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गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) लनर्माििी, २०७४ 

                                    
कार्यपालिकाबाट स्िीकृत लमलतिः-२०७४/०३/25 

नेपािको संविधानको धारा २१८ िे दिएको अलधकार प्रर्ोग गरी 
u08sL गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकािे आफ्नो कार्य विभाजनका 
िालग लमलत २०७४/०३/११ को लनर्यर्ानसुार िेहार्का लनर्महरु 
बनाएको छ । 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्ी लनर्महरुको नाम “गाउँ 
कार्यपालिका (कार्य विभाजन) लनर्माििी, २०७४” रहेको छ । 
(२) र्ो लनर्माििी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
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२. पररभाषािः विषर् िा प्रसंङ्गिे अको अर्य निागमेा र्स 
लनर्माििीमािः- 
(क) “अध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि सम्झनपुछय । 
(ख)“उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ि सम्झनपुछय 
। 
(ग)“कार्यपालिका” भन्नािे u08sL गाउँ कार्यपालिका सम्झनपुछय । 
(घ) “कार्यकारी अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृत 
सम्झनपुछय । 
(ङ)  “गाउँपालिका” भन्नािे u08sL गाउँपालिका सम्झनपुछय । 
(च)  “विषर्गत शाखा” भन्नािे u08sL गाउँ कार्यपालिका 
अन्तगयतको विषर्गत शाखा, उपशाखा, कार्ायिर् िा ईकाईिाई 
सम्झनपुछय । र्स शब्ििे संविधान बमोक्षजम गाउँपालिकािाई 
तोवकएको कार्यसम्पािन गनयका िालग गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत 
रहने क्षशिा, स्िास््र्, कृवष, िन, पशवुिकास जस्ता विषर्िेत्रगत 
कार्ायिर् िा इकाईिाई समेत सम्झनपुछय। 
(छ) “िडा सक्षचि” भन्नािे गाउँपालिकाको िडा कार्ायिर्को 
प्रशासकीर् प्रमखुको रुपमा कामकाज गनय तोवकएको िडा सक्षचि 
सम्झनपुछय । 
(ज)  “िडा सलमलत” भन्नािे u08sL गाउँपालिकाको िडा सलमलत 
सम्झनपुछय । 
(झ)  “सिस्र्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको सिस्र् सम्झनपुछय । 
जो शब्ििे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि र िडा अध्र्ि 
समेतिाई जनाउनेछ । 
(ञ)  “सभा” भन्नािे u08sL गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई 
सम्झनपुछय । 
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३.  कार्य सम्पािनिः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पािन 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िडा कार्ायिर् एिं विषर्गत 
शाखाबाट हनुेछ । 
 (२) गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत रहने विषर्गत शाखा िा 
कार्ायिर् िा उपशाखा िा इकाई िा केन्रहरुको वििरर् अनसूुची -
१ मा उल्िेख भए बमोक्षजम हनुेछ । 
 (३) उपलनर्म (२) बमोक्षजमका विषर्गत शाखाहरु र 
लतनीहरुको कार्य वििरर् गाउँ कार्यपालिकािे स्िीकृत गरे बमोक्षजम 
हनुेछ । 
४. कार्य विभाजनिः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र विषर्गत 
शाखाबाट सम्पािन हनुे कार्य अनसूुची -२ बमोक्षजम हनुेछ । 
(२)गाउँ कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोक्षजमको विषर्गत 
शाखाको काममा आिश्र्कता अनसुार हेरफेर िा र्पघट गनय सक्नेछ 
। 
(३) िडा सलमलतबाट सम्पािन हनुे कार्यको अनसूुची -३ बमोक्षजम 
हनुेछ । 
(४) अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि र सिस्र्को काम, कतयव्र् र 
अलधकार अनसूुची -४ बमोक्षजम हनुेछ । 
(५) अध्र्ििे विषर्गत िेत्रको कार्यको िालग कार्यपालिकाको कुनै 
सिस्र्िाई लनजिे गने कार्यको िेत्रालधकार समेत तोकी क्षजम्मेिारी 
दिन सक्नेछ । 
(६) कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पािनका िालग अनसूुची-५ 
बमोक्षजमको विषर्गत सलमलत गठन गरी कुनै सिस्र्को संर्ोजकत्िमा 
त्र्स्तो सलमलतको कार्यिेत्र तोकी क्षजम्मेिारी दिन सक्नेछ । 
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५. क्षजम्मेिारी तर्ा उत्तरिावर्त्ििः (१) गाउँ कार्यपालिकाबाट 
सम्पािन भएका कामका िालग अध्र्ि तर्ा सिस्र्हरु सामवुहक 
रुपमा गाउँ सभाप्रलत उत्तरिार्ी हनुेछन ्। 
(२) गाउँ कार्यपालिकाका सिस्र्हरु आफूिाई तोवकएको कार्यका 
िालग व्र्क्षिगत रुपमा कार्यपालिका तर्ा अध्र्िप्रलत उत्तरिार्ी 
हनुेछन ्। 
(३) लबषर्गत सलमलतबाट सम्पािन हनुे कामका िालग सलमलतका 
संर्ोजक तर्ा सिस्र्हरु सामूवहक रुपमा कार्यपालिकाप्रलत उत्तरिार्ी 
हनुेछन ्। 
(४) िडा अध्र्ि आफूिे गने कामका िालग कार्यपालिका, अध्र्ि 
तर्ा िडा सलमलतप्रलत र िडा सलमलतबाट गररन ेकामका िालग सामूवहक 
रुपमा कार्यपालिका र सभाप्रलत उत्तरिार्ी हनुेछ । 
६.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजनिः (१) गाउँ कार्यपालिकािे आफूिाई 
प्राप्त अलधकारमध्र्े केही अलधकार अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडाअध्र्ि, 
सिस्र् तर्ा मातहतका सलमलत, उपसलमलत िा कार्यकारी अलधकृतिाई 
प्रत्र्ार्ोजन गने सक्नेछ । 
(२) अध्र्ििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्र्े केही अलधकार कुनै 
सिस्र् िा कार्यकारी अलधकृतिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
(३) िडा सलमलत िा िडा अध्र्ििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्र्े 
केही अलधकार िडा सलमलतका कुनै सिस्र् िा िडा सक्षचििाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
७. र्पघट, हेरफेर िा  संशोधनिः (१) कार्यपालिकािे र्स 
लनर्माििीिाई आिश्र्कता अनसुार र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन  
गनय सक्नेछ । 
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(२) कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोक्षजम अनसूुचीमा र्पघट िा 
हेरफेर िा संशोधन गरेको विषर्को सूचना सियसाधारर्को 
जानकारीको िालग प्रकाशन गनुय पनेछ । 
८.  बाधा अड्काउ फुकाऊिः र्ो लनर्म कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा 
कुनै बाधा अड्काउ परेमा र्स लनर्माििीको भािनाको प्रलतकुि 
नहनुे गरी कार्यपालिकािे त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्र्क 
व्र्िस्र्ा गने सक्नेछ । 
९. र्सै लनर्म भए गरेको मालननिेः र्ो लनर्माििी स्िीकृलत हनुपूुिय 
गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पािन भएका कार्यहरु र्सै लनर्माििी 
अनरुुप भए गरेको मालननेछ । 

 
अनसूुची -१ 

(लनर्म ३ को उपलनर्म (२) सँग सम्बक्षन्धत) 
गाउँ कार्यपालिकामा रहन ेविषर्गत शाखा (शाखा, कार्ायिर्, 

उपशाखा, इकाई) को वििरर् 
(गाउँ कार्यपालिकाको आफ्नो राजश्वको िमता, खचयको आिश्र्कता, 
सेिा उपिब्ध गराउन ुपने जनसङ्ख्र्ा तर्ा विकासका मू्र् मू्र् 
प्रार्लमकता अनरुुप संगठन तर्ा व्र्िस्र्ापन सभेिर्का आधारमा 
विषर्गत शाखा तर्ा कार्ायिर्, उपशाखा िा इकाई लनधायरर् गनय 
सक्नेछन ्।जनशक्षिको उपिब्धता तर्ा प्रशासलनक खचयिाई ध्र्ान 
दिई एउटा विषर्गत शाखा अन्तगयतको कुनै कार्ायिर्, उपशाखा िा 
इकाईिे लमल्िो अन्र् विषर्िेत्रको कार्यसमेत सम्पािन गने सक्नेछ 
।) 
१. सामान्र् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेिा तर्ा जनशक्षि विकास उपशाखा 
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(ख) साियजलनक खरीि तर्ा सम्पक्षत्त व्र्िस्र्ापन उपशाखा 
(ग) स्र्ानीर् तह, प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्िर् 

तर्ा िडासँगको समन्िर् उपशाखा 
(घ) नगर प्रहरी व्र्िस्र्ापन उपशाखा 
(ङ) न्र्ार्, कानून तर्ा मानि अलधकार प्रिर्द्यन उपशाखा 
(च) सूचना तर्ा सञ्चार प्रविलध विकास तर्ा विस्तार र 

एफ.एम. सञ्चािन उपशाखा 
(छ) बजार अनगुमन, गरु्स्तर, नापतौि, खाद्य सरुिा र 

उपभोिा वहत संरिर् उपशाखा 
(ज) बैठक तर्ा विधार्न उपशाखा 
(झ) आन्तररक िेखापरीिर् उपशाखा 
(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपालध तर्ा विभषुर् 

इकाई 
२. राजश्व तर्ा आलर्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीलत तर्ा प्रशासन उपशाखा 
(ख) आलर्यक प्रशासन उपशाखा 

३. पूिायधार विकास तर्ा भिन लनर्मन शाखा 
(क) सडक तर्ा र्ातार्ात व्र्िस्र्ा उपशाखा 
(ख) भिन तर्ा भिन संवहता एिं लनमायर् इजाजत (लडजाइन 

समेत) उपशाखा 
(ग) जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भू-उपर्ोग 

तर्ा िस्ती विकास उपशाखा 
 जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय 

इकाई 
 िस्ती विकास इकाई 
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(घ) जिविद्यतु, ऊजाय र सडक िक्षत्त तर्ा लसंचाई उपशाखा 
 जिविद्यतु, ऊजाय र सडक िक्षत्त इकाई 
 लसंचाई तर्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् इकाई 

