिन्वय 

सहजीकरर्र  

 जग्गा वववाि सिाधाििा िेलमिलाप र िध्यस्र्ता 

 ववश्व सम्पिा सूचीिा परेका स्िारक र परुाताक्षत्वक िहत्व लगायत वि  ,सीिसार 

िेत्र ,तटवती िेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत  

वस्ती ववकास 

 शहरीकरर्  ,वस्ती ववकास सम्बन्धी िीमत ,कािूि ,िापिण्ड तर्ा सो सम्बन्धी 

िायोजिा तजुय ,आयोजिा पवहचाि ,अध्ययि ,कायायन्वयि र मियिि  

 आधारभतू आवासका योजिा तजुयिा र कायायन्वयि 

 गाउँपामलकािा अव्यवक्षस्र्त बसोबास व्यवस्र्ापि काययििको तजुयिा र कायायन्वयि 

 आधारभतू बसोबास सम्बन्धिा प्रिेश सरकारसँग सिन्वय 

 योजिावर्द् र व्यवक्षस्र्त वस्ती ववकासका काययििको तजुयिा कायायन्वयि 

 एवककृत वस्ती ववकासका लामग जग्गाको एवककरर् तर्ा जग्गा ववकास र 

व्यवस्र्ापि 



 
 

 संघीय तर्ा प्रिेश कािूिो अधीििा रही आफ्िो िेत्रको भू -उपयोग िीमत ,योजिा ,

काययिि तजुयिा र कायायन्वयि 

 संघीय तर्ा प्रिेशको िापिण्डको अधीििा रही व्यवक्षस्र्त वस्ती ववकासका 

काययििको तजुयिा र कायायन्वयि 

 संघीय र प्रिेश कािूि बिोक्षजि स्र्ािीय तहिा सकुुम्वासी पवहचाि र अमभलेख 

व्यवस्र्ा 

 स्र्ािीय स्तरिा सकुम्वासी सम्बन्धी जीववकोपाजयि र बसोबास व्यवस्र्ा 

 एवककृत वस्ती ववकासका लामग जग्गाको एवककरर् तर्ा जग्गा ववकास र 

व्यवस्र्ापि । 

(घ) जलववद्यतु  ,ऊजाय ,सडक वक्षत्त र मसंचाई  

जलववद्यतुऊजाय र सडक वक्षत्त , 

 सािा जलववद्यतु आयोजिा  ,िवीकरर्ी य ऊजाय तर्ा वैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी िीमत ,

कािूि ,िापिण्ड ,योजिा ,कायायन्वयि र मियिि  

 वैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रववमध ववकास र हस्तान्तरर्  ,प्रवर्द्यि ििता अमभववृर्द्  

 ववद्यतु ववतरर् प्रर्ाली र सेवाको व्यवस्र्ापि  ,सञ्चालि र मियिि  

 जिसहभामगतािा आधाररत स्विेशी लगािीलाई प्रार्मिकता दििैं जलस्रोतको 

बहउुपयोगी ववकास काययििको तजुयिा र कायायन्वयि 

 स्र्ािीय ववद्यतु ववतरर् प्रर्ाली र सेवाको व्यवस्र्ापि  ,सञ्चालि र मियिि  

 सडक वत्तीको व्यवस्र्ा 

मसंचाई तर्ा जलउत्पन्न प्रकोप मियन्त्रर् 

 मसंचाई सम्बन्धी मिमत  ,कािूि ,िापिण्ड मिधायरर् र मियिि 



 
 

 मसंचाई सम्बन्धी गरुुयोजिािको तजुयिा  ,कायायन्वयि र स्तरोन्नमतका आयोजिाको 

पवहचाि ,अध्ययि ,कायायन्वयि ,िियत ,सम्भार र मियिि  

 स्र्ािीय सािा  ,भमूिगत मसंचाई प्रर्ालीको सञ्चालि मििायर्सतह तर्ा  ,सधुार ,

िियत सम्भार तर्ा सेवा शलु्कको मिधायरर् र सङ्कलि व्यवसर््ापि 

 जलउत्पन्न प्रकोप मियन्त्रर् सम्बन्धी  

 स्र्ािीय तटबन्ध  ,ििी मियन्त्रर् तर्ा ििी व्यवस्र्ापि र मियिि  

 सािा जलउपयोग सम्बन्धी आयोजिा तजुयिा  ,गिि ।कायायन्वयि र अिु  

(ङ) वातावरर्  ,पयाययवरर् एवं जलाधार िेत्र संरिर् तर्ा फोहोरिैला व्यवस्र्ापि  

 स्वच्छ तर्ा स्वस्र् वातावरर् र जलाधार तर्ा वन्यजन्तकुो संरिर् व्यवस्र्ापि 

सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,काययिि तजुयिा ,कायायन्वयि र मियिि  

 विृारोपर् तर्ा हररयाली तर्ा हररत िेत्रको प्रवर्द्यि 

 फोहोरिैला सङ्कलि  ,पिुिःउपयोग ,प्रशोधि ,ववसजयि र सोको सेवा शलु्क मिधायरर् 

र मियिि 

 सरसफाई तर्ा स्वास्र्जन्य फोहोरिैलाको व्यवस्र्ापि 

 वाय ुतर्ा ध्विीको प्रिषुर् मियन्त्रर् 

 हामिकारर् पिार्यहरजको मियिि तर्ा मियन्त्रर् 

 सावयजमिक शौचालयल व्यवस्र्ापि 

 वातावरर्ीय जोक्षखि न्यूमिकरर् 

 न्यूि कावयििखुी तर्ा वातावरर्िैत्री ववकास अवलम्बि 

 वातावरर् संरिर् िेत्र मिधायरर् र व्यवस्र्ापि 

 पािी िहुािको संरिर् 



 
 

 पवहरो मियन्त्रर् 

 जलवाय ुपररवतयि अिकूुलि काययिि 

(च) ववपद् व्यवस्र्ापि  ,वारूर् यन्त्र ,एम्बलेुन्स  

 ववपद् व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीमत  ,िूिका ,िापिण्ड तर्ा स्र्ािीय स्तरका 

आयोजिाको कायायन्वयि र मियिि 

 ववपद् पूवयतयारी तर्ा प्रमतकायय योजिा  ,जोक्षखि न्यूमिकरर् कायययोजिा 

 ववपद् पूवयतयारी  ,खोज तर्ा उद्वार ,राहत सािाग्रीको पूवय भण्डारर् ,ववतरर् र 

सिन्वय 

 ववपद् जोक्षखि िेत्रको िक्साङ्कि तर्ा वस्तीहरुको पवहचाि र स्र्ािान्तरर् 

 ववपद् व्यवस्र्ापििा संघ  ,प्रिेश र स्र्ािीय सिूिाय ,संघ संस्र्ा ,मिजी िेत्रसँगको 

सहयोग ,स िन्वय र सहकायय 

 ववपद् कोषको स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि र स्रोत साधिको पररचालि 

 ववपद् पश्चात स्र्ािीय स्तरको पिुस्र्ायपिा र पिुमियिायर् 

 ववपद् सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्र्ापि र अध्ययि अिसुन्धाि 

