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1 गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्वाििी, २०७४ 

गाउँकार्यपालिका (कार्य लवभािन) लनर्िाविी, 

२०७४ 

नेपािको संलवधानको धारा २१८ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी देवघाट गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिकािे आफ्नो 

कार्य लवभाजनका िालग लिल  २०७४/०३/१५ को लनर्यर् अनुसार देहार्का लनर्िहरु बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्ी लनर्िहरुको नाि “गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्िाविी, २०७४” रहेको 

छ । 

(२) र्ो लनर्िाविी  ुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा र्स लनर्िाविीिा– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको अध्यक्ष सम्झनुपछय  । 

(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछय  । 

(ग) “कार्यपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँकार्यपालिका सम्झनुपछय  । 

(घ) “कार्यकारी अलधकृ ” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृ  सम्झनुपछय  । 

(ङ) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झनु पछय  । 

(च) “लबषर्ग  शाखा” भन्नािे देवघाट गाउँकार्यपालिका अन्तरग को लबषर्ग  शाखा, उपशाखा, कार्ायिर् वा 

इकाईिाई सम्झनुपछय  । र्स शब्दिे संलवधान बिोलजि गाउँपालिकािाई  ोलकएको कार्यसम्पादन गनयका िालग 

गाउँकार्यपालिका अन्तगय  रहने लशक्षा, स्वास्थ्य, कृलष, वन, पशुलवकासजस्ता लबषर्के्षत्रग  कार्ायिर् वा 

इकाईिाई सिे  सम्झनु पछय  । 

(छ) “वडा सलचव” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा कार्ायिर्को प्रशासकीर् प्रिुखको रुपिा कािकाज गनय  ोलकएको 

वडासलचव सम्झनुपछय  । 

(ज) “वडा सलिल ” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको वडा सलिल  सम्झनु पछय  । 

(झ) “सदस्य” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पछय  । सो शब्दिे गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 

र वडा अध्यक्ष सिे िाई जनाउनेछ । 

(ञ) “सभा” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झनुपछय  । 

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

लबषर्ग  शाखाबाट हुनेछ । 

(२) गाउँ कार्यपालिका अन्तगय  रहने लवषर्ग  शाखा वा कार्ायिर् वा उपशाखा वा इकाई वा केन्द्रहरुको लववरर् 

अनुसूची— १ िा उले्लख भए बिोलजि हुनेछ । 
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(३) उपलनर्ि (२) बिोलजिका लबषर्ग  शाखाहरु र ल नीहरुको कार्य लववरर् गाउँ कार्यपालिकािे स्वीकृ  गरे 

बिोलजि हुनेछ । 

४. कार्य लवभािनः (१) गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् र लबषर्ग  शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य अनुसूची–२ बिोलजि 

हुनेछ । 

(२) गाउँकार्यपालिकािे उपलनर्ि (१) बिोलजिको लवषर्ग  शाखाको काििा आवश्यक ा अनुसार हेरफेर वा 

र्पघट गनय सके्नछ । 

(३) वडा सलिल बाट सम्पादन हुने कार्य अनुसूची– ३ बिोलजि हुनेछ । 

(४) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काि, क यव्य र अलधकार अनुसूची– ४ बिोलजि हुनेछ । 

(५) अध्यक्षिे लबषर्ग  के्षत्रको कार्यको िालग कार्यपालिकाको कुनै सदस्यिाई लनजिे गने कार्यको के्षत्रालधकार 

सिे   ोकी लजमे्मवारी लदन सके्नछ ।  

(६) कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पादनका िालग अनुसूची —५ बिोलजिको लबषर्ग  सलिल  गठन गरी कुनै 

सदस्यको संर्ोजकत्विा त्यस्तो सलिल को कार्यके्षत्र  ोकी लजमे्मवारी लदन सके्नछ । 

५. लिमे्मवारी तथा उत्तरदालर्त्वः (१) गाउँकार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कािका िालग अध्यक्ष  र्ा सदस्यहरु 

सािुलहक रुपिा गाउँ सभाप्रल  उत्तरदार्ी हुनेछन् । 

(२) गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरु आफूिाई  ोलकएको कार्यका िालग व्यक्तिग  रुपिा कार्यपालिका  र्ा 

अध्यक्षप्रल  उत्तरदार्ी हुनेछन । 

(३) लबषर्ग  सलिल बाट सम्पादन हुने कािका िालग सलिल का संर्ोजक  र्ा सदस्यहरु सािुुुलहक रुपिा 

कार्यपालिकाप्रल  उत्तरदार्ी हुनेछन । 

(४) वडा अध्यक्ष आफूिे गने कािका िालग कार्यपालिका, अध्यक्ष  र्ा वडा सलिल प्रल  र वडा सलिल बाट गररने 