(ङ) िातािरर्, पर्ायिरर् एिं जिाधारिेत्र संरिर् तर्ा 
फोहोरमैिा व्र्िस्र्ापन उपशाखा 

(च) विपद् व्र्िस्र्ापन (बारुर्र्न्त्र, एम्बिेुन्स तर्ा र्न्त्र 
उपकरर् पररचािन समेत) उपशाखा 

(छ) साियजलनक लनजी साझेिारी इकाई 
४. आलर्यक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशपुन्छी तर्ा सहकारी कार्ायिर् 
(ख) िन तर्ा भू-संरिर् कार्ायिर् 
(ग) उद्योग तर्ा उद्यमशीिता विकास उपशाखा 
(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तर्ा गररबी न्रू्लनकरर् उपशाखा 

५. सामाक्षजक विकास शाखा 
(क) आधारभूत तर्ा माध्र्लमक क्षशिा कार्ायिर् 
(ख) खेिकूि तर्ा अलतररि विर्ाकिाप इकाई 
(ग) आधारभूत स्िास््र् तर्ा सरसफाई कार्ायिर् 
(घ) खानेपानी व्र्िस्र्ापन कार्ायिर् 
(ङ) िैवङ्गक समानता तर्ा सामाक्षजक सरुिा उपशाखा 

 िैवङ्गक समानता इकाई 
 बािबालिका, वकशोर वकशोरी तर्ा र्िुा इकाई 
 अपाङ्गता भएका व्र्क्षि तर्ा ज्र्ेष्ठ नागररक 

इकाई 
(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, समन्िर् तर्ा लनर्मन 

इकाई 
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(छ) सामाक्षजक सरुिा कार्यिम तर्ा व्र्क्षिगत घटना िताय 
इकाई 

(ज) संस्कृलत, सम्पिा, िलितकिा तर्ा पर्यटन प्रिर्द्यन इकाई 
६. र्ोजना, अनगुमन तर्ा त्र्ाङ्क शाखा 

(क) र्ोजना, कार्यर्ोजना तजुयमा तर्ा उपभोिा सलमलत 
पररचािन इकाई 

(ख) अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन इकाई 
(ग) त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन इकाई 

अनसूुची -२ 
(लनर्म ४ को उपलनर्म (१) सँग सम्बक्षन्धत) 

विषर्गत शाखाको कार्य विभाजन 
१. सामान्र् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेिा तर्ा जनशक्षि विकास 
 स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, मापिण्ड, 

सेिा शतय, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 
 संविधानको धारा ३०२ बमोक्षजम समार्ोजन भई आउने 

कमयचारीको व्र्िस्र्ापन 
 स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
 गाउँपालिकाको संगठन विकास, संगठन संरचना तर्ा 

िरबन्िी लनधायरर्, जनशक्षि व्र्िस्र्ापन र िकृ्षत्त विकास 
 स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापनमा सूचना तर्ा सञ्चार 

प्रविलधको उपर्ोग, प्रिर्द्यन र लनर्मन 
 मानि संशाधन विकासका िालग अल्पकािीन तर्ा 

िीघयकािीन र्ोजना तजुयमा 
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 गाउँपालिकामा साियजलनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी 
आदिको व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् शाक्षन्त सलमलत सम्बन्धी कार्यहरु 
(ख) साियजलनक खरीि तर्ा सम्पक्षत्त व्र्िस्र्ापन 

 गाउँपालिकाको िालग साियजलनक खरीि तर्ा अन्र् 
बन्िोबस्तीका सामान सम्बन्धी विषर् 

 गाउँपालिकालभत्रको साियजलनक तर्ा सरकारी सम्पक्षत्त, 
सामूिावर्क सम्पक्षत्त, भिन, सडक, पसि, व्र्िसार्, 
पूिायधार, उद्योग, खानी तर्ा खलनज, िनको वििरर् 
सवहतको अद्यािलधक अलभिेख 

 गाउँपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पक्षत्तको अद्यािलधक 
अलभिेख 

 गाउँपालिकाक्षस्र्त सरकारी सम्पक्षत्तको एवककृत वििरर् 
(ग) स्र्ानीर् तह, प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्िर् तर्ा 

िडासँगको समन्िर् 
 संघ तर्ा प्रिेश तहमा संविधान तर्ा कानून बमोक्षजमको 

सहभालगता तर्ा प्रलतलनलधत्ि 
 क्षजल्िा समन्िर् सलमलतसँगको समन्िर् 
 िडा तहसँगको सम्पकय  र समन्िर् 
 पत्राचार, सभा, समारोह, क्षशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्र्िस्र्ापन 
 संघीर् तर्ा प्रिेश कानूनको अधीनमा रही नगर प्रहरीको 

सञ्चािन तर्ा व्र्िस्र्ापन नीलत, कानून, मापिण्ड, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 नगर प्रहरीमाफय त िेहार्का कार्य सम्पािन गने, 
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o नीलत, कानून, मापिण्ड, लनर्यर्हरु कार्ायन्िर्नमा 
सहर्ोग, 

o सम्पक्षत्तको संरिर्, 
o गाउँपालिकामा हनुे सभा समारोह, परम्परा तर्ा 

जात्रा चाडपियको व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 
o स्र्ानीर् बजार तर्ा पावकय ङ्ग स्र्िको 

व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 
o नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकािे तोके 

बमोक्षजमका नीलत, र्ोजना, कार्यिम कार्ायन्िर्न, 
o गाउँ िस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको 

कार्ायन्िर्न र कसरु उपर छानविन र अनसुन्धान, 
o स्र्ानीर् न्र्ावर्क सलमलतिे गरेका आिेश, फैसिा 

कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 
o कार्ायिर् पररसर, सम्पिा, साियजलनक, ऐिानी, 

पलतय जग्गा, साियजलनक भिन तर्ा भौलतक 
पूिायधारको संरिर् र सरुिा, 

o विपद् व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 
o अपराध रोकर्ाम तर्ा अनसुन्धानमा सहर्ोग, 
o फुटपार् व्र्िस्र्ापन, 
o लनमायर् लनर्मन, 
o गरु्स्तर लनर्न्त्रर् 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्र् कार्य । 
(ङ) न्र्ावर्क सलमलतको सक्षचिािर्, न्र्ार्, कानून, मानि 

अलधकार प्रिर्द्यन तर्ा मेिलमिाप र मध्र्स्र्ता, लनर्यर् तर्ा 
फैसिा कार्ायन्िर्न 
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 न्र्ावर्क सलमलतको सक्षचिािर् सम्बन्धी कार्य 
 न्र्ार् तर्ा कानूनी राज्र्को पररपािना 
 मानि अलधकारको संरिर् तर्ा प्रिर्द्यन 
 व्र्क्षि र समिुार्िीच मेिलमिाप र मध्र्स्र्ताको 

व्र्िस्र्ापन 
 न्र्ावर्क लनर्यर् तर्ा फैसिा कार्ायन्िर्न 

(च) सूचना तर्ा सञ्चार प्रविलध विकास तर्ा विस्तार र एफ.एम. 
सञ्चािन 
 आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु तर्ा 

तारलबहीन टेलिलभजनको प्रसारर्को अनमुलत, निीकरर् र 
लनर्मन 

 एक सर् िाटसम्मको एफ.एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलत, 
निीकरर् र लनर्मन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलत, 
अलभिेख तर्ा लनर्न्त्रर् 

 अलभिेख व्र्िस्र्ापनमा निीनतम सूचना प्रविलधको प्रर्ोग 
 सूचना तर्ा सञ्चार प्रविलधमा सियसाधारर् जनताको सहज 

र सरि पहुँच तर्ा सूचना प्रविलधको विकास र विस्तार 
सम्बन्धी कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 िैज्ञालनक अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रविलध विकासमा िगानी 
 सूचना तर्ा सञ्चार प्रविलधमा आधाररत त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन 

(छ) बजार अनगुमन, गरु्स्तर, नापतौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा 
वहत संरिर् 
 स्र्ानीर् ब्र्ापार, िाक्षर्ज्र्, िस्तकुो माग, आपूलतय 

व्र्िस्र्ापन तर्ा अनगुमन 
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 बजार तर्ा हाट बजार व्र्िस्र्ापन 
 उपभोिा अलधकार तर्ा वहत सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 
 स्र्ानीर् िस्तहुरुको उत्पािन, आपूलतय तर्ा लनकासी 

प्रिेपर्, मूल्र् लनधायरर् र अनगुमन 
 स्र्ानीर् ब्र्ापार र िाक्षर्ज्र् सम्बन्धी पूिायधार लनमायर् 
 स्र्ानीर् िस्त ुर सेिा व्र्ापारको मूल्र् तर्ा गरु्स्तरको 

अनगुमन र लनर्मन 
 उपभोिा सचेतना, िक्षित उपभोिाको िगत व्र्िस्र्ापन 

र स्र्ानीर् िस्त ुतर्ा सेिाको गरु्स्तर परीिर् 
 खाद्य पिार्यको गरु्स्तर लनर्न्त्रर् 
 खानेपानीको गरु्स्तर लनर्न्त्रर् 
 स्र्ानीर् व्र्ापार प्रिर्द्यन सहजीकरर् र लनर्मन 
 स्र्ानीर् िौवर्द्क सम्पक्षत्तको संरिर्, प्रिर्द्यन र 

अलभिेखाङ्कन 
(ज) बैठक तर्ा विधार्न 

 कार्यपालिका तर्ा सभाको बैठक व्र्िस्र्ापन 
 कार्यपालिकाको लनर्यर्हरुको विद्यतुीर् माध्र्मबाट 

अलभिेखीकरर् तर्ा प्रकाशन 
 कार्यपालिका तर्ा सभामा पेश गनुयपने विलभन ्नीलत, लनर्म 

तर्ा कानूनको मस्र्ौिामा संर्ोजन 
 कार्यपालिकाका विलभन्न सलमलत, उपसलमलत, कार्यििको 

बैठक व्र्िस्र्ापन 
 नीलत, कानूनको प्रमाक्षर्क प्रलतको संरिर्, प्रकाशनका 

िालग समन्िर् 
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 विधार्न सम्बन्धी अन्र् कार्य 
(झ) आन्तररक िेखापरीिर् 