 प्राकृमतक प्रकोपको रोकर्ाि र पूवयतयारी 

 ववपद् जोक्षखि न्यूमिकरर्को लामग पूवय सूचिा प्रर्ाली सम्बन्धी काययििको तजुयिा 

र कायायन्वयि 

 वारूर् यन्त्र तर्ा एम्बलेुन्सको सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय आपत ्कालीि काययसञ्चालि प्रर्ाली 

(छ) सावयजमिक मिजी साझेिारी 

 स्र्ािीय सावयजमिक -मिजी साझेिारी सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत ,योजिा मििायर्  



 
 

 स्र्ािीय सावयजमिक -मिजी साझेिारीका आयोजिा छिौट तर्ा कायायन्वयि  

 स्र्ािीय ववकासिा मिजी िेत्रको प्रवर्द्यि 

४. आमर्यक ववकास शाखा 

(क) कृवष  ,पशपुन्छी तर्ा सहकारी  

कृवष 

 कृवष  ,कृवष प्रसार ,कृवष उत्पािि व्यवस्र्ापि सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत ,कािूि ,

िापिण्ड ,योजिा ,कायायन्वयि र मियिि  

 कृवष बजार सूचिा  ,कृवष बजार तर्ा हाटबजारको पूवायधार मििायर् ,सािा मसंचाई 

मििायर् ,तामलि ,प्रववमध प्रसार ,प्राववमधक टेवा ,कृवष सािाग्री आपूमतय र कृषक 

ििता ववकास काययििको सञ्चालि 

 कृवषजन्य प्राकृमतक प्रकोप तर्ा िहािारी रोगको मियन्त्रर् 

 कृवष वातावरर् संरिर् तर्ा जैववक ववववधताको संरिर् र प्रवर्द्यि 

 कृवष प्रसार तर्ा जिशक्षिको प्रिेपर्  ,व्यवस्र्ापि र पररचालि  

 उच्च िूल्ययिु कृवषजन्य वस्तकुो प्रवर्द्यि  ,स तर्ा बजारीकरर्ववका  

 कृवषसम्बन्धी वीिा र कजाय सहजीकरर् 

 शीत भण्डारर्को व्यवस्र्ापि 

 कृषकहरुको ििता अमभववृर्द्  ,प्राववमधक सेवा  ,टेवा ,सीप ववकास र शशक्षिकरर्  

 कृवष मबउ मबजि  ,िश्ल ,िलखाि र रसायि तर्ा औषमधहरुको आपूमतय ,उपयोग र 

मियिि 

 कृषक सिूह  ,स्र्ािीय संघ संस्र्ाहरुको सिन्वय कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी ,

व्यवस्र्ापि र मियिि 



 
 

 कृवष सम्बन्धी प्रववमधको संरिर् र हस्तान्तरर् 

 कृवष त्याङ्कको व्यवस्र्ापि र सूचिा प्रर्ाली तर्ा कृवष सम्बन्धी सूचिाको प्रचार 

प्रसार  

 कृवष स्रोत केन्रको स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि 

पशपुन्छी 

 पशपुालि र पश ु स्वास््य सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,योजिा ,

कायायन्वयि र मियिि 

 पशपुन्छी बजार सूचिा  ,हाटबजारको पूवायधार मििय ाार्  ,तामलि ,प्राववमधक टेवा ,

कृषक ििता ववकास काययििको सञ्चालि र मियिि 

 पशपुन्छीजन्य प्राकृमतक प्रकोप तर्ा िहािारी रोगको मियन्त्रर् 

 पशपुन्छी क्षचवकत्सा सेवाको व्यवस्र्ापि 

 पशिुश्ल सधुार पद्दमत ववकास र व्यवस्र्ापि 

 पशपुन्छी सम्बन्धी वीिा र कजाय सहजीकरर् 

 स्र्ािीय चरि तर्ा खकय  ववकास र व्यवस्र्ापि 

 पश ुआहारको गरु्स्तर मियिि 

 स्र्ािीय स्तरिा पशपुन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्र्ापि र सूचिा प्रर्ाली 

 पश ुबधशाला र शीत भण्डारर्को व्यवस्र्ापि र मियिि 

 पशपुालि तर्ा पश ुस्वास््य सम्बन्धी अन्य कायय 

सहकारी 

 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत  ,कािूि ,िापिण्डको मििायर् ,कायायन्वयि 

र मियिि 



 
 

 स्र्ािीय सहकारी संस्र्ाको िताय  ,अििुमत ,खारेजी र ववघटि  

 सहकारी वचत तर्ा ऋर् पररचालि सम्बन्धी स्र्ािीय िापिण्ड मिधायरर् र मियिि 

 सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रय  ,केन्रीय ,ववषयगत ,प्रािेक्षशक र स्र्ािीय संघसंस्र्ासँग 

सििा्वय र सहकायय 

 सहकारी सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क व्यवस्र्ापि र अध्ययि अिसुन्धाि 

 स्र्ािीय सहकारीको ििता अमभववृर्द् 

 स्र्ािीय सहकारी िेत्रको प्रवर्द्यि  ,ववकास र पररचालि ।  

(ख) वि  ,भू-संरिर् ,वन्यजन्तु ,जलाधार ,जमडबटुी तर्ा जैववक ववववधता  

 वि  ,जङ्गल ,वन्यजन्तु , चराचरुुङ्गी  ,जल उपयोग ,वातावरर् ,पयायवरर् तर्ा जैववक 

ववववधता सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत ,कािूि ,िापिण्ड ,योजिा ,कायायन्वयि र मियिि  

 साििुावयक  ,तर्ा सहरी ग्रािीर् ,धामियक ,कबमुलयती विको स ांरिर्  ,सम्वर्द्य ि ,

उपयोग र मियिि 

 वि उपभोिा सिूहको व्यवस्र्ापि 

 िध्यवती िेत्रको साििुावयक  ,धामियक र कबमुलयती विको व्यवस्र्ापि  

 ििी वकिार  ,ििी उकास ,िहर वकिार तर्ा सडक वकिारिा विृारोपर् व्यवस्र्ापि  

 मिजी तर्ा व्यवसावयक विको प्रवर्द्यि र मियिि 

 सावयजमिक खाली जग्गा  ,पाखा वा िेत्रिा विृारोपर् ,सम्भार ,उपयोग र व्यवस्र्ापि  

 जमडबटुी तर्ा अन्य गैरकाष्ठ वि पैिावार सम्बक्षन्ध  ,सभेिर् ,उत्पािि ,संकलि ,

प्रवर्द्यि ,प्रशोधि र बजार व्यवस्र्ापि  

 वि ववउ बगैचा स्र्ापिा  ,िव्यवस्र्ापि र प्रवर्द्य  

 िसयरी स्र्ापिा  ,ववरुवा उत्पािि ,ववतरर् ,रोपर् र प्रवर्द्यि  



 
 

 वन्यजन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरिर्  ,व्यवसावयक पालि ,उपय ाोग र अिगुिि 