कािका िालग सािुलहक रुपिा कार्यपालिका र सभाप्रल  उत्तरदार्ी हुनेछ । 

६. अलिकार प्रत्यार्ोिनः (१) गाउँकार्यपालिकािे आफुिाई प्राप्त अलधकारिधे्य केही अलधकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

वडाअध्यक्ष, सदस्य  र्ा िा ह का सलिल , उपसलिल  वा कार्यकारी अलधकृ िाई प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ । 

(२) अध्यक्षिे आफुिाई प्राप्त अलधकारिधे्य केही अलधकार कुनै सदस्य वा कार्यकारी अलधकृ िाई प्रत्यार्ोजन गनय 

सके्नछ । 

(३) वडा सलिल  वा वडा अध्यक्षिे आफुिाई प्राप्त अलधकारिधे्य केही अलधकार वडा सलिल का कुनै सदस्य वा 

वडा सलचविाई प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ । 

७. थपघट, हेरफेर वा संशोिनः (१) कार्यपालिकािे र्स लनर्िाविीिाई आवश्यक ा अनुसार र्पघट वा हेरफेर वा 

संशोधन गनय सके्नछ । 

(२) कार्यपालिकािे उपलनर्ि (१) बिोलजि अनुसूचीिा र्पघट वा हेरफेर वा संशोधन गरेको लवषर्को सूचना 

सवयसाधारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गनुय पनेछ । 
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८. बािा अड्काउ फुकाऊः र्ो लनर्ि कार्ायन्वर्नको सम्बन्धिा कुनै बाधा अड्काउ परेिा र्स लनर्िाविीको 

भावनाको प्रल कूि नहुने गरी कार्यपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्र्ा गनय सके्नछ । 

९. र्सै बिोलिि भए गरेको िालननेः र्ो लनर्िाविी स्वीकृ  हुनुपूवय गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु 

र्सै लनर्िाविी अनुरुप भए गरेको िालननेछ । 

 

 

अनुसूची – १ 

(लनर्ि ३ को उपलनर्ि (२) संग सम्बन्धित) 

गाउँ कार्यपालिकािा रहने लवषर्गत शाखा (शाखा, कार्ायिर्, उपशाखा, इकाई) को लववरण 

(गाउँकार्यपालिकाको आफ्नो राजश्वको क्षि ा, खचयको आवश्यक ा, सेवा उपिब्ध गराउनु पने जनसंख्ा  र्ा 

लवकासका िुख् िुख् प्रार्लिक ा अनुरुप संगठन  र्ा व्यवस्र्ापन सभेक्षर्का आधारिा लबषर्ग  शाखा  र्ा 

कार्ायिर्, उपशाखा वा इकाई लनधायरर् गनय सके्नछन । जनशक्तिको उपिब्ध ा  र्ा प्रशासलनक खचयिाई ध्यान लदई 

एउटा लबषर्ग  शाखा अन्तगय को कुनै कार्ायिर्, उपशाखा वा इकाईिे लिल्दो अन्य लबषर्के्षत्रको कार्यसिे  सम्पादन 

गनय सके्नछ ।) 

 

१. सािान्य प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेवा  र्ा जनशक्ति लवकास उपशाखा 

(ख) सावयजलनक खरीद  र्ा सम्पलत्त व्यवस्र्ापन उपशाखा 

(ग) स्र्ानीर्  ह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ध र सिन्वर्  र्ा वडासँगको सिन्वर् उपशाखा 

(घ) नगर प्रहरी व्यवस्र्ापन उपशाखा 

(ङ) न्यार्, कानून  र्ा िानव अलधकार प्रवद््रधन उपशाखा 

(च) सूचना  र्ा सञ्चार प्रलवलध लवकास  र्ा लवस्तार र एफ.एि. सञ्चािन उपशाखा 

(छ) बजार अनुगिन, गुर्स्तर, नाप ौि, खाद्य सुरक्षा र उपभोिा लह  संरक्षर् उपशाखा 

(ज) बैठक  र्ा लवधार्न उपशाखा 

(झ) आन्तररक िेखापरीक्षर् उपशाखा 

(ञ) लवदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपालध  र्ा लवभूषर् इकाई 

२. रािश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नील   र्ा प्रशासन उपशाखा 
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(ख) आलर्यक प्रशासन उपशाखा 

३. पूवायिार लवकास तथा भवन लनर्िन शाखा 

(क) सडक  र्ा र्ा ार्ा  व्यवस्र्ा उपशाखा 

(ख) भवन  र्ा भवन संलह ा एवं लनिायर् इजाज  (लडजाइन सिे ) उपशाखा 

(ग) जग्गा नापी  र्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय, भू—उपर्ोग  र्ा वस्ती लवकास उपशाखा 

• जग्गा नापी  र्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय इकाई 

• बस्ती लवकास इकाई 

(घ) जिलवद्रु् , उजाय, सडक वलत्त  र्ा लसंचाई उपशाखा 

• जिलवद्रु् , उजाय र सडक वलत्त इकाई 

• लसंचाई  र्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् इकाई 

(ङ) वा ावरर्, पर्ायवरर् एवं जिाधारके्षत्र संरक्षर्  र्ा फोहरिैिा व्यवस्र्ापन उपशाखा 