 आन्तररक तर्ा पूिय िेखापरीिर् 
 िेखापरीिर् वििरर् (बेरुजकुो िगत समेत) को 

अलभिेख व्र्िस्र्ापन 
 अक्षन्तम िेखापरीिर् कार्यमा सहर्ोग, समन्िर् र 

सहजीकरर् 
 िेखापािनसम्बन्धी िमता विकास कार्य 

(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपालध, विभूषर्, आिी । 
 स्र्ानीर् चाडपिय, साियजलनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी 

आिीको व्र्िस्र्ापन 
 उपालध तर्ा विभूषर् सम्बन्धी लसफाररश, अलभिेख़ 

२. राजश्व तर्ा आलर्यक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्व नीलत तर्ा प्रशासन 

 राजश्व सम्बन्धी नीलत, कानून तजूयमा, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन (राजश्व चहुािट लनर्न्त्रर् समेत) 

 सम्पक्षत्त कर, घरबहाि कर,  घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, 
सिारी साधन कर, सेिा शलु्क िस्तरु, पर्यटन शलु्क, 
विज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भलूमकर (मािपोत), िण्ड 
जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहािलबटौरी कर, घरजग्गा 
कर, मतृ िा माररएको जीिजन्तकुो हाड, लसंङ्ग, प्िाख, 
छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, व्र्िसावर्क कर 
सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न, बाँडफाँड, 
संकिन र लनर्मन, अन्र् आर् व्र्िस्र्ापन 
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 साियजलनक खचय तर्ा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी 
सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा लनर्मन र सोको 
संकिन तर्ा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेत्रलभत्र राजश्वका िर अन्र् शलु्क लनधायरर्, 
संघीर् र प्रिेश कानून बमोक्षजम प्राकृलतक स्रोत साधन र 
सेिा शलु्क जस्ता रोर्ल्टी संकिन, समन्िर् र लनर्मन 

 मािपोत संकिन 
 कानून बमोक्षजम ढुङ्गा, लगट्टी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, 

फार्र क्िेजस्ता खानी खलनज पिार्यको सिेिर्, 
अन्िेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी सङ्किन 

 टे्रवकङ, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी जक्षम्पङ्ग, क्षजप 
फ्िार्र, र् र्ाक्षफ्टङ्ग शलु्क 

 सामिुावर्क िनको सञ्चािन र व्र्िस्र्ापनबाट प्राप्त 
रोर्ल्टी सङ्किन 

 प्राकृलतक स्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीलत लनधायरर् र 
कार्ायन्िर्न तर्ा प्रिेश र संघीर् मापिण्ड पािना 

 प्रचलित कानून बमोक्षजम िण्ड जररिाना 
 बाँकी बक्र्ौता रकमको िगत र असिु उपर 
 करिाता क्षशिा तर्ा करिाता वििरर् अद्यािलधक 
 वित्तीर् स्रोत साधनको समतामूिक बाँडफाँड 
 आलर्यक साधनको महत्तम उपर्ोग तर्ा पररचािन 
 राजश्व परामशय सलमलत सम्बन्धी विषर् 
 स्र्ानीर् राजश्व प्रिर्द्यनका िालग प्रोत्साहन 
 राजश्वको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
 राजश्व सूचना तर्ा त्र्ाङ्कको आिान प्रिान 



15 
 

 संघीर् तर्ा प्रिेश कानून बमोक्षजम बजेट घाटापूलतयको 
स्रोत व्र्िस्र्ा 

(ख) आलर्यक प्रशासन 
 आलर्यक (कार्यविलध) नीलत, कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न 

र लनर्मन, आलर्यक प्रशासन र व्र्िस्र्ापन 
 बजेट सीमा लनधायरर्, बजेट तजूयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 
 सक्षञ्चत कोष तर्ा आकक्षस्मक कोषको व्र्िस्र्ापन 
 िगानी र िाभांशको व्र्िस्र्ापन 
 िेखा व्र्िस्र्ापन, खचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसञ्चािन 

कोष तर्ा अन्र् सरकारी कोष तर्ा सम्पक्षत्तको एवककृत 
वििरर् 

 समवष्टगत आलर्यक अिस्र्ाको विश्लषेर् 
 ऋर् तर्ा अनिुानको व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 
 िगानी प्रिेपर् (सरकारी, सहकारी तर्ा लनजी) र वित्तीर् 

व्र्िस्र्ापन 
 कारोबारको िेखाङ्कन, लनर्न्त्रर् तर्ा व्र्िस्र्ापन 
 राजश्व तर्ा व्र्र्को अनमुान 
 बेरुजू फर्छ्यौट 
 आलर्यक प्रशासन र व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् विषर् 

३. पूिायधार विकास तर्ा भिन लनर्मन शाखा 
(क) सडक तर्ा र्ातार्ात व्र्िस्र्ा 

 स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक तर्ा 
र्ातार्ात सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा 
लनर्मन 
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 स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक, 
झोिङेु्ग पिु, पिेुसा र तटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्तरोन्नलतका 
आर्ोजनाको पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, 
ममयत, सम्भार  

 र्ातार्ात सरुिा व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 
 ट्याक्सी सेिा अनमुती, व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 
 िातािरर्मैत्री, जििार् ु पररितयन अनकूुिन, 

अपाङ्गता र िैवङ्गकमैत्री र्ातार्ात प्रर्ािीको 
प्रिर्द्यन 

 आधारभूत र्ातार्ात सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग 
समन्िर् 

 र्ातार्ात िेत्रमा िगानी अलभिवृर्द् 
 र्ातार्ात सवुिधामा नागररककोक सरि, सहज र 

समान पहुँच 
 र्ातार्ात िेत्रमा िातािरर्मैत्री प्रविलधिाई 

प्रोत्साहन 
 लनजी र्ातार्ात लनर्मन व्र्िस्र्ापन 

(ख) भिन  तर्ा भिन संवहता एिं लनमायर् इजाजत (लडजाइन 
समेत) 

 भिन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा सो 
सम्बन्धी र्ोजना तजुयमा, आर्ोजना पवहचान, 
अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 रावष्ट्रर् भिन संवहता तर्ा मापिण्ड बमोक्षजम भिन 
लनमायर् अनमुलत र लनर्मन 
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 भिन लनमायर् इजाजत, भिन संवहता कार्ायन्िर्न 
 भिन लनमायर्को नक्सा स्िीकृलत, संशोधन, 

लनर्मन 
 परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािर् संरिर्, 

सम्बर्द्यन र पनुिःलनमायर् 
 सरकारी भिन, विद्यािर्, सामूिावर्क भिन, 

सभागहृ तर्ा अन्र् साियजलनक भिन तर्ा संरचना 
लनमायर् र ममयत संभार 

(ग) जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भू-उपर्ोग 
तर्ा िस्ती विकास 

जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय 
 प्रािेक्षशक मापिण्ड बमोक्षजम घरजग्गा धनी िताय 

प्रमार्पूजाय वितरर् तर्ा िगत व्र्िस्र्ापन 
 भूलमको िगीकरर् अनसुारको िगत 
 जग्गाको वकत्ताकाट र भूलम िगत (नक्सा, 

से्रस्ता) लनमायर् र संरिर् 
 सरकारी प्रर्ोजनको िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा 

लनधायरर् तर्ा वितरर्मा समन्िर् र सहजीकरर् 
 जग्गा वििाि समाधानमा मेिलमिाप र मध्र्स्र्ता 
 विश्व सम्पिा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताक्षत्िक 

महत्ि िगार्त िन, सीमसार िेत्र, तटिती 
िेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगत 

िस्ती विकास 
 शहरीकरर्, िस्ती विकास सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापिण्ड तर्ा सो सम्बन्धी र्ोजना तजुयमा, 
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आर्ोजना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 आधारभूत आिासका र्ोजना तजुयमा र 
कार्ायन्िर्न 

 गाउँपालिकामा अव्र्िक्षस्र्त बसोबास व्र्िस्र्ापन 
कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 आधारभूत बसोबास सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग 
समन्िर् 

 र्ोजनािर्द् र व्र्िक्षस्र्त िस्ती विकासका 
कार्यिमको तजुयमा कार्ायन्िर्न 

 एवककृत िस्ती विकासका िालग जग्गाको 
एवककरर् तर्ा जग्गा विकास र व्र्िस्र्ापन 

 संघीर् तर्ा प्रिेश कानूनो अधीनमा रही आफ्नो 
िेत्रको भू-उपर्ोग नीलत, र्ोजना, कार्यिम तजुयमा 
र कार्ायन्िर्न 

 संघीर् तर्ा प्रिेशको मापिण्डको अधीनमा रही 
व्र्िक्षस्र्त िस्ती विकासका कार्यिमको तजुयमा 
र कार्ायन्िर्न 

 संघीर् र प्रिेश कानून बमोक्षजम स्र्ानीर् तहमा 
सकुुम्िासी पवहचान र अलभिेख व्र्िस्र्ा 

 स्र्ानीर् स्तरमा सकुम्िासी सम्बन्धी 
जीविकोपाजयन र बसोबास व्र्िस्र्ा 

 एवककृत िस्ती विकासका िालग जग्गाको 
एवककरर् तर्ा जग्गा विकास र व्र्िस्र्ापन । 

(घ) जिविद्यतु, ऊजाय, सडक िक्षत्त र लसंचाई 
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जिविद्यतु, ऊजाय र सडक िक्षत्त 
 साना जिविद्यतु आर्ोजना, निीकरर्ीर् ऊजाय 

तर्ा िैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी नीलत, कानून, 
मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 िैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविलध विकास र 
हस्तान्तरर्, िमता अलभिवृर्द् प्रिर्द्यन 

 विद्यतु वितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्र्िस्र्ापन, 
सञ्चािन र लनर्मन 

 जनसहभालगतामा आधाररत स्ििेशी िगानीिाई 
प्रार्लमकता दििैं जिस्रोतको बहउुपर्ोगी विकास 
कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 स्र्ानीर् विद्यतु वितरर् प्रर्ािी र सेिाको 
व्र्िस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्मन 

 सडक ित्तीको व्र्िस्र्ा 
लसंचाई तर्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् 