 वन्यजन्तबुाट स्र्ािीय सििुायिा पिे प्रभाव रोकर्ाि  ,व्यवस्र्ापि  

 स्र्ािीय प्रार्ी उद्याि )क्षचमडयाखािा (को स्र्ापिा र सञ्चालि  

 स्र्ािीय वन्यजन्त ुपययटि र आयआजयि 

 स्र्ािीय स्तरिा अखेटो पहारको व्यवस्र्ापि 

 वि  ,वन्यजन्त ुतर्ा चराचरुुङ्गीको अमभलेखाङ्कि र अध्ययि  अिसुन्धाि 

 रैर्ािे प्रजामतको संरिर् र प्रवर्द्यि 

 मिचाहा प्रजामतको मियन्त्रर् 

 जैववक ववववधताको अमभलेख 

 साििुावयक भू -आजयि काययििसंरिर् र सोिा आधाररत आय  

 भू -संरिर् र जलाधार व्यवस्र्ापिजन्य सािूिावयक अिकूुलि  

 जलवाय ुपररवतयि  ,अिकूुलि कायय  

 आयआजयििा आधाररत जमडबटुीको संरिर्  ,प्रवर्द्यि ,व्यवस्र्ापि  

(ग) उद्योग तर्ा उद्यिक्षशलता ववकास र खािी तर्ा खमिज पिार्यको संरिर् 

उद्योग 

 लघु  ,ितायघरेल ुतर्ा सािा उद्योगको  ,िवीकरर् ,खारेजी र मियिि  

 लघु  ,घरेल ुतर्ा सािा उद्योगको ववकास र प्रवर्द्यि  

 उद्यिक्षशलता प्रवर्द्यि 

 व्यापाररक फिय  ,पसल को िताय  ,अििुमत ,िवीकरर् ,खारेजी र मियिि  

 सीप ववकास सम्बन्धी काययको प्रवर्द्यि 

खािी तर्ा खमिज 



 
 

 खािी तर्ा खमिज पिार्यको संरिर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड तर्ा 

योजिाको कायायन्वयि र मियिि 

 ढुङ्गा  ,मगटी ,बालवुा ,िाटो ,ििु ,स्लेट ,खररढुङ्गा ,फायरक्ले जस ा्ता खामिजन्य वस्त ु

सभेिर्  ,अन्वेषर् ,उत्खिि  

 ढुङ्गा  ,मगटी ,बालवुा ,ििु ,िाटो ,खररढुङ्गा ,फायरक्ले तर्ा स्लेट आदि खामिजन्य 

वस्तकुो संरिर् ,ववकास ,उत्खिि र उपयोग सम्बन्धी िताय ,अििुमत ,िवीकरर् ,

खारेजी र व्यवस्र्ापि 

 खािी तर्ा खमिज पिार्य सम्बन्धी सूचिा तर्ा त्याङ्क संकलि अमभलेख तर्ा 

व्यवस्र्ापि 

 भौगोमभयक िक्सा प्रकाशि । 

(घ) रोजगार प्रवर्द्यि तर्ा गररवी न्यूमिकरर् 

 गररवी मिवारर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,मियिि र अध्ययि 

अिसुन्धाि 

 गररबी मिवारर्को स्र्ािीय रर्िीमत तजुयिा 

 गररब घरपररवार पवहचाि सम्बन्धी स्र्ािीय सभेिर्  ,सूचिा व्यवस्र्ापि र मियिि  

 गररवी मिवारर् सम्बन्धी रावष्ट्रय  ,प्रािेक्षशक र स्र्ािीय संस्र्ासँग सम्पकय ,सिन्वय 

र सहकायय 

 रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्कलि  ,प्रशोधि र सूचिा प्रर्ालीको स्र्ापिा  

 स्र्ािीयस्तरिा रहेका वविेशी श्रमिकको लगत सङ्कलि तर्ा सूचिा व्यवस्र्ापि 

 पवहचाि भएका गररब घरपररवार एवं लक्षित सिूह सम्बन्धी स्र्ािीय योजिा ,

काययिि ,स्रोत पररचालि र व्यवस्र्ापि  



 
 

 संघीय र प्रिेश कािूि बिोक्षजि स्र्ािीय तहिा सकुुम्वासीको पवहचाि र अमभलेख 

व्यवस्र्ापि 

 सकुुम्वासी सम्बन्धी जीववकोपाजयि र बसोबास व्यवस्र्ापि 

 रोजगारीका अवसर मसजयिा सम्बन्धी 

५. सािाक्षजक ववकास शाखा 

(क) आधारभतू तर्ा िाध्यमिक क्षशिा 

 प्रारक्षम्भक बाल क्षशिा तर्ा ववद्यालय क्षशिा  ,अिौपचाररक क्षशिा ,खलुा तर्ा 

वैकक्षल्पक क्षशिा )गरुुकुल ,ििरसा ,गमु्वा आदि ,( मिरन्तर मसकाइ तर्ा ववशेष 

क्षशिा सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,योजिाको  मििायर्  ,कायायन्वयि र मियिि  

 प्राववमधक क्षशिा तर्ा व्यवसावयक तामलिको योजिा तजुयिा  ,सञ्चालि ,अििुमत र 

मियिि 

 पाठ्यिि र पाठ्यसािाग्रीको ववतरर् तर्ा कायायन्वयि 

 ववद्यालय क्षशिक तर्ा कियचारी व्यवस्र्ापि 

 ववद्यालयको िक्साङ्कि  ,अििुमत ,स्वीकृमत ,सिायोजि तर्ा मियिि  

 शैक्षिक पूवायधार मििायर् र िियत सम्भार 

 आधारभतू तह )८किा  ( को परीिा व्यवस्र्ापि 

 ववद्यार्ी मसकाई उपलब्धीक परीिर् र व्यवस्र्ापि 

 ववद्यामर्य प्रोत्साहि तर्ा छात्रवकृ्षत्तको व्यवस्र्ापि 

 शैक्षिक परािशय सेवाको अििुमत तर्ा मियिि 

 स्र्ािीयस्तरको शैक्षिक ज्ञाि  ,सीप र  प्रववमधको संरिर्  ,प्रवर्द्यि र स्तरीकरर्  

 िाध्यमिक तहसम्िको शैक्षिक काययििको सिन्वय र मियिि 



 
 

 पसु्तकालय एवं पत्रपमत्रका 

 स्र्ािीय पसु्तकालय  ,वाचिालय तर्ा साििुावयक अध्ययि केन्र सञ्चालि तर्ा 

व्यवस्र्ापि । 

(ख) खेलकूि तर्ा अमतररि वियाकलाप 

 स्र्ािीयस्तरिा खेलकूि प्रशासि तर्ा संघ संस्र्ाको मियिि र सिन्वय 

 खेलकूिको संरचिाको पूवायधार मििायर् सञ्चालि तर्ा ववकास 

 खेलकूिको ववकास र प्रवर्द्यि 

 खेलकूि प्रमतयोमगताको आयोजिा र सहभामगता 

 अमतररि वियाकलाप सम्बन्धी ववषय 

(ग) आधारभतू स्वास््य तर्ा सरसफाई 

 आधारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,योजिाको 

मििायर् ,कायायन्वयि तर्ा मियिि  

 रावष्ट्रय तर्ा प्रिेश स्तरीय लक्ष्य र िापिण्ड बिोक्षजि स्र्ािीय स्तरको स्वास््य 

सम्बन्धी लक्ष्य र गरु्स्तर मिधायरर् 

 रावष्ट्रय र प्रािेक्षशक िापिण्ड अिरुुप जिरल अस्पताल  ,िमसयङ्ग होि ,मििाि केन्र 

तर्ा अन्य स्वास््य संस्र्ाहरुको क्षक्लमिक िताय  ,सञ्चालि अििुमत र मियिि  

 आधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चालि र प्रवर्द्यि 

 अस्पताल र अन्य स्वास््य संस्र्ाको स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि 