(च) लवपद् व्यवस्र्ापन (बारुर्र्न्त्र, एमु्विेन्स  र्ा र्न्त्र उपकरर् पररचािन सिे ) उपशाखा 

(छ) सावयजलनक लनजी साझेदारी इकाई 

४. आलथयक लवकास शाखा 

(क) कृलष, पशुपन्छी  र्ा सहकारी कार्ायिर् 

(ख) वन  र्ा भू—संरक्षर् कार्ायिर् 

(ग) उद्योग  र्ा उद्यिलशि ा लवकास उपशाखा 

(घ) रोजगार प्रबद््रधन  र्ा गररबी नू्यनीकरर् उपशाखा 

५. सािालिक लवकास शाखा 

(क) आधारभू   र्ा िाध्यलिक लशक्षा कार्ायिर् 

(ख) खेिकुद  र्ा अल ररि लिर्ाकिाप इकाई 

(ग) आधारभू  स्वास्थ्य  र्ा सरसफाई कार्ायिर् 

(घ) खानेपानी ब्यवस्र्ापन कार्ायिर् 

(ङ) िैंलगक सिान ा  र्ा सािालजक सुरक्षा उपशाखा 

• िैंलगक सिान ा इकाई 

• वािवालिका, लकशोर लकशोरी  र्ा रु्वा इकाई 

• अपांग ा भएका व्यक्ति  र्ा जेष्ठ नागररक इकाई 
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(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, सिन्वर्  र्ा लनर्िन इकाई 

(छ) सािालजक सुरक्षा कार्यिि  र्ा व्यक्तिग  घटना द ाय इकाई 

(ज) संसृ्कल , सम्पदा, िलि किा  र्ा पर्यटन प्रबद््रधन इकाई 

६. र्ोिना, अनुगिन तथा तथ्ांक शाखा 

(क) र्ोजना, कार्यर्ोजना  जुयिा  र्ा उपभोिा सलिल  पररचािन इकाई 

(ख) अनुगिन  र्ा िूल्ांकन इकाई 

(ग)  थ्ांक व्यवस्र्ापन इकाई 

 

  

अनुसूची – २ 

(लनर्ि ४ को उपलनर्ि (१) संग सम्बन्धित) 

लबषर्गत शाखाको कार्य लवभािन 

१. सािान्य प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीर् सेवा तथा िनशन्धि लवकास 

• स्र्ानीर् सेवाको व्यवस्र्ापन सम्बन्धी नील , िापदण्ड, सेवा श य, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• संलवधानको धारा ३०२ बिोलजि सिार्ोजन भई आउने कियचारीको व्यवस्र्ापन 

• स्र्ानीर् सेवाको व्यवस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कार्य 

• गाउँपालिकाको संगठन लवकास, सङ्गठन संरचना  र्ा दरबन्दी लनधायरर्, जनशक्ति व्यवस्र्ापन र वृलत्त 

लवकास, 

• स्र्ानीर् सेवाको व्यवस्र्ापनिा सूचना  र्ा सञ्चार प्रलवलधको उपर्ोग, प्रबद््रघन र लनर्िन 

• िानव संसाधन लवकासका िालग अल्पकािीन  र्ा दीघयकािीन र्ोजना  जुयिा 

• गाउँपालिकािा सावयजलनक लवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आलदको व्यवस्र्ापन 

• स्र्ानीर् शाक्तन्त सलिल  सम्बन्धी कार्यहरु । 

(ख) सावयिलनक खरीद तथा सम्पलत्त व्यवस्थापन 

• गाउँपालिकाको िालग सावयजलनक खरीद  र्ा अन्य बन्दोबस्तीका सािान सम्बन्धी लवषर् 

• गाउँपालिकालभत्रको सावयजलनक  र्ा सरकारी सम्पलत्त, सािुदालर्क सम्पलत्त, भवन, सडक, पसि, व्यवसार्, 

पूबायधार, उद्योग, खानी  र्ा खनीज, वनको लववरर् सलह को अद्यावलधक अलभिेख 

• गाउँपालिकाको स्वालित्विा रहेको सम्पलत्तको अद्यावलधक अलभिेख 

• गाउँपालिकाक्तस्र्  सरकारी सम्पलत्तको एकीकृ  लववरर् । 

(ग) स्थानीर् तह, प्रदेश र संघसँगको सम्वि र सिन्वर् तथा वडासँगको सिन्वर् 
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• संघ  र्ा प्रदेश  हिा संलवधान  र्ा कानुन बिोलजिको सहभालग ा  र्ा प्रल लनलधत्व 

• लजल्ला सिन्वर् सलिल सँगको सिन्वर् 

• वडा  हसँगको सम्पकय  र सिन्वर् 

• पत्राचार, सभा, सिारोह, लशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्यवस्थापन 