 लसंचाई सम्बन्धी लनलत, कानून, मापिण्ड लनधायरर् 
र लनर्मन 

 लसंचाई सम्बन्धी गरुुर्ोजनानको तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र स्तरोन्नलतका आर्ोजनाको पवहचान, 
अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार र लनर्मन 

 स्र्ानीर् साना, सतह तर्ा भूलमगत लसंचाई 
प्रर्ािीको सञ्चािन लनमायर्, सधुार, ममयत सम्भार 
तर्ा सेिा शलु्कको लनधायरर् र सङ्किन 
व्र्िस्र्ापन 

 जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् सम्बन्धी  
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 स्र्ानीर् तटबन्ध, निी लनर्न्त्रर् तर्ा निी 
व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 साना जिउपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र अनगुमन । 

(ङ) िातािरर्, पर्ायर्िरर् एिं जिाधार िेत्र संरिर् तर्ा 
फोहोरमैिा व्र्िस्र्ापन 

 स्िच्छ तर्ा स्िस्र् िातािरर् र जिाधार तर्ा 
िन्र्जन्तकुो संरिर् व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, 
कानून, कार्यिम तजुयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 ििृारोपर् तर्ा हररर्ािी तर्ा हररत िेत्रको 
प्रिर्द्यन 

 फोहोरमैिा सङ्किन, पनुिःउपर्ोग, प्रशोधन, 
विसजयन र सोको सेिा शलु्क लनधायरर् र लनर्मन 

 सरसफाई तर्ा स्िास्र्जन्र् फोहोरमैिाको 
व्र्िस्र्ापन 

 िार् ुतर्ा ध्िनीको प्रिषुर् लनर्न्त्रर् 
 हालनकारर् पिार्यहरजको लनर्मन तर्ा लनर्न्त्रर् 
 साियजलनक शौचािर्ि व्र्िस्र्ापन 
 िातािरर्ीर् जोक्षखम न्रू्लनकरर् 
 न्रू्न काियनमखुी तर्ा िातािरर्मैत्री विकास 

अििम्बन 
 िातािरर् संरिर् िेत्र लनधायरर् र व्र्िस्र्ापन 
 पानी महुानको संरिर् 
 पवहरो लनर्न्त्रर् 
 जििार् ुपररितयन अनकूुिन कार्यिम 
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(च) विपद् व्र्िस्र्ापन, िारूर् र्न्त्र, एम्बिेुन्स 
 विपद् व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापिण्ड तर्ा स्र्ानीर् स्तरका आर्ोजनाको 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 विपद् पूियतर्ारी तर्ा प्रलतकार्य र्ोजना, जोक्षखम 
न्रू्लनकरर् कार्यर्ोजना 

 विपद् पूियतर्ारी, खोज तर्ा उद्वार, राहत 
सामाग्रीको पूिय भण्डारर्, वितरर् र समन्िर् 

 विपद् जोक्षखम िेत्रको नक्साङ्कन तर्ा िस्तीहरुको 
पवहचान र स्र्ानान्तरर् 

 विपद् व्र्िस्र्ापनमा संघ, प्रिेश र स्र्ानीर् 
समूिार्, संघ संस्र्ा, लनजी िेत्रसँगको सहर्ोग, 
समन्िर् र सहकार्य 

 विपद् कोषको स्र्ापना तर्ा सञ्चािन र स्रोत 
साधनको पररचािन 

 विपद् पश्चात स्र्ानीर् स्तरको पनुस्र्ायपना र 
पनुलनयमायर् 

 विपद् सम्बन्धी त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न 
अनसुन्धान 

 प्राकृलतक प्रकोपको रोकर्ाम र पूियतर्ारी 
 विपद् जोक्षखम न्रू्लनकरर्को िालग पूिय सूचना 

प्रर्ािी सम्बन्धी कार्यिमको तजुयमा र 
कार्ायन्िर्न 

 िारूर् र्न्त्र तर्ा एम्बिेुन्सको सञ्चािन तर्ा 
व्र्िस्र्ापन 
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 स्र्ानीर् आपत ्कािीन कार्यसञ्चािन प्रर्ािी 
(छ) साियजलनक लनजी साझेिारी 

 स्र्ानीर् साियजलनक-लनजी साझेिारी सम्बन्धी 
स्र्ानीर् नीलत, र्ोजना लनमायर् 

 स्र्ानीर् साियजलनक-लनजी साझेिारीका आर्ोजना 
छनौट तर्ा कार्ायन्िर्न 

 स्र्ानीर् विकासमा लनजी िेत्रको प्रिर्द्यन 
४. आलर्यक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशपुन्छी तर्ा सहकारी 
कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािन व्र्िस्र्ापन 
सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तर्ा हाटबजारको 
पूिायधार लनमायर्, साना लसंचाई लनमायर्, तालिम, 
प्रविलध प्रसार, प्राविलधक टेिा, कृवष सामाग्री 
आपूलतय र कृषक िमता विकास कार्यिमको 
सञ्चािन 

 कृवषजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको 
लनर्न्त्रर् 

 कृवष िातािरर् संरिर् तर्ा जैविक विविधताको 
संरिर् र प्रिर्द्यन 

 कृवष प्रसार तर्ा जनशक्षिको प्रिेपर्, 
व्र्िस्र्ापन र पररचािन 
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 उच्च मूल्र्र्िु कृवषजन्र् िस्तकुो प्रिर्द्यन, 
विकास तर्ा बजारीकरर् 

 कृवषसम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 
 शीत भण्डारर्को व्र्िस्र्ापन 
 कृषकहरुको िमता अलभिवृर्द्, प्राविलधक सेिा, 

टेिा, सीप विकास र शशक्षिकरर् 
 कृवष लबउ लबजन, नश्ल, मिखाि र रसार्न तर्ा 

औषलधहरुको आपूलतय, उपर्ोग र लनर्मन 
 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी 

स्र्ानीर् संघ संस्र्ाहरुको समन्िर्, व्र्िस्र्ापन 
र लनर्मन 

 कृवष सम्बन्धी प्रविलधको संरिर् र हस्तान्तरर् 
 कृवष त्र्ाङ्कको व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी तर्ा 

कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार  
 कृवष स्रोत केन्रको स्र्ापना र व्र्िस्र्ापन 

पशपुन्छी 
 पशपुािन र पश ुस्िास््र् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, 

कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 
 पशपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार 

लनमायर्, तालिम, प्राविलधक टेिा, कृषक िमता 
विकास कार्यिमको सञ्चािन र लनर्मन 

 पशपुन्छीजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तर्ा महामारी 
रोगको लनर्न्त्रर् 

 पशपुन्छी क्षचवकत्सा सेिाको व्र्िस्र्ापन 
 पशनुश्ल सधुार पद्दलत विकास र व्र्िस्र्ापन 
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 पशपुन्छी सम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 
 स्र्ानीर् चरन तर्ा खकय  विकास र व्र्िस्र्ापन 
 पश ुआहारको गरु्स्तर लनर्मन 
 स्र्ानीर् स्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी त्र्ाङ्कको 

व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी 
 पश ुबधशािा र शीत भण्डारर्को व्र्िस्र्ापन र 

लनर्मन 
 पशपुािन तर्ा पश ुस्िास््र् सम्बन्धी अन्र् कार्य 

सहकारी 
 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, 

मापिण्डको लनमायर्, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 
 स्र्ानीर् सहकारी संस्र्ाको िताय, अनमुलत, खारेजी 

र विघटन 
 सहकारी िचत तर्ा ऋर् पररचािन सम्बन्धी 

स्र्ानीर् मापिण्ड लनधायरर् र लनर्मन 
 सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रर्, केन्रीर्, विषर्गत, 

प्रािेक्षशक र स्र्ानीर् संघसंस्र्ासँग समन्िर् र 
सहकार्य 

 सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीर् त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र 
अध्र्र्न अनसुन्धान 

 स्र्ानीर् सहकारीको िमता अलभिवृर्द् 
 स्र्ानीर् सहकारी िेत्रको प्रिर्द्यन, विकास र 

पररचािन । 
(ख) िन, भू-संरिर्, िन्र्जन्त,ु जिाधार, जलडबटुी तर्ा 

जैविक विविधता 
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 िन, जङ्गि, िन्र्जन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, 
िातािरर्, पर्ायिरर् तर्ा जैविक विविधता 
सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सामिुावर्क, ग्रामीर् तर्ा सहरी, धालमयक, 
कबलुिर्ती िनको संरिर्, सम्िर्द्यन, उपर्ोग र 
लनर्मन 

 िन उपभोिा समूहको व्र्िस्र्ापन 
 मध्र्िती िेत्रको सामिुावर्क, धालमयक र 

कबलुिर्ती िनको व्र्िस्र्ापन 
 निी वकनार, निी उकास, नहर वकनार तर्ा 

सडक वकनारमा ििृारोपर् व्र्िस्र्ापन 
 लनजी तर्ा व्र्िसावर्क िनको प्रिर्द्यन र लनर्मन 
 साियजलनक खािी जग्गा, पाखा िा िते्रमा 

ििृारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र व्र्िस्र्ापन 
 जलडबटुी तर्ा अन्र् गैरकाष्ठ िन पैिािार 

सम्बक्षन्ध, सभेिर्, उत्पािन, संकिन, प्रिर्द्यन, 
प्रशोधन र बजार व्र्िस्र्ापन 

 िन विउ बगैचा स्र्ापना, व्र्िस्र्ापन र प्रिर्द्यन 
 नसयरी स्र्ापना, विरुिा उत्पािन, वितरर्, रोपर् 

र प्रिर्द्यन 
 िन्र्जन्त ु र चराचरुुङ्गीको संरिर्, व्र्िसावर्क 

पािन, उपर्ोग र अनगुमन 
 िन्र्जन्तबुाट स्र्ानीर् समिुार्मा पने प्रभाि 

रोकर्ाम, व्र्िस्र्ापन 
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 स्र्ानीर् प्रार्ी उद्यान (क्षचलडर्ाखाना) को स्र्ापना 
र सञ्चािन 

 स्र्ानीर् िन्र्जन्त ुपर्यटन र आर्आजयन 
 स्र्ानीर् स्तरमा अखेटो पहारको व्र्िस्र्ापन 
 िन, िन्र्जन्त ुतर्ा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र 