 स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौमतक पूवायधार ववकास तर्ा व्यवस्र्ापि 

 सरसफाई सचेतिाको अमभववृर्द् 

 रिसञ्चार सेवा तर्ा स्र्ािीय र सहरी स्वास््य सेवा 



 
 

 औषमध पसल सञ्चालि र मियिि 

 औषमधजन्य विस्पमत  ,ििजमडबटुी र अन्य औषमधजन्य वस्तकुो उत्पा ,प्रशोधि र 

ववतरर् 

 स्वास््य वीिा लगायतका सािाक्षजक सरुिा काययििको व्यवस्र्ापि 

 औषमध तर्ा अन्य िेमडकल उत्पाििहरुको न्यूिति िूल्य मिधायरर् र मियिि 

 औषमधको उक्षचत प्रयोग र सकु्ष्ि जीव मिरोधक प्रमतरोध न्यूमिकरर् 

 औषमध र स्वास््य उपकरर्को खररि  ,भण्डारर् र ववतरर्  

 स्वास््य सूचिा प्रर्ालीको व्यवस्र्ापि 

 जिस्वास््य मिगरािी )पक्षब्लक हेल्र् सभेलेन्स(  

 प्रवर्द्यिात्िक  ,प्रमतकारात्िक ,उपचारात्िक , पिुस्र्ायपिात्िक र प्यामलएवटभ स्वास््य 

सेवाको सञ्चालि 

 स्वस्र् जीविशैली  ,पोषर् ,शारीररक व्यायाि ,योग अभ्यास ,स्वास््य वतृ्तको पालिा ,

पञ्चकिय लगायतका जिस्वास््य सेवाको प्रवर्द्यि 

 जिुोवटक र वकटजन्य रोगको मियन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापि 

 समुतय  ,िदिरा र लागपुिार्यजि ा्य वस्तकुो प्रयोग मियन्त्रर् तर्ा सचेतिा अमभववृर्द् 

 आयवेुदिक  ,यिुािी ,आम्ची ,होमियोप्यामर्क ,प्राकृमतक क्षचवकत्सा लगायतका 

स््य उपचार सेवाको व्यवस्र्ापिपरम्परागत स्वा  

 जिस्वास््य  ,कामलि स्वास््य तर्ा िहािारीको मियन्त्रर्आपत ् ,योजिा र 

कायायन्वयि 

 सरुवा तर्ा िसिे रोगको मियन्त्रर् तर्ा रोकर्ाि 

 आकक्षस्िक स्वास््य सेवा प्रवाह 



 
 

(घ) खािेपािी व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय खािेपािी सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,िायोज ,कायायन्वयि र मियिि  

 खािेपािी िहसलु मिधायरर् र खािेपािी सेवा व्यवस्र्ापि 

 सावयजमिक स्र्लिा वपउिे पामि व्यवस्र्ापि 

 स्वच्छ खािेपािी आपूमतय सम्बन्धी ववषय 

(ङ) लैवङ्गक सिािता तर्ा सािाक्षजक सरुिा 

लैवङ्गक सिािता 

 िवहला हक सम्बन्धी िीमत  ,योजिा ,कायायन्यवि र मियिि  

 िवहलाको आमर्यक  ,सािाक्षजक ,राजिीमतक ,शसक्षिकरर् तर्ा ििता ववकास  

 लैवङ्गक वहंसा मिवारर्को लामग मिरोधात्िक  ,प्रवर्द्यिात्िक ,संरिर्ात् िक उपाय र 

पिुस्र्ायपिा 

 लैवङ्गक उत्तरिायी बजेट 

बालबामलका 

 बालबामलकाको हक वहत संरिर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,योजिा ,

कायायन्वयि र मियिि 

 बालबामलकाको हक वहत संरिर् 

 बालिैत्री शासकीय प्रवन्ध  ,बालक्लब ,बाल संरिर् समिमत तर्ा बाल सञ्जाल  

 बालबामलकाको हक वहत संरिर् सम्बन्धिा संघ  ,प्रिेश तर्ा अन्य मिकायसँग 

सम्पकय ,सिन्वय तर्ा सहकायय  

 बालबामलका पररवार सहयोग 

 वैकक्षल्पक स्याहार पद्दमतको कायायन्वयि 



 
 

 बाल न्याय 

 बाल गहृ  ,पिुस्र्ायपिा केन्र ,क्षशश ुस्याहार केन्र र बालववकास केन्र व्यवस्र्ापि  

 असहाय बालबामलका  ,सडक  बालबामलका व्यवस्र्ापि 

 बाल वहंसा मियन्त्रर् 

 बालसधुार तर्ा पिुिःस्र्ापिा केन्र स्र्ापिा  ,संचालि अििुती र मियिि  

 आपत ्कामलि बाल उद्वार कोष स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि 

यवुा 

 यवुा जागरर्  ,सशक्षिकरर् र पररचालि  

 यवुा सीप  ,उद्यिक्षशलता तर्ा िेततृ्व ववकास  

ज्येष्ठ िागररक 

 ज्येष्ठ िागररकको लगत  ,पररचयपत्र ,सम्िाि ,स्वास््य सवुवधा ,सािाक्षजक सरुिा 

सम्बन्धी कायय 

 ज्येष्ठ िागररकको क्लब  ,दिवा सेवा केन्र ,भेटघाट स्र्ल ,आश्रय केन्रको सञ्चालि 

तर्ा व्यवस्र्ापि 

अपाङ्गता भएका व्यक्षि र एकल िवहला 

 संघ तर्ा प्रिेससँगको सिन्वयिा अपाङ्गता पिुिःस्र्ापिा केन्र तर्ा असि स्याहार 

केन्रको सञ्चालि र व्यवस्र्ापि 

 अपाङ्ग भएका व्यक्षि तर्ा असहायको लगत अद्यावमधक  ,पररचयपत्र ववतरर्, 

सािाक्षजक सरुिा तर्ा सवुवधाको व्यवस्र्ापि तर्ा ववतरर् 

 अपाङ्गता भएका व्यक्षििैत्री पूवायधार मििायर् तर्ा सञ्चालि 

 अपाङ्गता भएका व्यक्षि र असिहरुको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय 



 
 

 एकल िवहला सम्बन्धी कायय 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालि  ,सिन्वय तर्ा मियिि  

 स्र्ािीय  स्तरिा सिाज कल्यार् सम्बन्धी संघ संस्र्ा )गैरसरकारी ,सािाक्षजक 

तर्ा साििुावयक संघ संस्र्ा (को िताय ,िवीकरर् तर्ा मियिि  

 गठुी  ,कोष तर्ा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्र्ापि 

 मिजी तर्ा गैरसरकारी िेत्रहरुसँग सिन्वय र सहकायय 

 सिन्वय र पररचालि 

 सािाक्षजक संघ संस्र्ा सम्बन्धी अन्य ववषय 

(छ) सािाक्षजक सरुिा काययिि तर्ा व्यक्षिगत घटिा िताय 

 सािाक्षजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ािीय िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड ,मियिि र अध्ययि 