• संघीर्  र्ा प्रदेश कानूनको अलधनिा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन  र्ा व्यवस्र्ापन नील , कानून, िापदण्ड, 

कार्ायन्वर्न र लनर्िन,  

• नगर प्रहरीिाफय   देहार्का कार्य सम्पादन गने, 

• नील , कानून, िापदण्ड, लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्निा सहर्ोग, 

• सम्पलत्तको संरक्षर्, 

• गाउँपालिकािा हुने सभा सिारोह, परम्परा  र्ा जात्रा चाडपवयको व्यवस्र्ापनिा सहर्ोग, 

• स्र्ानीर् बजार  र्ा पालकय ङ्ग स्र्िको व्यवस्र्ापनिा सहर्ोग, 

• नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकािे  ोके बिोलजिका नील , र्ोजना, कार्यिि कार्ायन्वर्न,   

• गाउँ बस्ती सरसफाई सम्बन्धी िापदण्डको कार्ायन्वर्न र कसूर उपर छानलवन र अनुसन्धान, 

• स्र्ानीर् न्यालर्क सलिल िे गरेका आदेश, फैसिा कार्ायन्वर्निा सहर्ोग, 

• कार्ायिर् पररसर, सम्पदा, सावयजलनक, ऐिानी, पल य जग्गा, सावयजलनक भवन  र्ा भौल क पूवायधारको संरक्षर् 

र सुरक्षा, 

• लवपद् व्यवस्र्ापनिा सहर्ोग, 

• अपराध रोकर्ाि  र्ा अनुसन्धानिा सहर्ोग, 

• फूटपार् व्यवस्र्ापन 

• लनिायर् लनर्िन 

• गुर्स्तर लनर्न्त्रर् 

• नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कार्य । 

(ङ) न्यालर्क सलिलतको सलचवािर्, न्यार्, कानून, िानव अलिकार प्रवद््रिन तथा िेिलििाप र िध्यस्थता, 

लनणयर् तथा फैसिा कार्ायन्वर्न 

• न्यालर्क सलिल को सलचवािर् सम्वन्धी कार्य 

• न्यार्  र्ा कानूनी राज्यको पररपािना 

• िानव अलधकारको संरक्षर्  र्ा प्रवद््रधन 

• व्यक्ति र सिुदार्बीच िेिलििाप र िध्यस्र् ाको व्यवस्र्ापन 

• न्यालर्क लनर्यर्  र्ा फैसिा कार्ायन्वर्न 

(च) सूचना तथा सञ्चार प्रलवलि लवकास तथा लवस्तार र एफ.एि. सञ्चािन 

• आफ्नो के्षत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुि  र्ा  ारलवहीन टेलिलभजन प्रसारर्को अनुिल , नवीकरर् 

र लनर्िन 

• एक सर् वाटसम्मको एफ. एि. रेलडर्ो सञ्चािन अनुिल , नवीकरर् र  लनर्िन 

• आफ्नो के्षत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनुिल , अलभिेख  र्ा लनर्िन 

• अलभिेख व्यवस्र्ापनिा नवीन ि सूचना प्रलवलधको प्रर्ोग  
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• सूचना  र्ा सञ्चार प्रलवलधिा सवयसाधारर् जन ाको सहज र सरि पहँुच  र्ा सूचना प्रलवलधको लवकास र 

लवस्तार सम्बन्धी कार्यिि  जुयिा र कार्ायन्वर्न 

• बैज्ञालनक अध्यर्न, अनुसन्धान र प्रलवलध लवकासिा िगानी 

• सूचना  र्ा सञ्चार प्रलवलधिा आधारर   थ्ाङ्क व्यवस्र्ापन । 

(छ) बिार अनुगिन, गुणस्तर, नापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा लहत संरिण 

• स्र्ानीर् व्यापार, वालर्ज्य, वसु्तको िाग, आपूल य व्यबस्र्ापन  र्ा अनुगिन 

• बजार  र्ा हाट बजार व्यवस्र्ापन 

• उपभोिा अलधकार  र्ा लह  सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• स्र्ानीर् वसु्तहरूको उत्पादन, आपूल य  र्ा लनकासी प्रके्षपर्, िूल् लनधायरर् र अनुगिन 

• स्र्ानीर् व्यापार र वालर्ज्य सम्बन्धी पूवायधार लनिायर्, 

• स्र्ानीर् वसु्त र सेवा व्यापारको िूल्  र्ा गुर्स्तरको अनुगिन र लनर्िन, 

• उपभोिा सचे ना, िलक्ष  उपभोिाको िग  व्यवस्र्ापन र स्र्ानीर् वसु्त  र्ा सेवाको गुर्स्तर परीक्षर्, 