अध्र्र्न अनसुन्धान 
 रैर्ाने प्रजालतको संरिर् र प्रिर्द्यन 
 लमचाहा प्रजालतको लनर्न्त्रर् 
 जैविक विविधताको अलभिेख 
 सामिुावर्क भू-संरिर् र सोमा आधाररत आर् 

आजयन कार्यिम 
 भू-संरिर् र जिाधार व्र्िस्र्ापनजन्र् 

सामूिावर्क अनकूुिन 
 जििार् ुपररितयन, अनकूुिन कार्य 
 आर्आजयनमा आधाररत जलडबटुीको संरिर्, 

प्रिर्द्यन, व्र्िस्र्ापन 
(ग) उद्योग तर्ा उद्यमक्षशिता विकास र खानी तर्ा खलनज 

पिार्यको संरिर् 
उद्योग 

 िघ,ु घरेि ुतर्ा साना उद्योगको िताय, निीकरर्, 
खारेजी र लनर्मन 

 िघ,ु घरेि ु तर्ा साना उद्योगको विकास र 
प्रिर्द्यन 

 उद्यमक्षशिता प्रिर्द्यन 
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 व्र्ापाररक फमय, पसिको िताय, अनमुलत, 
निीकरर्, खारेजी र लनर्मन 

 सीप विकास सम्बन्धी कार्यको प्रिर्द्यन 
खानी तर्ा खलनज 

 खानी तर्ा खलनज पिार्यको संरिर् सम्बन्धी 
स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा र्ोजनाको 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 ढुङ्गा, लगटी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, खररढुङ्गा, 
फार्रक्िे जस्ता खालनजन्र् िस्त ु सभेिर्, 
अन्िेषर्, उत्खनन 

 ढुङ्गा, लगटी, बाििुा, ननु, माटो, खररढुङ्गा, 
फार्रक्िे तर्ा स्िेट आदि खालनजन्र् िस्तकुो 
संरिर्, विकास, उत्खनन र उपर्ोग सम्बन्धी 
िताय, अनमुलत, निीकरर्, खारेजी र व्र्िस्र्ापन 

 खानी तर्ा खलनज पिार्य सम्बन्धी सूचना तर्ा 
त्र्ाङ्क संकिन अलभिेख तर्ा व्र्िस्र्ापन 

 भौगोलभयक नक्सा प्रकाशन । 
(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तर्ा गररिी न्रू्लनकरर् 

 गररिी लनिारर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, 
मापिण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 गररबी लनिारर्को स्र्ानीर् रर्नीलत तजुयमा 
 गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्धी स्र्ानीर् 

सभेिर्, सूचना व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 
 गररिी लनिारर् सम्बन्धी रावष्ट्रर्, प्रािेक्षशक र 

स्र्ानीर् संस्र्ासँग सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य 
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 रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्र्ाङ्क सङ्किन, 
प्रशोधन र सूचना प्रर्ािीको स्र्ापना 

 स्र्ानीर्स्तरमा रहेका वििेशी श्रलमकको िगत 
सङ्किन तर्ा सूचना व्र्िस्र्ापन 

 पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षित 
समूह सम्बन्धी स्र्ानीर् र्ोजना, कार्यिम, स्रोत 
पररचािन र व्र्िस्र्ापन 

 संघीर् र प्रिेश कानून बमोक्षजम स्र्ानीर् तहमा 
सकुुम्िासीको पवहचान र अलभिेख व्र्िस्र्ापन 

 सकुुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास 
व्र्िस्र्ापन 

 रोजगारीका अिसर लसजयना सम्बन्धी 
५. सामाक्षजक विकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्र्लमक क्षशिा 
 प्रारक्षम्भक बाि क्षशिा तर्ा विद्यािर् क्षशिा, 

अनौपचाररक क्षशिा, खुिा तर्ा िैकक्षल्पक क्षशिा 
(गरुुकुि, मिरसा, गमु्िा आदि), लनरन्तर लसकाइ 
तर्ा विशेष क्षशिा सम्बन्धी नीलत, कानून, 
मापिण्ड, र्ोजनाको लनमायर्, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 प्राविलधक क्षशिा तर्ा व्र्िसावर्क तालिमको 
र्ोजना तजुयमा, सञ्चािन, अनमुलत र लनर्मन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीको वितरर् तर्ा 
कार्ायन्िर्न 

 विद्यािर् क्षशिक तर्ा कमयचारी व्र्िस्र्ापन 
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 विद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलत, स्िीकृलत, 
समार्ोजन तर्ा लनर्मन 

 शैक्षिक पूिायधार लनमायर् र ममयत सम्भार 
 आधारभूत तह (किा ८) को परीिा व्र्िस्र्ापन 
 विद्यार्ी लसकाई उपिब्धीक परीिर् र 

व्र्िस्र्ापन 
 विद्यालर्य प्रोत्साहन तर्ा छात्रिकृ्षत्तको व्र्िस्र्ापन 
 शैक्षिक परामशय सेिाको अनमुलत तर्ा लनर्मन 
 स्र्ानीर्स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविलधको 

संरिर्, प्रिर्द्यन र स्तरीकरर् 
 माध्र्लमक तहसम्मको शैक्षिक कार्यिमको 

समन्िर् र लनर्मन 
 पसु्तकािर् एिं पत्रपलत्रका 
 स्र्ानीर् पसु्तकािर्, िाचनािर् तर्ा सामिुावर्क 

अध्र्र्न केन्र सञ्चािन तर्ा व्र्िस्र्ापन । 
(ख) खेिकूि तर्ा अलतररि विर्ाकिाप 

 स्र्ानीर्स्तरमा खेिकूि प्रशासन तर्ा संघ 
संस्र्ाको लनर्मन र समन्िर् 

 खेिकूिको संरचनाको पूिायधार लनमायर् सञ्चािन 
तर्ा विकास 

 खेिकूिको विकास र प्रिर्द्यन 
 खेिकूि प्रलतर्ोलगताको आर्ोजना र सहभालगता 
 अलतररि विर्ाकिाप सम्बन्धी विषर् 

(ग) आधारभूत स्िास््र् तर्ा सरसफाई 
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 आधारभूत स्िास््र् र सरसफाई सम्बन्धी नीलत, 
कानून, मापिण्ड, र्ोजनाको लनमायर्, कार्ायन्िर्न 
तर्ा लनर्मन 

 रावष्ट्रर् तर्ा प्रिेश स्तरीर् िक्ष्र् र मापिण्ड 
बमोक्षजम स्र्ानीर् स्तरको स्िास््र् सम्बन्धी 
िक्ष्र् र गरु्स्तर लनधायरर् 

 रावष्ट्रर् र प्रािेक्षशक मापिण्ड अनरुुप जनरि 
अस्पताि, नलसयङ्ग होम, लनिान केन्र तर्ा अन्र् 
स्िास््र् संस्र्ाहरुको क्षक्िलनक िताय, सञ्चािन 
अनमुलत र लनर्मन 

 आधारभूत स्िास््र् सेिाको सञ्चािन र प्रिर्द्यन 
 अस्पताि र अन्र् स्िास््र् संस्र्ाको स्र्ापना तर्ा 

सञ्चािन 
 स्िास््र् सेिा सम्बन्धी भौलतक पूिायधार विकास 

तर्ा व्र्िस्र्ापन 
 सरसफाई सचेतनाको अलभिवृर्द् 
 रिसञ्चार सेिा तर्ा स्र्ानीर् र सहरी स्िास््र् 

सेिा 
 औषलध पसि सञ्चािन र लनर्मन 
 औषलधजन्र् िनस्पलत, जलडबटुी र अन्र् 

औषलधजन्र् िस्तकुो उत्पािन, प्रशोधन र वितरर् 
 स्िास््र् िीमा िगार्तका सामाक्षजक सरुिा 

कार्यिमको व्र्िस्र्ापन 
 औषलध तर्ा अन्र् मेलडकि उत्पािनहरुको 

न्रू्नतम मूल्र् लनधायरर् र लनर्मन 
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 औषलधको उक्षचत प्रर्ोग र सकु्ष्म जीि लनरोधक 
प्रलतरोध न्रू्लनकरर् 

 औषलध र स्िास््र् उपकरर्को खररि, भण्डारर् 
र वितरर् 

 स्िास््र् सूचना प्रर्ािीको व्र्िस्र्ापन 
 जनस्िास््र् लनगरानी (पक्षब्िक हेल्र् सभेिेन्स) 
 प्रिर्द्यनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, 

पनुस्र्ायपनात्मक र प्र्ालिएवटभ स्िास््र् सेिाको 
सञ्चािन 

 स्िस्र् जीिनशैिी, पोषर्, शारीररक व्र्ार्ाम, 
र्ोग अभ्र्ास, स्िास््र् ितृ्तको पािना, पञ्चकमय 
िगार्तका जनस्िास््र् सेिाको प्रिर्द्यन 

 जनुोवटक र वकटजन्र् रोगको लनर्न्त्रर् तर्ा 
व्र्िस्र्ापन 

 सलुतय, मदिरा र िागपुिार्यजन्र् िस्तकुो प्रर्ोग 
लनर्न्त्रर् तर्ा सचेतना अलभिवृर्द् 

 आर्िेुदिक, र्नुानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालर्क, 
प्राकृलतक क्षचवकत्सा िगार्तका परम्परागत 
स्िास््र् उपचार सेिाको व्र्िस्र्ापन 

 जनस्िास््र्, आपत ्कालिन स्िास््र् तर्ा 
महामारीको लनर्न्त्रर्, र्ोजना र कार्ायन्िर्न 

 सरुिा तर्ा नसने रोगको लनर्न्त्रर् तर्ा रोकर्ाम 
 आकक्षस्मक स्िास््र् सेिा प्रिाह 

(घ) खानेपानी व्र्िस्र्ापन 
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 स्र्ानीर् खानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, 
मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 खानेपानी महसिु लनधायरर् र खानेपानी सेिा 
व्र्िस्र्ापन 

 साियजलनक स्र्िमा वपउने पालन व्र्िस्र्ापन 
 स्िच्छ खानेपानी आपूलतय सम्बन्धी विषर् 

(ङ) िैवङ्गक समानता तर्ा सामाक्षजक सरुिा 
िैवङ्गक समानता 

 मवहिा हक सम्बन्धी नीलत, र्ोजना, कार्ायन्र्िन 
र लनर्मन 

 मवहिाको आलर्यक, सामाक्षजक, राजनीलतक, 
शसक्षिकरर् तर्ा िमता विकास 

 िैवङ्गक वहंसा लनिारर्को िालग लनरोधात्मक, 
प्रिर्द्यनात्मक, संरिर्ात्मक उपार् र पनुस्र्ायपना 