अिसुन्धााि 

 संघ तर्ा प्रिेशले मिधायरर् गरेको िापिण्ड बिोक्षजि सािाक्षजक सरुिा सम्बन्धी 

काययिि कायायन्वयि 

 सािाक्षजक सरुिाको कायायन्वयिको लामग संघ  ,प्रिेश र स्र्ािीय संघ संस्र्ासँग 

सम्पकय ,सिन्वय र सहकायय  

 स्र्ािीय सािाक्षजक सरुिा योजिा र व्यवस्र्ापि तर्ा आवश्यक त्याङ्क संकलि 

एवं व्यवस्र्ापि 

(ज) संस्कृमत  ,सम्पिा ,लमलतकला तर्ा पययटि प्रवर्द्यि  

 भाषा  ,ववकास सम्बन्धी स्र्ािीय स्तरको िीमतसंस्कृमत र लमलतकलाको संरिर् र  ,

कािूि ,िापिण्ड ,योजिा ,कायायन्वयि र मियिि  

 परुातत्व  ,प्राचीि स्िारक तर्ा संग्रहालयको संरिर् ,सम्भार ,प्रवर्द्यि  र ववकास 



 
 

 परम्परागत रुपिा चमलआएका जात्रा तर्ा पवयको सञ्चालि र व्यवस्र्ापि 

 स्र्ािीय िहत्वका धामियक तर्ा साँस्कृमतक सम्पिाको व्यवस्र्ापि 

 पययटकीय िहत्वका स्र्ल  ,तर्ा सम्पिाको पवहचाि ,संरिर् र प्रवर्द्यि  

 पययटि पूवायधार ववकास तर्ा प्रोत्साहि 

 परुाताक्षत्वक  ,धामियक ि हत्वका सम्पिाहरुको संरिर् तर्ा सम्बर्द्यि 

 भाषा  ,संस्कृमत ,जात्रा ,पवय र लमलतकलाको संरिर् ,प्रवर्द्यि ववकास  

६. योजिा  ,अिगुिि तर्ा त्याङ्क शाखा  

(क) योजिा तजुयिा  ,कायययोजिा तयारी ,उपभोिा समिमत पररचालि  

 ववकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,िापिण्ड , योजिा र मियिि 

 स्र्ािीय ववकास िीमत  ,अल्पकालीि ,िध्यकालीि तर्ा िीघयकालीि ववकास योजिा 

तजुयिा ,िूल्याङ्किअिगुिि तर्ा  

 आमर्यक  ,सािाक्षजक ,सांस्कृमतक ,वातावरर्ीय ,प्रववमध र पूवायधारजन्य ववकासका लामग 

आवश्यक आयोजिा तर्ा पररयोजिाहरुको तजुयिा ,कायायन्वयि ,अिगुिि तर्ा 

िाूल्याङ्कि 

 वावषयक ववकास काययिि  ,आयोजिा तजुयिा ,कायायन्वयि  

 ववकास मििायर् प्रवियािा स्र्ािीय जिसहभामगता अमभववृर्द्का काययिि तजुयिा र 

कायायन्वयि 

 ववकास योजिाहरुको वातावरर्ीय प्रभाव िूल्याङ्कि 

 उपभोिा समिमतको वववरर्  ,ििता ववकास  

 ववकासका प्रार्मिकता प्राप्त िेत्र मिधायरर् 

 संघीय र प्रािेक्षशक आयोजिा  ,पररयोजिा कायायन्वयििा सिन्वय ,सहजीकरर् र सहयोग  



 
 

 ववकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य कायय 

(ख)  अिगुिि तर्ा िूल्याङ्कि 

 ववकास आयोजिाको अिगुिि  ,आवमधक प्रगमत तर्ा प्रमतफलको समििा  

 ववकास योजिाको अिगुिि तर्ा िूल्याङ्किको आधार तर्ा प्रविया  मिधायरर् 

 आयोजिाको अध्ययि  ,अिसुन्धाि तर्ा प्रभाव िूल्याङ्कि  

 मबषय िेत्रगत िीमतको अिगुिि तर्ा िूल्याङ्कि 

(ग) त्याङ्क व्यवस्र्ापि 

 त्याङ्क संकलि  ,व्यवस्र्ापि तर्ा प्रयोग सम्बन्धी िीमत ,कािूि ,िापिण्ड ,योजिा ,

कायायन्वयि र मियिि 

 सूचिा तर्ा अमभलेख केन्रको स्र्ापिा तर्ा सञ्चालि 

 आधमुिक प्रववमध िाफय त व्यक्षिगत घटिा िताय )जन्ि ,ितृ्यु ,वववाह ,वसाईसराई ,

सम्बन्ध ववच्छेि र धियपतु्र\धियपतु्री ,( अमभलेख व्यवस्र्ापि तर्ा प्रमतवेिि 

 स्र्ािीय त्याङ्क संकलि  ,प्रशोधि ,अमभलेखीकरर् तर्ा ववतरर्  

o आधारभतू त्याङ्क ,संकलि र व्यवस्र्ापििः जिसाक्षङ्ख्यक  ,प्राकृमतक ,आमर्यक ,

सािाक्षजक ,साँस्कृमतक ,भौमतक पूवायधार ,वस्र्ारोजगारीको अ ,कुल ग्राहस्र् 

उत्पािि ,प्रमत व्यक्षि आय ,िािव ववकास सूचकांक ,राजश्व तर्ा आय व्यय 

सिेतको संयिु त्याङ्क संकलि र प्रशोधि गरी सूचिा प्रर्ालीिा आवर्द्ता र 

पाक्षश्चयक्षचत्र तर्ा स्रोत िक्साको अद्यावमद्यक एवं अमभलेख 

o बेरोजगारको त्याङ्क संकलि 

o स्र्ािीय व्यापारको त्याङ्क प्रर्ाली र अध्ययि अिसुन्धाि 

o सािाक्षजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क र सूचिा व्यवस्र्ापि 



 
 

o सम्पन्न भएका तर्ा चाल ुयोजिाको वववरर् 

o ववषय िेत्रगत सूचिा ,त्याङ्कको संकलि  ,अमभलेख  

 प्रिेश तर्ा संघसँग त्याङ्क एवं सूचिा आिाि प्रिाि र सिन्वय  

 सम्भाव्य प्राकृमतक स्रोत तर्ा साधिको अमभलेख )प्रोफाईल (व्यवस्र्ापि  

 गाउँपामलकाका आवमधक तर्ा वावषयक काययिि र बजेट स्वीकृमत 

रष्टव्यिः गाउँ काययपामलकाले िामर् उल्लेक्षखत ववषयिेत्र सिेट्िे गरी आफ्िो आवश्यकता र प्रार्मिकता 
अिरुुप कायायलय  ,प्रशासमिक ढाँचा स्वीकृत गरी लाग ुगिय शाखा वा उपशाखा वा इकाई सवहतको 
सक्िेछ । 

  



 
 

अिसूुची -३  

)को उपमियि४ मियि  )३ (सँग सम्बक्षन्धत(  

वडा समिमतबाट सम्पािि हिुे कायय 
(क) वडा स्तरीय त्याङ्क संकलि तर्ा अद्यावमधक गिेिः 

 आफ्िो वडा मभत्रको वस्तगुत वववरर् )ििीिाला ,जैववक ववववधता ,खमिज पिार्य ,
 बिोटजिसङ्ख्याको ,आमर्यक अवस्र्ा ,उद्योगधन्िा ,क्षशिा तर्ा स्वास््य सम्बन्धी वववरर् 