• खाद्य पदार्यको गुर्स्तर लनर्न्त्रर्, 

• खानेपानीको गुर्स्तर लनर्न्त्रर्, 

• स्र्ानीर् व्यापार प्रवद््रघन सहजीकरर् र लनर्िन, 

• स्र्ानीर् बौक्तिक सम्पलत्तको संरक्षर्, प्रवद््रघन र अलभिेखाङ्कन । 

(ि) बैठक तथा लविार्न 

• कार्यपालिका  र्ा सभाको बैठक व्यवस्र्ापन 

• कार्यपालिकाको लनर्यर्हरुको लवद्रु्ल र् िाध्यिबाट अलभिेखीकरर्  र्ा प्रकाशन  

• कार्यपालिका  र्ा सभािा पेश गनुयपने लवलभन्न नील , लनर्ि  र्ा कानूनको िसौदािा संर्ोजन 

• कार्यपालिकाका लवलभन्न सलिल , उपसलिल , कार्यदिको बैठक व्यवस्र्ापन 

• नील , कानुनको प्रिार्ीक प्रल को संरक्षर्, प्रकासनका िालग सिन्वर् 

• लवधार्न सम्वन्धी अन्य कार्य 

(झ) आन्तररक िेखापरीिण 

• आन्तररक  र्ा पूवय िेखापरीक्षर् 

• िेखापरीक्षर् लववरर् (बेरुजूको िग  सिे )को अलभिेख व्यवस्र्ापन  

• अक्तन्ति िेखापरीक्षर् कार्यिा सहर्ोग, सिन्वर् र सहजीकरर् 

• िेखापािनसम्वन्धी क्षि ा लवकास कार्य 

(ञ) लवदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपािी, लवभुषण, आलद । 

• स्र्ानीर् चाडपवय, सावयजलनक लवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आलदको व्यवस्र्ापन 

• उपाधी  र्ा लवभुषर् सम्वन्धी लसफाररश, अलभिेख 

२. रािश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 

(क) रािश्व नीलत तथा प्रशासन 
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• राजश्व सम्बन्धी नील , कानून  जूयिा, कार्ायन्वर्न र लनर्िन (राजस्व चुहावट लनर्न्त्रर् सिे ) 

• सम्पलत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रलजष्टर ेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दसु्तर, पर्यटन शुल्क, 

लवज्ञापन कर, व्यवसार् कर, भूलिकर (िािपो ), दण्ड जररवाना, िनोरञ्जन कर, बहािलवटौरी कर, घरजग्गा 

कर, िृ  वा िाररएको जीवजनु्तको हाड, लसंग, प्ाँख, छािािा कर, प्राकृल क स्रो  साधन, व्यवसालर्क कर 

सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, कार्ायन्वर्न, बाँडफाँड, संकिन र लनर्िन, अन्य आर् व्यवस्र्ापन 

• सावयजलनक खचय  र्ा प्राकृल क स्रो बाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड  र्ा लनर्िन र 

सोको सङ्किन  र्ा बाँडफाँड 

• आफ्नो के्षत्रलभत्र राजस्वका दर अन्य शुल्क लनधायरर्, संघीर् र प्रदेश कानून बिोलजि प्राकृल क श्रो  साधन र 

सेवा शुल्क जस्ता रोर्ल्टी सङ्किन, सिन्वर् र लनर्िन 

• स्र्ानीर् पूवायधार सेवा र उपर्ोगिा सेवा शुल्क  र्ा दसु्तर (नील , कानुन, िापदण्ड, लनर्िन, शुल्क लनधायरर्, 

संकिन  र्ा व्यवस्र्ापन) 

• िािपो  संकिन 

• कानुन बिोलजि ढंुगा, लगट्टी, वािुवा, िाटो, नुन, से्लट, फार्रके्लजस्ता खानी खनीज पदार्यको सवेक्षर्, 

अने्वषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी सङ्किन 

• टर ेलकङ्ग, कार्ालकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी जक्तम्पङ्ग, लजपफ्लार्र, ¥र्ाक्तिङ्ग शुल्क 

• सािुदालर्क वनको सञ्चािन र व्यवस्र्ापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 

• पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 

• प्राकृल क स्रो को उपर्ोग सम्बन्धी नील  लनधायरर् र कार्ायन्वर्न  र्ा प्रदेश र  संघीर् िापदण्ड पािना 

• प्रचलि  कानुन बिोलजि दण्ड जररवाना 

• बाँकी बक्यौ ा रकिको िग  र असुि उपर  

• करदा ा लशक्षा  र्ा करदा ा लववरर् अद्यावलधक 

• लवत्तीर् स्रो  साधनको सि ािूिक बाँडफाँड 

• आलर्यक साधनको िहत्ति उपर्ोग  र्ा पररचािन 

• राजश्व परािशय सलिल  सम्बन्धी लवषर् 

• स्र्ानीर् राजस्व प्रवद््रघनका िालग प्रोत्साहन,  

• राजश्वको सम्भाव्य ा अध्यर्न 

• राजस्व सूचना  र्ा  थ्ाङ्कको आदान प्रदान 

• संघीर्  र्ा प्रदेश कानून बिोलजि बजेट घाटापूल यको स्रो  व्यवस्र्ा 

(ख) आलथयक प्रशासन 

• आलर्यक (कार्यलवधी) नील , कानुन, िापदण्ड, कार्ायन्वर्न र लनर्िन, आलर्यक प्रशासन र व्यवस्र्ापन 