 िैवङ्गक उत्तरिार्ी बजेट 
बािबालिका 

 बािबालिकाको हक वहत संरिर् सम्बन्धी 
स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 बािबालिकाको हक वहत संरिर् 
 बािमैत्री शासकीर् प्रिन्ध, बािक्िब, बाि 

संरिर् सलमलत तर्ा बाि सञ्जाि 
 बािबालिकाको हक वहत संरिर् सम्बन्धमा संघ, 

प्रिेश तर्ा अन्र् लनकार्सँग सम्पकय , समन्िर् 
तर्ा सहकार्य 
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 बािबालिका पररिार सहर्ोग 
 िैकक्षल्पक स्र्ाहार पद्दलतको कार्ायन्िर्न 
 बाि न्र्ार् 
 बाि गहृ, पनुस्र्ायपना केन्र, क्षशश ुस्र्ाहार केन्र 

र बािविकास केन्र व्र्िस्र्ापन 
 असहार् बािबालिका, सडक बािबालिका 

व्र्िस्र्ापन 
 बाि वहंसा लनर्न्त्रर् 
 बािसधुार तर्ा पनुिःस्र्ापना केन्र स्र्ापना, 

संचािन अनमुती र लनर्मन 
 आपत ्कालिन बाि उद्वार कोष स्र्ापना र 

व्र्िस्र्ापन 
र्िुा 

 र्िुा जागरर्, सशक्षिकरर् र पररचािन 
 र्िुा सीप, उद्यमक्षशिता तर्ा नेततृ्ि विकास 

ज्र्ेष्ठ नागररक 
 ज्र्ेष्ठ नागररकको िगत, पररचर्पत्र, सम्मान, 

स्िास््र् सवुिधा, सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी कार्य 
 ज्र्ेष्ठ नागररकको क्िब, दििा सेिा केन्र, 

भेटघाट स्र्ि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन तर्ा 
व्र्िस्र्ापन 

अपाङ्गता भएका व्र्क्षि र एकि मवहिा 
 संघ तर्ा प्रिेससँगको समन्िर्मा अपाङ्गता 

पनुिःस्र्ापना केन्र तर्ा असि स्र्ाहार केन्रको 
सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन 
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 अपाङ्ग भएका व्र्क्षि तर्ा असहार्को िगत 
अद्यािलधक, पररचर्पत्र वितरर्, सामाक्षजक सरुिा 
तर्ा सवुिधाको व्र्िस्र्ापन तर्ा वितरर् 

 अपाङ्गता भएका व्र्क्षिमैत्री पूिायधार लनमायर् तर्ा 
सञ्चािन 

 अपाङ्गता भएका व्र्क्षि र असिहरुको 
व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 एकि मवहिा सम्बन्धी कार्य 
(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, समन्िर् तर्ा लनर्मन 

 स्र्ानीर्  स्तरमा समाज कल्र्ार् सम्बन्धी संघ 
संस्र्ा (गैरसरकारी, सामाक्षजक तर्ा सामिुावर्क 
संघ संस्र्ा) को िताय, निीकरर् तर्ा लनर्मन 

 गठुी, कोष तर्ा अन्र् ट्रष्टहरुको व्र्िस्र्ापन 
 लनजी तर्ा गैरसरकारी िेत्रहरुसँग समन्िर् र 

सहकार्य 
 समन्िर् र पररचािन 
 सामाक्षजक संघ संस्र्ा सम्बन्धी अन्र् विषर् 

(छ) सामाक्षजक सरुिा कार्यिम तर्ा व्र्क्षिगत घटना िताय 
 सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, 

मापिण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान 
 संघ तर्ा प्रिेशिे लनधायरर् गरेको मापिण्ड 

बमोक्षजम सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी कार्यिम 
कार्ायन्िर्न 
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 सामाक्षजक सरुिाको कार्ायन्िर्नको िालग संघ, 
प्रिेश र स्र्ानीर् संघ संस्र्ासँग सम्पकय , समन्िर् 
र सहकार्य 

 स्र्ानीर् सामाक्षजक सरुिा र्ोजना र व्र्िस्र्ापन 
तर्ा आिश्र्क त्र्ाङ्क संकिन एिं व्र्िस्र्ापन 

(ज) संस्कृलत, सम्पिा, िलितकिा तर्ा पर्यटन प्रिर्द्यन 
 भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरिर् र 

विकास सम्बन्धी स्र्ानीर् स्तरको नीलत, कानून, 
मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 परुातत्ि, प्राचीन स्मारक तर्ा संग्रहािर्को 
संरिर्, सम्भार, प्रिर्द्यन र विकास 

 परम्परागत रुपमा चलिआएका जात्रा तर्ा पियको 
सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् महत्िका धालमयक तर्ा साँस्कृलतक 
सम्पिाको व्र्िस्र्ापन 

 पर्यटकीर् महत्िका स्र्ि, तर्ा सम्पिाको 
पवहचान, संरिर् र प्रिर्द्यन 

 पर्यटन पूिायधार विकास तर्ा प्रोत्साहन 
 परुाताक्षत्िक, धालमयक महत्िका सम्पिाहरुको 

संरिर् तर्ा सम्बर्द्यन 
 भाषा, संस्कृलत, जात्रा, पिय र िलितकिाको 

संरिर्, प्रिर्द्यन विकास 
६. र्ोजना, अनगुमन तर्ा त्र्ाङ्क शाखा 

(क) र्ोजना तजुयमा, कार्यर्ोजना तर्ारी, उपभोिा सलमलत 
पररचािन 
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 विकास आर्ोजना तर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी नीलत, 
कानून, मापिण्ड, र्ोजना र लनर्मन 

 स्र्ानीर् विकास नीलत, अल्पकािीन, मध्र्कािीन 
तर्ा िीघयकािीन विकास र्ोजना तजुयमा, अनगुमन 
तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

 आलर्यक, सामाक्षजक, सांस्कृलतक, िातािरर्ीर्, प्रविलध 
र पूिायधारजन्र् विकासका िालग आिश्र्क आर्ोजना 
तर्ा पररर्ोजनाहरुको तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन 
तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

 िावषयक विकास कार्यिम, आर्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न 

 विकास लनमायर् प्रविर्ामा स्र्ानीर् जनसहभालगता 
अलभिवृर्द्का कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 विकास र्ोजनाहरुको िातािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 
 उपभोिा सलमलतको वििरर्, िमता विकास 
 विकासका प्रार्लमकता प्राप्त िेत्र लनधायरर् 
 संघीर् र प्रािेक्षशक आर्ोजना, पररर्ोजना 

कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरर् र सहर्ोग 
 विकास आर्ोजना तर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् 

कार्य 
(ख)  अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

 विकास आर्ोजनाको अनगुमन, आिलधक प्रगलत तर्ा 
प्रलतफिको सलमिा 

 विकास र्ोजनाको अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कनको आधार 
तर्ा प्रविर्ा  लनधायरर् 
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 आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान तर्ा प्रभाि 
मूल्र्ाङ्कन 

 लबषर् िेत्रगत नीलतको अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 
(ग) त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन 

 त्र्ाङ्क संकिन, व्र्िस्र्ापन तर्ा प्रर्ोग सम्बन्धी 
नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 सूचना तर्ा अलभिेख केन्रको स्र्ापना तर्ा सञ्चािन 
 आधलुनक प्रविलध माफय त व्र्क्षिगत घटना िताय (जन्म, 

मतृ्र्,ु वििाह, िसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेि र 
धमयपतु्र\धमयपतु्री), अलभिेख व्र्िस्र्ापन तर्ा 
प्रलतिेिन 

 स्र्ानीर् त्र्ाङ्क संकिन, प्रशोधन, अलभिेखीकरर् 
तर्ा वितरर् 

o आधारभूत त्र्ाङ्क, संकिन र व्र्िस्र्ापनिः 
जनसाक्षङ्ख्र्क, प्राकृलतक, आलर्यक, 
सामाक्षजक, साँस्कृलतक, भौलतक पूिायधार, 
रोजगारीको अिस्र्ा, कुि ग्राहस्र् उत्पािन, 
प्रलत व्र्क्षि आर्, मानि विकास सूचकांक, 
राजश्व तर्ा आर् व्र्र् समेतको संर्िु 
त्र्ाङ्क संकिन र प्रशोधन गरी सूचना 
प्रर्ािीमा आिर्द्ता र पाक्षश्चयक्षचत्र तर्ा स्रोत 
नक्साको अद्यािलद्यक एिं अलभिेख 

o बेरोजगारको त्र्ाङ्क संकिन 
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o स्र्ानीर् व्र्ापारको त्र्ाङ्क प्रर्ािी र 
अध्र्र्न अनसुन्धान 

o सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ानीर् त्र्ाङ्क र 
सूचना व्र्िस्र्ापन 

o सम्पन्न भएका तर्ा चाि ुर्ोजनाको वििरर् 
o विषर् िेत्रगत सूचना, त्र्ाङ्कको संकिन, 

अलभिेख 
 प्रिेश तर्ा संघसँग त्र्ाङ्क एिं सूचना आिान प्रिान 

र समन्िर्  
 सम्भाव्र् प्राकृलतक स्रोत तर्ा साधनको अलभिेख 

(प्रोफाईि) व्र्िस्र्ापन 
 गाउँपालिकाका आिलधक तर्ा िावषयक कार्यिम र 

बजेट स्िीकृलत 
रष्टव्र्िः गाउँ कार्यपालिकािे मालर् उल्िेक्षखत विषर्िेत्र समेट्ने गरी आफ्नो 
आिश्र्कता र प्रार्लमकता अनरुुप कार्ायिर्, शाखा िा उपशाखा िा इकाई 
सवहतको प्रशासलनक ढाँचा स्िीकृत गरी िाग ुगनय सक्नेछ । 

अनसूुची -३ 
(लनर्म ४ को उपलनर्म (३) सँग सम्बक्षन्धत) 