आिी (तयार गिे ,अद्यावमधक गिै लैजािे  

 मिजी घर तर्ा घरपररवारको लगत राख्न े

 ऐमतहामसक  ,परुातात ाव्वक  ,साँस्कृमतक तर्ा धामियक िहत्वका सम्पिा ,प्राचीि स्िारक ,
सावयजमिक तर्ा साििुावयक भवि ,सावयजमिक ,ऐलािी ,पमतय जग्गाको लगत राख्न ेतर्ा 

संरिर् गिे 

 खलुा िेत्र  ,चोक ,घाट ,पाटी ,पौवा ,सत्तल ,धियशाला ,िठ ,िक्षन्िर ,गमु्वा ,िक्षस्जि ,
िेवस्र्ल ,ििरसा ,पमतय जग ा्गा  ,डाँडापाखा ,चरििेत्र ,पािीको िूल ,पोखरी ,तलाउ ,

इिार ,कुवा ,धारा ,ढुङ्गेधारा ,गठुीघर, बाटो ,सडक ,पलु पलेुसा ,कुलो िहर ,पािीघट्ट ,
मिलको त्याङ्क संकलि गरी अद्यावमधक लगत राख्ने ,संरिर् गिे र खक्षण्डकृत त्याङ्क 

र सूचिा सवहतको वडाको पाक्षश्वयक्षचत्र तयार तर्ा अद्यावमधक गिे 

(ख) वडाका ववकास मििायर्का योजिा तजुयिा  ,कायायन्वयि ,प्रगमत समििा अिगुिि तर्ा आवमधक 
गिेिः 
 सहभामगतािूलक योजिा तजुयिा प्रर्ाली अिसुार वस्ती वा टोलस्तरबाट योजिा तजुयिा 

प्रविया अवलम्बि गरी वस्ती तर्ा टोलस्तरीय योजिाको िाग सङ्कलि ,प्रार्मिकीकरर् 
तर्ा छिौट गिे, 

 टोल ववकास संस्र्ाको गठि र पररचालि तर्ा वडामभत्र सञ्चालि हिुे योजिाहरुका लामग 
उपभोिा समिमतको गठि तर्ा सोको अिगुिि गिे 

 वडामभत्रका योजिा तर्ा भौमतक पूवायधारको संरिर्  ,िियत सम्भार ,रेखिेख तर्ा 
व्यवस्र्ापि गिे 

(ग) वडाका ववकास मििायर्का काययहरु गिेिः 
 बालउद्यािको व्यवस्र्ा गिे 

 अिौपचाररक क्षशिा काययिि तर्ा प्रारक्षम्भक वाल ववकास केन्र सञ्चालि र व्यवस्र्ापि 
गिे, 



 
 

 पसु्तकालय  ,वाचिालय ,साििुावयक मसकाई केन्र, ,बालक्लब तर्ा बालसञ्जालको सञ्चालि 
र व्यवस्र्ापि गिे,  

 वडा तहको स्वास््य केन्र तर्ा उप केन्रको व्यवस्र्ापि गिे, 
 बालबामलकाहरुलाई मब .मस.क्षज ,. पोमलयो  ,मभटामिि “ ए” को व्यवस्र्ा गिे, 
 पोषर् काययििको सञ्चालि गिे, 
 वडा तहिा स्वास््य जिचेतिा ववकास तर्ा स्वास््य सूचिा काययििको सञ्चालि गिे, 
 शहरी तर्ा ग्रािीर् स्वास््य क्षक्लमिकको सञ्चालि गिे  ,गराउिे,  

 सावयजमिक शौचालय तर्ा स्िाि गहृको मििायर् र व्यवस्र्ापि गिे  ,उिेगरा,  

 वडास्तरीय साििुावयक धाराको प्रबन्ध  ,कुवा ,इिार तर्ा पोखरीको मििायर् ,संरिर् र 
गरु्स्तर मियिि गिे,  

 घरबाट मिकास हिुे फोहोरिैलाको सङ्कलि र व्यवस्र्ापि  ,चोक तर्ा गल् लीहरुको 
सरसफाई  ,ढल मिकास ,िरेका जिावरको व्यवस्र्ापि ,सतही पािीको मिकास तर्ा 

र् गिेपािीको स्रोत संरि ,गराउिे  

 कृवष तर्ा फलफूल िसयरीको स्र्ापिा  ,सिन्वय र प्रवर्द्यि तर्ा वडास्तरीय अगवुा कृषक 
तामलिको अमभिकु्षखकरर् गिे,  

 कृवष िलको िाग सङ्कलि गिे, 
 कृवषिा लाग्िे रोगहरुको वववरर् तयार गिे, 
 पशपंुछी ववकास तर्ा छाडा चौपायाको व्यवस्र्ापि, 
 वडामभत्रको चरर् िेत्र संरिर् तर्ा व्यवस्र्ापि गिे, 
 स्र्ािीय सििुायका चाडपवय  ,भाषा संस्कृमतको ववकासको लामग कला ,िाटक ,

जिचेतिािूलक तर्ा सांस्कृमतक काययिि गिे गराउिे,  

 स्र्ािीय िौमलकता झक्षल्किे सांस्कृमतक रीमतररवाजलाई संरिर् तर्ा प्रवर्द्यि गिे 

 वडामभत्र खेलकूि पूवायधारको ववकास गिे, 
 अन्तर ववद्यालय तर्ा बालक्लब िाफय त खेलकूि काययििको सञ्चालि गिे गराउिे 
 वडा िेत्रमभत्रको बाटोघाटो चाल ुअवस्र्ािा राख्न ेतर्ा राख्न सहयोग गिे 

 वडामभत्रका सडक  ,अमधकारिेत्रिा अवरोध र अमतििर् गिय िदििे  

 बाटोघाटोको बाढी पवहरो पन्छाउिे 
 घरेल ुउद्योगको लगत सङ्कलि तर्ा सम्भाव्यता पवहचाि गिे 

 वडामभत्र घरेल ुउद्योगको प्रवर्द्यि गिे 



 
 

 प्रचमलत कािूि बिोक्षजि व्यक्षिगत घटिा िताय  ,अद्यावमधक र सोको अमभलेख संर िर् गिे 

 व्यक्षिगत घटिा िताय सम्बन्धी जिचेतिा काययिि सञ्चालि गिे 

 सािाक्षजक सरुिा भत्ता ववतरर् तर्ा अमभलेख अद्यावमधक गिे 

 वडालाई बालिैत्री बिाउिे 
 वडामभत्र आमर्यक तर्ा सािाक्षजक रुपिा पमछ परेका िवहला  ,बालबामलका ,िमलत ,अपाङ्गता 

भएका व्यक्षि ,ज्येष्ठ िागरर क  ,अल्पसङ्ख्यक ,सीिान्तकृत सिूिायको अमभलेख राखी 
सािाक्षजक र आमर्यक उत्र्ाि सम्बन्धी काि गिे 

 ववमभन्न सििुायका वीच सािाक्षजक सिभाव र सौहाियता कायि गिे 

 बालवववाह  ,िवहला मबरुर्द्को वहंसा ,छुवाछुत ,िहेज तर्ा िाइजो ,हमलया प्रर्ा ,छाउपडी ,
किलरी प्रर्ा ,बालश्रि ,िािव वेचमबखि  ,मिरिरता जस्ता सािाक्षजक कुरीमत र 