• बजेट सीिा लनधायरर्, बजेट  जूयिा, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• सलञ्च  कोष  र्ा आकक्तिक कोषको व्यवस्र्ापन 

• िगानी र िाभांशको व्यबस्र्ापन 

• िेखा व्यवस्र्ापन, खचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष  र्ा अन्य सरकारी कोष  र्ा संपलत्तको एकीकृ  

लववरर् 

• सिलष्टग  आलर्यक अवस्र्ाको लवशे्लषर्  

• ऋर्  र्ा अनुदानको व्यवस्र्ापन र लनर्िन 

• िगानी प्रके्षपर् (सहकारी, सहकारी  र्ा लनजी) र लवत्तीर् व्यवस्र्ापन 
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• कारोबारको िेखांकन, लनर्न्त्रर्  र्ा व्यवस्र्ापन 

• राजश्व  र्ा व्यर्को अनुिान 

• बेरुजू फछ्र्यौट 

• आलर्यक प्रशासन र व्यबस्र्ापन सम्बन्धी अन्य लवषर् । 

 

३.पूबायिार लवकास तथा भवन लनर्िन शाखा 

(क) सडक तथा र्ातार्ात व्यवस्था 

• स्र्ानीर् सडक, ग्रािीर् सडक, कृलष सडक  र्ा र्ा ार्ा  सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड  र्ा लनर्िन 

• स्र्ानीर् सडक, ग्रािीर् सडक, कृलष सडक, झोिुङे्ग पुि, पुिेसा र  टबन्धन सम्बन्धी गुरुर्ोजनाको  जुयिा, 

कार्ायन्वर्न र स्तरोन्नल का आर्ोजनाको पलहचान,  अध्यर्न, कार्ायन्वर्न, ििय , सम्भार 

• र्ा ार्ा  सुरक्षा व्यवस्र्ापन र लनर्िन 

• स्र्ानीर् सावयजलनक र्ा ार्ा को रुट लनधायरर्, अनुिल , नवीकरर्, खारेजी, सेवाको गुर्स्तर, भाडा दर 

लनधायरर् र लनर्िन 

• ट्याक्सी सेवा अनुि ी, व्यबस्र्ापन र लनर्िन, 

• वा ावरर्िैत्री, जिवारु् पररव यन अनुकूिन, अपाङ्ग ा र िैलङ्गगिैत्री र्ा ार्ा  प्रर्ािीको प्रवद््रधन  

• आधारभू  र्ा ार्ा  सम्बन्धिा प्रदेश सरकारसंग सिन्वर् 

• र्ा ार्ा  के्षत्रिा िगानी अलभबृक्ति 

• र्ा ार्ा  सुलवधािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहँुच 

• र्ा ार्ा  के्षत्रिा वा ाबरर्िैत्री प्रलवलधिाई प्रोत्साहन 

• लनजी र्ा ार्ा  लनर्िन व्यवस्र्ापन 

 

(ख) भवन तथा भवन संलहता एवं लनिायण इिाित (लडिाइन सिेत) 

• भवन सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड  र्ा सो सम्वन्धी र्ोजना  जुयिा, आर्ोजना पलहचान, अध्यर्न, 

कार्ायन्वर्न र लनर्िन, 

• रालष्टर र् भवन संलह ा  र्ा िापदण्ड बिोलजि भवन लनिायर् अनुिल  र लनर्िन 

• भवन लनिायर् इजाज , भवन संलह ा कार्ायन्वर्न 

• भवन लनिायर्को नक्शा स्वीकृल , संशोधन, लनर्िन 

• पुरा त्व, प्राचीन िारक र संग््ररहािर् संरक्षर्, सम्बद््रधन र पुनःलनिायर्, 

• सरकारी भवन, लवद्यािर्, सािुदालर्क भवन, सभागृह  र्ा अन्य सावयजलनक भवन  र्ा संरचना लनिायर् र 

ििय  संभार, 

 

(ग) िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा िनी पुिाय, भू—उपर्ोग तथा वस्ती लवकास 

िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा िनी पुिाय, 
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• प्रादेलशक िापदण्ड बिोलजि घरजग्गा धनी द ाय प्रिार्पुजाय लव रर्  र्ा िग  व्यवस्र्ापन 