िडा सलमलतबाट सम्पािन हनुे कार्य 
(क) िडा स्तरीर् त्र्ाङ्क संकिन तर्ा अद्यािलधक गनेिः 

 आफ्नो िडा लभत्रको िस्तगुत वििरर् (निीनािा, जैविक 
विविधता, खलनज पिार्य, जनसङ्ख्र्ाको बनोट, आलर्यक 
अिस्र्ा, उद्योगधन्िा, क्षशिा तर्ा स्िास््र् सम्बन्धी 
वििरर् आिी) तर्ार गने, अद्यािलधक गिै िैजाने 

 लनजी घर तर्ा घरपररिारको िगत राख्न े
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 ऐलतहालसक, परुाताक्षत्िक, साँस्कृलतक तर्ा धालमयक 
महत्िका सम्पिा, प्राचीन स्मारक, साियजलनक तर्ा 
सामिुावर्क भिन, साियजलनक, ऐिानी, पलतय जग्गाको 
िगत राख्न ेतर्ा संरिर् गने 

 खुिा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयशािा, 
मठ, मक्षन्िर, गमु्िा, मक्षस्जि, िेिस्र्ि, मिरसा, पलतय 
जग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, पोखरी, 
तिाउ, इनार, कुिा, धारा, ढुङे्गधारा, गठुीघर, बाटो, 
सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानीघट्ट, लमिको त्र्ाङ्क 
संकिन गरी अद्यािलधक िगत राख्न,े संरिर् गने र 
खक्षण्डकृत त्र्ाङ्क र सूचना सवहतको िडाको पाक्षश्वयक्षचत्र 
तर्ार तर्ा अद्यािलधक गने 

(ख) िडाका विकास लनमायर्का र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न, 
अनगुमन तर्ा आिलधक प्रगलत सलमिा गनेिः 
 सहभालगतामूिक र्ोजना तजुयमा प्रर्ािी अनसुार िस्ती िा 

टोिस्तरबाट र्ोजना तजुयमा प्रविर्ा अििम्बन गरी िस्ती 
तर्ा टोिस्तरीर् र्ोजनाको माग सङ्किन, प्रार्लमकीकरर् 
तर्ा छनौट गने, 

 टोि विकास संस्र्ाको गठन र पररचािन तर्ा िडालभत्र 
सञ्चािन हनुे र्ोजनाहरुका िालग उपभोिा सलमलतको 
गठन तर्ा सोको अनगुमन गने 

 िडालभत्रका र्ोजना तर्ा भौलतक पूिायधारको संरिर्, 
ममयत सम्भार, रेखिेख तर्ा व्र्िस्र्ापन गने 

(ग) िडाका विकास लनमायर्का कार्यहरु गनेिः 
 बािउद्यानको व्र्िस्र्ा गने 
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 अनौपचाररक क्षशिा कार्यिम तर्ा प्रारक्षम्भक िाि विकास 
केन्र सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन गने, 

 पसु्तकािर्, िाचनािर्, सामिुावर्क लसकाई केन्र, 
,बािक्िब तर्ा बािसञ्जािको सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन 
गने, 

 िडा तहको स्िास््र् केन्र तर्ा उप केन्रको व्र्िस्र्ापन 
गने, 

 बािबालिकाहरुिाई लब.लस.क्षज., पोलिर्ो, लभटालमन “ए” 
को व्र्िस्र्ा गने, 

 पोषर् कार्यिमको सञ्चािन गने, 
 िडा तहमा स्िास््र् जनचेतना विकास तर्ा स्िास््र् 

सूचना कार्यिमको सञ्चािन गने, 
 शहरी तर्ा ग्रामीर् स्िास््र् क्षक्िलनकको सञ्चािन गने, 

गराउने, 
 साियजलनक शौचािर् तर्ा स्नान गहृको लनमायर् र 

व्र्िस्र्ापन गने, गराउने, 
 िडास्तरीर् सामिुावर्क धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार तर्ा 

पोखरीको लनमायर्, संरिर् र गरु्स्तर लनर्मन गने, 
 घरबाट लनकास हनुे फोहोरमैिाको सङ्किन र व्र्िस्र्ापन, 

चोक तर्ा गल्िीहरुको सरसफाई, ढि लनकास, मरेका 
जनािरको व्र्िस्र्ापन, सतही पानीको लनकास तर्ा 
पानीको स्रोत संरिर् गने, गराउने 

 कृवष तर्ा फिफूि नसयरीको स्र्ापना, समन्िर् र प्रिर्द्यन 
तर्ा िडास्तरीर् अगिुा कृषक तालिमको अलभमकु्षखकरर् 
गने, 
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 कृवष मिको माग सङ्किन गने, 
 कृवषमा िाग्ने रोगहरुको वििरर् तर्ार गने, 
 पशपंुछी विकास तर्ा छाडा चौपार्ाको व्र्िस्र्ापन, 
 िडालभत्रको चरर् िेत्र संरिर् तर्ा व्र्िस्र्ापन गने, 
 स्र्ानीर् समिुार्का चाडपिय, भाषा संस्कृलतको विकासको 

िालग किा, नाटक, जनचेतनामूिक तर्ा सांस्कृलतक 
कार्यिम गने गराउने, 

 स्र्ानीर् मौलिकता झक्षल्कने सांस्कृलतक रीलतररिाजिाई 
संरिर् तर्ा प्रिर्द्यन गने 

 िडालभत्र खेिकूि पूिायधारको विकास गने, 
 अन्तर विद्यािर् तर्ा बािक्िब माफय त खेिकूि 

कार्यिमको सञ्चािन गने गराउन े
 िडा िेत्रलभत्रको बाटोघाटो चाि ुअिस्र्ामा राख्न ेतर्ा 

राख्न सहर्ोग गने 
 िडालभत्रका सडक, अलधकारिेत्रमा अिरोध र अलतिमर् 

गनय नदिन े
 बाटोघाटोको बाढी पवहरो पन्छाउने 
 घरेि ुउद्योगको िगत सङ्किन तर्ा सम्भाव्र्ता पवहचान 

गने 
 िडालभत्र घरेि ुउद्योगको प्रिर्द्यन गने 
 प्रचलित कानून बमोक्षजम व्र्क्षिगत घटना िताय, 

अद्यािलधक र सोको अलभिेख संरिर् गने 
 व्र्क्षिगत घटना िताय सम्बन्धी जनचेतना कार्यिम 

सञ्चािन गने 
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 सामाक्षजक सरुिा भत्ता वितरर् तर्ा अलभिेख अद्यािलधक 
गने 

 िडािाई बािमैत्री बनाउने 
 िडालभत्र आलर्यक तर्ा सामाक्षजक रुपमा पलछ परेका 

मवहिा, बािबालिका, िलित, अपाङ्गता भएका व्र्क्षि, 
ज्र्ेष्ठ नागररक, अल्पसङ्ख्र्क, सीमान्तकृत समूिार्को 
अलभिेख राखी सामाक्षजक र आलर्यक उत्र्ान सम्बन्धी 
काम गने 

 विलभन्न समिुार्का िीच सामाक्षजक सिभाि र सौहाियता 
कार्म गने 

 बािवििाह, मवहिा लबरुर्द्को वहंसा, छुिाछुत, िहेज तर्ा 
िाइजो, हलिर्ा प्रर्ा, छाउपडी, कमिरी प्रर्ा, बािश्रम, 
मानि िेचलबखन, लनरिरता जस्ता सामाक्षजक कुरीलत र 
अन्धविश्वासको अन्त्र् गने, गराउन े

 प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मािपोत तर्ा भूलम कर, 
व्र्िसार् कर, बहाि कर, लबज्ञापन कर, स-शलु्क 
पावकय ङ्ग, नर्ाँ व्र्िसार् िताय, लसफाररस िस्तरु, सिारी 
साधन कर, मनोरञ्जन करको िेखाजोखा र सङ्किन गरी 
गाउँपालिकामा प्रलतिेिन सवहत रकम बझुाउने 

 असि लबरामी भएको िेिाररस िा असहार् व्र्क्षििाई 
नक्षजकको अस्पताि िा स्िास््र् केन्रमा परु् र्ाई 
औषधोपचार गराउने 

 असहार् िा िेिाररस व्र्क्षिको मतृ्र् ुभएमा लनजको िाह 
संस्कारको व्र्िस्र्ा लमिाउन े

 सडक बािबालिकाको उद्वार र पनुस्र्ायपना गने, गराउन े



43 
 

 िडालभत्रको सामिुावर्क िन, िनजन्र् सम्पिा र जैविक 
विविधताको संरिर् र प्रिर्द्यन गने 

 िडा, टोि, िस्तीस्तरमा हररर्ािी िेत्र विस्तार गने 
गराउन े

 िडािाई िातािरर्मैत्री बनाउने 
 प्राङ्गाररक कृवष, सरुक्षित माततृ्ि,  विद्यार्ी भनाय, पूर्य खोप, 

खुिा दिशामिु सरसफाई, िातािरर्मैत्री तर्ा बािमैत्री 
शासनजस्ता प्रिर्द्यनात्मक कार्यहरु गने, गराउने 

(घ) कानून बमोक्षजमका लनर्मन कार्य गने 
 िडालभत्रका सञ्चालित विकास र्ोजना, आर्ोजना तर्ा 

संिग्न उपभोिा सलमलतहरुका कार्यको लनर्मन गने 
 घर लनमायर् गरु्स्तर तर्ा भिन संवहता र मापिण्ड 

अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, लसकमी, डकमीिाई 
भूकम्प प्रलतरोधी भिन लनमायर् सम्बन्धी तालिम दिन े

 खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेर् पिार्य तर्ा 
उपभोग्र् सामाग्रीको गरु्स्तर र मूल्र्सूची अनगुमन गरी 
उपभोिा वहत संरिर् गने 

 िडालभत्रका उद्योग धन्िा र व्र्िसार्को प्रिर्द्यन गरी 
िगत राख्न े

 हाट बजारको व्र्िस्र्ापन गने, गराउने 
 विद्यतु चहुािट तर्ा चोरी लनर्न्त्रर् गने 
 नाता, नागररकता आदिको लसफाररस तर्ा प्रमाक्षर्त गने 
 आफ्नो भौगोलिक िेत्र लभत्रको लनमायर् कार्य तर्ा अन्र् 