अन्धववश्वासको अन्त्य गिे ,गराउिे  

 प्रचमलत कािूिको अधीििा रही िालपोत तर्ा भमूि कर  ,व्यवसाय कर ,बहाल कर ,
मबज्ञापि कर ,स-शलु्क पावकय ङ्ग ,ियाँ व्यवसाय िताय ,मसफाररस िस्तरु ,सवारी साधि कर ,

ििोरञ्जि करको लेखाजोखा र सङ्कलि गरी गाउँपामलकािा प्रमतवेिि सवहत रकि बझुाउिे 
 असि मबरािी भएको वेवाररस वा असहाय व्यक्षिलाई िक्षजकको अस्पताल वा स्वास््य 

केन्रिा परु् याई औषधोपचार गराउिे 
 असहाय वा वेवाररस व्यक्षिको ितृ्य ुभएिा मिजको िाह संस्कारको व्यवस्र्ा मिलाउिे 
 सडक बालबामलकाको उद्वार र पिुस्र्ायपिा गिे  ,गराउिे  

 वडामभत्रको साििुावयक वि  ,र प्रवर्द्यि गिेविजन्य सम्पिा र जैववक ववववधताको संरिर्  

 वडा  ,टोल ,वस्तीस्तरिा हररयाली िेत्र ववस्तार गिे गराउिे  

 वडालाई वातावरर्िैत्री बिाउिे 
 प्राङ्गाररक कृवष  ,सरुक्षित िाततृ्व  ,ववद्यार्ी भिाय ,प ाूर्य खोप  ,खलुा दिशाििु सरसफाई ,

 गिेवातावरर्िैत्री तर्ा बालिैत्री शासिजस्ता प्रवर्द्यिात्िक काययहरु ,गराउिे  

(घ) कािूि बिोक्षजिका मियिि कायय गिे 

 वडामभत्रका सञ्चामलत ववकास योजिा  ,आयोजिा तर्ा संलग्ि उपभोिा समिमतहरुका 
काययको मियिि गिे 

 घर मििायर् गरु्स्तर तर्ा भवि संवहता र िापिण्ड अिसुार भए िभएको अिगुिि गिे ,
मसकिी ,िायर् सम्बन्धी तामलि दििेडकिीलाई भकूम्प प्रमतरोधी भवि मि  



 
 

 खाद्यान्न  ,िाछा ,िासु ,तरकारी ,फलफूल ,पेय पिार्य तर्ा उपभोग्य सािाग्रीको गरु्स्तर 
र िूल्यसूची अिगुिि गरी उपभोिा वहत संरिर् गिे 

 वडामभत्रका उद्योग धन्िा र व्यवसायको प्रवर्द्यि गरी लगत राख्न े

 हाट बजारको व्यवस्र्ापि गिे  ,गराउिे  

 ववद्यतु चहुावट तर्ा चोरी मियन्त्रर् गिे 

 िाता  ,िागररकता आदिको मसफाररस तर्ा प्रिाक्षर्त गिे  

 आफ्िो भौगोमलक िेत्र मभत्रको मििायर् कायय तर्ा अन्य सेवाको प्रयोजिको लामग मििायर् 
सािाग्री  ,ज्याला ,भाडा ,तर्ा िहशलुको स्र्ािीय िररेट तोक्िे  

 आफ्िो वडामभत्रका उपभोिा समित  ,सहकारी संस्र्ा ,मिजी िेत्र लगायतका सबै ववकास 
साझेिार 

 हरुसँग ववकास मििायर् तर्ा सावयजमिक सेवा प्रवाहिा सिन्वय गिे 

 सिय सियिा िेपाल कािूिले तोकेबिोक्षजि अन्य काि गिे 

(ङ) अमभलेख व्यवस्र्ापि  ,मसफाररस तर्ा प्रिाक्षर्त गिे  

 पक्षञ्जकरर्  ,पििागररकतात तर्ा अमभलेख व्यवस्र्ा  

o गाउँपामलकािा व्यक्षिगत घटिाको स्र्ािीय त्याङ्क सम्बन्धी िीमत  ,कािूि ,
िापिण्ड ,योजिा ,कायायन्वयि र मियिि  

o संघीय कािूि र िापिण्ड बिोक्षजि गाउँपामलकािा व्यक्षिगत घटिा  )जन्ि ,ितृ्यु ,
वववाह ,बसाईसराई ,सम्बन्ध ववच्छेि र धियपतु्र र धियपतु्री (को िताय  

o आधमुिक प्रववमध अपिाई व्यक्षिगत घटिाको अमभलेख व्यवस्र्ापि र प्रमतवेिि 

o िेपाली िागररकताको प्रिार्पत्रका लामग मसफाररस लगायतका िहत्वपूर्य 
अमभलेखको मियिि 

o स्र्ािीय स्तरको अमभलेख व्यवस्र्ापि 

 िाता प्रिाक्षर्त गिे 

 िागररकता तर्ा िागररकताको प्रमतमलवप मलिका लामग मसफाररस गिे 

 बहाल करको लेखाजोखा मसफाररस गिे 

 कोठा खोल्ि रोहबरिा बस्िे 
 िोही लगत कट्टाको मसफाररस गिे 

 जन्ि मिमत प्रिाक्षर्त गिे 



 
 

 व्यापार व्यवसाय बन्ि भएको  ,सञ्जालि िभएको वा व्यापार व्यव साय हिुैं िभएको मसफाररस 
गिे 

 मिलापत्रको कागज गराउिे मिवेिि िताय गिय मसफाररस गिे 

 वववाह प्रिाक्षर्त तर्ा अवववावहत प्रिाक्षर्त गिे 

 मििःशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचारको मसफाररस गिे 

 अग्रजेी िाध्यििा मसफाररस तर्ा प्रिाक्षर्त गिे 

 घर पाताल प्रिाक्षर्त गिे 

 व्यक्षिगत वववरर् प्रिाक्षर्त गिे 

 पूजायिा घर कायि गिे मसफाररस गिे 

 फरक  ,फरक िाि ,र्र ,प्रिाक्षर्त िवैु िाि गरेको व्यक्षि एकै हो भने्न जन्ि मिमत तर्ा 
मसफाररस गिे 

 िाि  ,र्र ,जन्ि मिमत संशोधिको मसफाररस गिे  

 जग्गा धिीपूजाय हराएको मसफाररस गिे 

 कागज र िन्जरुीिािा प्रिाक्षर्त गिे 

 वकत्ताकाट गिय मसफाररस गिे 

 संरिक प्रिाक्षर्त गिे तर्ा संस्र्ागत र व्यक्षिगत संरिक मसफाररस गिे 

 जीववतसँगको िाता प्रिाक्षर्त गिे 

 हकवाला वा हकिार प्रिाक्षर्त गिे 

 िािसारी गिय मसफाररस गिे 

 जग्गाको हक सम्बन्धिा मसफाररस गिे 

 ितृकसँगको िाता प्रिाक्षर्त तर्ा सजयमिि मसफाररस गिे 

 उद्योग ठाउँसारी गिय मसफाररस गिे 

 जीववत रहेको मसफाररस गिे 

 पूवय प्रार्मिक ववद्यालय खोल्िे मसफाररस र अििुमत दििे 
 जग्गा िूल्याङ्कि मसफाररस प्रिाक्षर्त गिे 