• भूलिको वगीकरर् अनुसारको िग   

• जग्गाको लकत्ताकाट र भूिी िग  (नक्शा, से्रस्ता) लनिायर् र संरक्षर् 

• सरकारी प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्राक्तप्त, िुआब्जा लनधायरर्  र्ा लव रर्िा सिन्वर् र सहजीकरर् 

• जग्गा लववाद सिाधानिा िेिलििाप र िध्यस्र् ा 

• लवश्व सम्पदा सूचीिा परेका िारक र पुरा ाक्तत्वक िहत्व िगार्  वन, सीिसार के्षत्र,  टव ी के्षत्रका जग्गा 

सम्बन्धी िग  

बस्ती लवकास 

• शहरीकरर्, बस्ती लवकास सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड  र्ा सो सम्वन्धी र्ोजना  जुयिा, आर्ोजना 

पलहचान, अध्यर्न, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• आधारभू  आवासका र्ोजना  जुयिा र कार्ायन्वर्न 

• गाउँपालिकािा अव्यवक्तस्र्  बसोबास व्यवस्र्ापन कार्यििको  जुयिा र कार्ायन्वर्न 

• आधारभू  बसोवास सम्बन्धिा प्रदेश सरकारसँग सिन्वर् 

• र्ोजनाबि र व्यबक्तस्र्  वस्ती लवकासका कार्यििको  जुयिा कार्ायन्वर्न 

• एकीकृ  बस्ती लवकासका िालग जग्गाको एलककरर्  र्ा जग्गा लवकास र व्यबस्र्ापन 

• सङ्घीर्  र्ा प्रदेश कानूनको अधीनिा रही आफ्नो के्षत्रको भूउपर्ोग नील , र्ोजना, कार्यिि  जुयिा र 

कार्ायन्वर्न  

• सङ्घीर्  र्ा प्रदेशको िापदण्डको अधीनिा रही व्यवक्तस्र्  बस्ती लवकासका कार्यििको  जुयिा र कार्ायन्वर्न 

• संघीर् र प्रदेश कानुन बिोलजि स्र्ानीर्  हिा सुकुम्वासी पलहचान र अलभिेख व्यवस्र्ा 

• स्र्ानीर्स्तरिा सुकुम्वासी सम्वन्धी जीलवकोपाजयन र वसोवास व्यवस्र्ा 

• एकीकृ  वस्ती लवकासका िालग जग्गाको एकीकरर्  र्ा जग्गा लवकास र व्यवस्र्ापन । 

 

 

(घ) ििलवद्रु्त, उिाय, सडक वत्ती र लसंचाई 

ििलवद्रु्त, उिाय र सडक वत्ती 

• साना जिलवद्रु्  आर्ोजना, नवीकरर्ीर् उजाय  र्ा वैकक्तल्पक ऊजाय सम्वन्धी सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, 

र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• वैकक्तल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रलवलध लवकास र हस्तान्तरर्, क्षि ा अलभवृक्ति÷प्रबद््रघन, 

• लवद्रु्  लव रर् प्रर्ािी र सेवाको व्यवस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्िन 

• जनसहभालग ािा आधारर  स्वदेशी िगानीिाई प्रार्लिक ा लददै जिस्रो को बहुउपर्ोगी लवकास 

कार्यििको  जुयिा र कार्ायन्वर्न 

• स्र्ानीर् लवद्रु्  लव रर् प्रर्ािी र सेवाको व्यवस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्िन 

• सडक वत्तीको व्यवस्र्ा 
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लसंचाई तथा ििउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण 

• लसँचाई सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड लनधायरर् र लनर्िन 

• लसँचाई सम्बन्धी गुरुर्ोजनाको  जुयिा, कार्ायन्वर्न र स्तरोन्नल का आर्ोजनाको पलहचान,  अध्यर्न, 

कार्ायन्वर्न, ििय , सम्भार र लनर्िन, 

• स्र्ानीर् साना, स ह  र्ा भूलिग  लसचाई प्रर्ािीको सञ्चािन लनिायर्, सुधार, ििय  सम्भार  र्ा सेवा शुल्कको 

लनधायरर् र सङ्किन व्यवस्र्ापन 

• जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् सम्वन्धी स्र्ानीर्  

•  टबन्ध, नदी लनर्न्त्रर्  र्ा नदीुे व्यवस्र्ापन र लनर्िन 

• साना जि उपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजना  जुयिा, कार्ायन्वर्न र अनुगिन । 

 

(ङ) वातावरण, पर्ायवरण एवं ििािारिेत्र संरिण तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन 

• स्वच्छ  र्ा स्वस्र् वा ावरर् र जिाधार  र्ा वन्यर्जनु्तको संरक्षर् व्यवस्र्ापन सम्बन्धी नील , कानून, 

कार्यिि  जूयिा, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• बृक्षारोपर्, हररर्ािी  र्ा हरर  के्षत्रको प्रवयिन 

• फोहरिैिा सङ्किन, पुनः उपर्ोग, प्रशोधन, लवसजयन र सोको सेवा शुल्क लनधायरर् र लनर्िन 