सेिाको प्रर्ोजनको िालग लनमायर् सामाग्री, ज्र्ािा, भाडा, 
तर्ा महशिुको स्र्ानीर् िररेट तोक्ने 
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 आफ्नो िडालभत्रका उपभोिा सलमत, सहकारी संस्र्ा, 
लनजी िेत्र िगार्तका सबै विकास साझेिार 

 हरुसँग विकास लनमायर् तर्ा साियजलनक सेिा प्रिाहमा 
समन्िर् गने 

 समर् समर्मा नेपाि कानूनिे तोकेबमोक्षजम अन्र् काम 
गने 

(ङ) अलभिेख व्र्िस्र्ापन, लसफाररस तर्ा प्रमाक्षर्त गने 
 पक्षञ्जकरर्, नागररकतात तर्ा अलभिेख व्र्िस्र्ापन 

o गाउँपालिकामा व्र्क्षिगत घटनाको स्र्ानीर् 
त्र्ाङ्क सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

o संघीर् कानून र मापिण्ड बमोक्षजम 
गाउँपालिकामा व्र्क्षिगत घटना (जन्म, मतृ्र्,ु 
वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेि र धमयपतु्र 
र धमयपतु्री) को िताय 

o आधलुनक प्रविलध अपनाई व्र्क्षिगत घटनाको 
अलभिेख व्र्िस्र्ापन र प्रलतिेिन 

o नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रका िालग 
लसफाररस िगार्तका महत्िपूर्य अलभिेखको 
लनर्मन 

o स्र्ानीर् स्तरको अलभिेख व्र्िस्र्ापन 
 नाता प्रमाक्षर्त गने 
 नागररकता तर्ा नागररकताको प्रलतलिवप लिनका िालग 

लसफाररस गने 
 बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने 
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 कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने 
 मोही िगत कट्टाको लसफाररस गने 
 जन्म लमलत प्रमाक्षर्त गने 
 व्र्ापार व्र्िसार् बन्ि भएको, सञ्जािन नभएको िा 

व्र्ापार व्र्िसार् हिुैं नभएको लसफाररस गने 
 लमिापत्रको कागज गराउने लनिेिन िताय गनय लसफाररस 

गने 
 वििाह प्रमाक्षर्त तर्ा अवििावहत प्रमाक्षर्त गने 
 लनिःशलु्क िा सशलु्क स्िास््र् उपचारको लसफाररस गने 
 अग्रजेी माध्र्ममा लसफाररस तर्ा प्रमाक्षर्त गने 
 घर पाताि प्रमाक्षर्त गने 
 व्र्क्षिगत वििरर् प्रमाक्षर्त गने 
 पूजायमा घर कार्म गने लसफाररस गने 
 फरक, फरक नाम, र्र, जन्म लमलत तर्ा प्रमाक्षर्त ििैु 

नाम गरेको व्र्क्षि एकै हो भने्न लसफाररस गने 
 नाम, र्र, जन्म लमलत संशोधनको लसफाररस गने 
 जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गने 
 कागज र मन्जरुीनामा प्रमाक्षर्त गने 
 वकत्ताकाट गनय लसफाररस गने 
 संरिक प्रमाक्षर्त गने तर्ा संस्र्ागत र व्र्क्षिगत संरिक 

लसफाररस गने 
 जीवितसँगको नाता प्रमाक्षर्त गने 
 हकिािा िा हकिार प्रमाक्षर्त गने 
 नामसारी गनय लसफाररस गने 
 जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने 
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 मतृकसँगको नाता प्रमाक्षर्त तर्ा सजयलमन लसफाररस गने 
 उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने 
 जीवित रहेको लसफाररस गने 
 पूिय प्रार्लमक विद्यािर् खोल्ने लसफाररस र अनमुलत दिन े
 जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमाक्षर्त गने 
 विद्यािर्को किा र्प गनय लसफाररस गने 
 पािन पोषर्को िालग लसफाररस गने 
 िैिावहक अवङ्गकृत नागररकता लसफाररस गने 
 आलर्यक अिस्र्ा कमजोर िा विपन्नता प्रमाक्षर्त गनय िा 

आलर्यक अिस्र्ा बलिर्ो िा सम्पन्नता प्रमाक्षर्त 
 विद्यािर् ठाउँसारी गनय लसफाररस गने 
 धारा तर्ा विद्यतु जडानको िालग लसफाररस गने 
 प्रचलित कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोक्षजत अलधकार बमोक्षजमको 

अन्र् लसफाररस िा प्रमाक्षर्त गने 
अनसूुची -४ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (४) सँग सम्बक्षन्धत) 
अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि तर्ा सिस्र्को काम, कतयव्र् र 

अलधकार 
१. अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकारिः (१) अध्र्िको काम, 

कतयव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछिः 
(क) गाउँ सभा तर्ा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउने 

र बैठकको अध्र्िता गने 
(ख) गाउँ सभा तर्ा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा 

बैठकको कार्यसूची तर्ा प्रस्ताि पेश गने, गराउन े
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(ग) गाउँपालिकाको िावषयक कार्यिम तर्ा बजेट तर्ार 
गरी सभामा पेश गने 

(घ) गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर्मा गाउँ सभाको 
अलधिेशनको आव्हान र समापनको घोषर्ा गने 

(ङ) गाउँपालिकाका उपाध्र्ि िा सिस्र्िाई 
गाउँपालिकाको कार्य विभाजन लनर्माििी अनरुुपको 
विषर्गत कार्य क्षजम्मेिारी बाँडफाँड तर्ा हेरफेर गने 

(च) गाउँ सभा र गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्िर्न 
गने गराउन े

(छ) गाउँ कार्यपालिकाको िैलनक कार्यको सामान्र् 
रेखिेख, लनिेशन र लनर्न्त्रर् गने 

(ज) उपाध्र्ि तर्ा सिस्र्िाई गाउँपालिकाको कामका 
िालग स्ििेशलभत्र काजमा खटाउन े

(झ) कार्यकारी अलधकृतको सात दिनसम्मको वििा िा 
स्ििेशलभत्रको काज स्िीकृत गने 

(ञ) गाउँपालिकाको चि अचि सम्पक्षत्त हेरविचार तर्ा 
ममयत सम्भार गने गराउने र आम्िानी खचय, वहसाब 
र अन्र् कागजपत्र सरुक्षित राख्न,े राख्न िगाउन े

(ट) प्रचिलत नेपाि कानून बमोक्षजम आिश्र्क लसफाररस 
गने 

(ठ) गाउँ सभा िा गाउँ कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् काम 
गने 

(२) अध्र्ििे आफ्नो अनपुक्षस्र्लतमा उपाध्र्ििाई कार्यिाहक 
अध्र्ि तोक्न ुपनेछ । 
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२. उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकारिः (१) उपाध्र्िको काम, 
कतयव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछिः 

(क) न्र्ावर्क सलमलतको संर्ोजक भई कार्य गने 
(ख) गाउँपालिका अध्र्िको अनपुक्षस्र्लतमा  कार्यिाहक 

भई कार्य गने 
(ग) गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका तर्ा अध्र्ििे तोकेका 

अन्र् कार्य गने 
(२) उपाध्र्ििे आफ्नो गाउँपालिकाक िेत्रबावहर जान ु पिाय 
अध्र्ििाई जानकारी दिनपुनेछ । 
३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकारिः (१) िडा अध्र्िको 

काम, कतयव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछिः 
(क) आफ्नो िडा सलमलतको अध्र्ि भई कार्य गने 
(ख) िडा सलमलतका सिस्र्हरुिाई िडा सलमलतको कामको 

बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा पररचािन गने 
(ग) कार्यपालिकाको सिस्र् भई कार्य गने 
(घ) िडाको विकास र्ोजना, बजेट तर्ा कार्यिमहरु 

कार्ायन्िर्न गने गराउने तर्ा स्िीकृलतका िालग 
गाउँपालिकामा पेश गने 

(ङ) िडाबाट कार्ायन्िर्न हनुे र्ोजना तर्ा कार्यिमहरु 
कार्ायन्िन गने गराउने, लतनको अनगुमन गने तर्ा 
आिलधक समीिा गने गराउन े

(च) प्रचलित नेपाि कानून बमोक्षजम आिश्र्क लसफाररस गने 
(छ) तोवकए बमोक्षजम िा गाउँपलिका अध्र्ििे तोकेका अन्र् 

कार्य गने 
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(२) िडाध्र्ििे आफ्नो अनपुक्षस्र्लतमा सम्बक्षन्धत िडा सलमलतको 
ज्र्ेष्ठ सिस्र्िाई कार्यिाहक तोकी सोको जानकारी गाउँ 
कार्यपालिकािाई दिनपुनेछ । 
४. सिस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकारिः (१) कार्यपालिकाको 

सिस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछिः- 
(क) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने 
(ख) अध्र्ििे तोकेको विषर्गत िेत्रको संर्ोजक िा अध्र्ि 

भई तोवकएको कार्य गने 
(ग) अध्र्ि तोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) सिस्र्िे गाउँपालिका िेत्र बावहर जाँिा अध्र्ििाई जानकारी 
दिई जान ुपनेछ । 
५. िडा सिस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकारिः (१) िडा सिस्र्को 

काम, कतयव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछिः 
(क) िडा सलमलतको बैठकमा भाग लिने 
(ख) िडा अध्र्िको अनपुक्षस्र्लतमा िडाअध्र्ििे तोके 

बमोक्षजम कार्यिाहक िडा अध्र्ि भई कार्य गने 
(ग) िडा अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) िडा सिस्र्िे गाउँपालिका िेत्र बावहर जाँिा िडा अध्र्िमाफय त 
कार्यपालिकािाई जानकारी दिन ुपनेछ । 
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अनसूुची -५ 
विषर्गत सलमलतहरुको वििरर् 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (६) सँग सम्बक्षन्धत) 
(क) साियजलनक सेिा तर्ा िमता विकास सलमलत 
(ख) आलर्यक विकास सलमलत 
(ग) सामाक्षजक विकास सलमलत 
(घ) पूिायधार विकास सलमलत 
(ङ) िातािरर् तर्ा विपद् व्र्िस्र्ापन सलमलत 
(च) विधेर्क सलमलत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

cf1fn],                                                                                         

b]j/fh rf}nfufO{                                                               

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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