 ववद्यालयको किा र्प गिय मसफाररस गिे 

 पालि पोषर्को लामग मसफाररस गिे 

 वैवावहक अवङ्गकृत िागररकता मसफाररस गिे 



 
 

 आमर्यक अवस्र्ा किजोर वा ववपन्नता प्रिाक्षर्त गिय वा आमर्यक अवस्र्ा बमलयो वा सम्पन्नता 
प्रिाक्षर्त 

 ववद्यालय ठाउँसारी गिय मसफाररस गिे 

 धारा तर्ा ववद्यतु जडािको लामग मसफाररस गिे 

 प्रचमलत कािूि अिसुार प्रत्यायोक्षजत अमधकार बिोक्षजिको अन्य मसफाररस वा प्रिाक्षर्त गिे 

  



 
 

अिसूुची -४ 

(मियि ४ को उपमियि (४) सँग सम्बक्षन्धत) 

अध्यि, उपाध्यि, वडा अध्यि तर्ा सिस्यको काि, कतयव्य र अमधकार 

१. अध्यिको काि  ,कतयव्य र अमधकारिः )१ (अध्यिको काि ,कतयव्य र अमधकार िेहाय बिोक्षजि 
हिुेछिः 

(क) गाउँ सभा तर्ा गाउँ काययपामलकाको बैठक बोलाउिे र बैठकको अध्यिता गिे 

(ख) गाउँ सभा तर्ा गाउँ काययपामलकाको बैठकिा बैठकको काययसूची तर्ा प्रस्ताव पेश 
गिे  ,गराउिे  

(ग) गाउँपामलकाको वावषयक काययिि तर्ा बजेट तयार गरी सभािा पेश गिे 

(घ) गाउँ काययपामलकाको मिर्ययिा गाउँ सभाको अमधवेशिको आव्हाि र सिापिको घोषर्ा 
गिे 

(ङ) गाउँपामलकाका उपाध्यि वा सिस्यलाई गाउँपामलकाको कायय ववभाजि मियिावली 
अिरुुपको ववषयगत कायय क्षजम्िेवारी बाँडफाँड तर्ा हेरफेर गिे 

(च) गाउँ सभा र गाउँ काययपामलकाको मिर्यय कायायन्वयि गिे गराउिे 
(छ) गाउँ काययपामलकाको िैमिक काययको सािान्य रेखिेख  ,मििेशि र मियन्त्रर् गिे  

(ज) उपाध्यि तर्ा सिस्यलाई गाउँपामलकाको कािका लामग स्विेशमभत्र काजिा खटाउिे 
(झ) काययकारी अमधकृतको सात दििसम्िको वविा वा स्विेशमभत्रको काज स्वीकृत गिे 

(ञ) गाउँपामलकाको चल अचल सम्पक्षत्त हेरववचार तर्ा िियत सम्भार गिे गराउिे र आम्िािी 
खचय  ,वहसाब र अन्य कागजपत्र सरुक्षित राख्ने ,राख्न लगाउिे  

(ट) प्रचलमत िेपाल कािूि बिोक्षजि आवश्यक मसफाररस गिे 

(ठ) गाउँ सभा वा गाउँ काययपामलकाले तोकेका अन्य काि गिे 

(२) अध्यिले आफ्िो अिपुक्षस्र्मतिा उपाध्यिलाई काययवाहक अध्यि तोक्ि ुपिेछ । 

२. उपाध्यिको काि  ,कतयव्य र अमधकारिः )१ (उपाध्यिको काि ,कतयव्य र अमधकार िेहाय बिोक्षजि 
हिुेछिः 

(क) न्यावयक समिमतको संयोजक भई कायय गिे 

(ख) गाउँपामलका अध्यिको अिपुक्षस्र्मतिा  काययवाहक भई कायय गिे 

(ग) गाउँसभा  ,गाउँ काययपामलका तर्ा अध्यिले तोकेका अन्य कायय गिे  



 
 

(२) उपाध्यिले आफ्िो गाउँपामलकाक िेत्रबावहर जाि ुपिाय अध्यिलाई जािकारी दििपुिेछ । 

३. वडा अध्यिको काि  ,कतयव्य र अमधकारिः )१ (वडा अध्यिको काि ,कतयव्य र अमधकार िेहाय 
बिोक्षजि हिुेछिः 

(क) आफ्िो वडा समिमतको अध्यि भई कायय गिे 

(ख) वडा समिमतका सिस्यहरुलाई वडा समिमतको कािको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा 
पररचालि गिे 

(ग) काययपामलकाको सिस्य भई कायय गिे 

(घ) वडाको ववकास योजिा  ,बजेट तर्ा काययििहरु कायायन्वयि गिे गराउिे तर्ा स्वीकृमतका 
लामग गाउँपामलकािा पेश गिे 

(ङ) वडाबाट कायायन्वयि हिुे योजिा तर्ा काययििहरु कायायन्वि गिे गराउिे  ,मतिको 
अिगुिि गिे तर्ा आवमधक सिीिा गिे गराउिे 

(च) प्रचमलत िेपाल कािूि बिोक्षजि आवश्यक मसफाररस गिे 

(छ) तोवकए बिोक्षजि वा गाउँपमलका अध्यिले तोकेका अन्य कायय गिे 

(२) वडाध्यिले आफ्िो अिपुक्षस्र्मतिा सम्बक्षन्धत वडा समिमतको ज्येष्ठ सिस्यलाई काययवाहक 
तोकी सोको जािकारी गाउँ काययपामलकालाई दििपुिेछ । 

४. सिस्यको काि  ,कतयव्य र अमधकारिः )१ (काययपामलकाको सिस्यको काि ,कतयव्य र अमधकार 
िेहाय बिोक्षजि हिुेछिः-  

(क) काययपामलकाको बैठकिा भाग मलि े

(ख) अध्यिले तोकेको ववषयगत िेत्रको संयोजक वा अध्यि भई तोवकएको कायय गिे 

(ग) अध्यि तोकेका अन्य कायय गिे 

(२) सिस्यले गाउँपामलका िेत्र बावहर जाँिा अध्यिलाई जािकारी दिई जाि ुपिेछ । 

५. वडा सिस्यको काि  ,कतयव्य र अमधकारिः )१ (वडा सिस्यको काि ,कतयव्य र अमधकार िेहाय 
बिोक्षजि हिुेछिः 

(क) वडा समिमतको बैठकिा भाग मलिे 
(ख) वडा अध्यिको अिपुक्षस्र्मतिा वडाअध्यिले तोके बिोक्षजि काययवाहक वडा अध्यि भई 

कायय गिे 

(ग) वडा अध्यिले तोकेका अन्य कायय गिे 



 
 

(२) वडा सिस्यले गाउँपामलका िेत्र बावहर जाँिा वडा अध्यििाफय त काययपामलकालाई जािकारी दिि ु
पिेछ । 

 

अिसूुची -५ 

ववषयगत समिमतहरुको वववरर् 

(मियि ४ को उपमियि (६) सँग सम्बक्षन्धत) 

(क) सावयजमिक सेवा तर्ा ििता ववकास समिमत 

(ख) आमर्यक ववकास समिमत 

(ग) सािाक्षजक ववकास समिमत 

(घ) पूवायधार ववकास समिमत 

(ङ) वातावरर् तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापि समिमत 

(च) ववधेयक समिमत 
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