• सरसफाई   र्ा स्वास्थ्यजन्य फोहोरिैिाको व्यवस्र्ापन 

• वारु्  र्ा ध्वनीको प्रदूषर् लनर्न्त्रर् 

• हालनकारक पदार्यहरूको लनर्िन  र्ा  लनर्न्त्रर् 

• सावयजलनक शौचािर् व्यवस्र्ापन 

• वा ावरर्ीर् जोक्तखि नू्यनीकरर् 

• नू्यन कावयनिुखी  र्ा वा ावरर्िैत्री लवकास अविम्बन 

• वा ावरर् संरक्षर् के्षत्र लनधायरर् र व्यवस्र्ापन 

• पानी िुहानको संरक्षर् 

• पलहरो लनर्न्त्रर् 

• जिवारू् पररव यन अनुकुुुिन कार्यिि  

 

(च) लवपद् व्यवस्थापन, बारुण र्न्त्र, एमु्विेन्स 

• लवपद् व्यवस्र्ापन सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड  र्ा स्र्ानीर्स्तरका आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• लवपद् पूवय  र्ारी  र्ा प्रल कार्य र्ोजना, जोक्तखि नू्यनीकरर् कार्य र्ोजना 

• लवपद् पूवय  र्ारी, खोज  र्ा उिार, राह  सािग्रीको पूवय भण्डारर्, लव रर् र सिन्वर् 

• लवपद् जोक्तखि के्षत्रको नक्साङ्कन  र्ा बस्तीहरूको पलहचान र स्र्ानान्तरर् 

• लवपद् व्यवस्र्ापनिा सङ्घ, प्रदेश र स्र्ानीर् सिुदार्, संघ संस्र्ा, लनजीके्षत्रसँग सहर्ोग, सिन्वर् र सहकार्य 

• लवपद् कोषको  स्र्ापना  र्ा सञ्चािन र स्रो  साधनको पररचािन 

• लवपद् पश्चा ् स्र्ानीर्स्तरको पुनस््रर्ापना र पुनलनयिायर् 

• लवपद् सम्बन्धी  थ्ाङ्क व्यवस्र्ापन र अध्यर्न अनुसन्धान 
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• प्राकृल क प्रकोपको रोकर्ाि र पूवय  र्ारी 

• लवपद् जोक्तखि नू्यनीकरर्का िालग पूवय सूचना प्रर्ािी सम्बन्धी कार्यििको  जुयुृिा र कार्ायन्वर्न,  

• बारुर् र्न्त्र  र्ा एमु्बिेन्सको सञ्चािन  र्ा व्यवस्र्ापन 

• स्र्ानीर् आप कािीन कार्य सञ्चािन प्रर्ािी 

 

(छ) सावयिलनक लनिी साझेदारी 

• स्र्ानीर् सावयजलनक—लनजी साझेदारी सम्वन्धी स्र्ानीर् नील , र्ोजना लनिायर् 

• स्र्ानीर् सावयजलनक—लनजी साझेदारीका आर्ोजना छनौट  र्ा कार्ायन्वर्न  

• स्र्ानीर् लवकासिा लनजी के्षत्रको प्रबद््रधन 

 

४. आलथयक लवकास शाखा 

(क) कृलष, पशुपन्छी तथा सहकारी 

कृलष 

• कृलष, कृलष प्रसार, कृलष उत्पादन व्यवस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र 

लनर्िन 

• कृलष बजार सूचना, कृलष बजार  र्ा हाटबजारको पूवायधार लनिायर्, साना लसँचाई लनिायर्,  ालिि, प्रलवलध 

प्रसार, प्रालवलधक टेवा, कृलष सािाग्री आपूल य र कृषक क्षि ा लवकास कार्यििको सञ्चािन 

• कृलषजन्य प्राकृल क प्रकोप  र्ा िहािारी रोगको लनर्न्त्रर् 

• कृलष वा ावरर् संरक्षर्  र्ा जैलवक लवलवध ाको संरक्षर् र प्रवद््रघन 

• कृलष प्रसार  र्ा जनशक्तिको प्रके्षपर्, व्यवस्र्ापन र पररचािन 

• उच्च िूल्रु्ि कृलषजन्य वसु्तको प्रवद््रघन, लवकास  र्ा बजारीकरर् 

• कृलषसम्वन्धी वीिा र कजाय सहजीकरर् 

• शी  भण्डारर्को व्यवस्र्ापन 

• कृषकहरूको क्षि ा अलभवृक्ति, प्रालवलधक सेवा, टेवा, सीप लवकास र सशिीकरर् 

• कृलष बीउलवजन, नश्ल, ििखाद र रसार्न  र्ा औषलधहरूको आपूल य, उपर्ोग र लनर्िन 

• कृषक सिूह, कृलष सहकारी र कृलष सम्बन्धी स्र्ानीर् सङ्घ संस्र्ाहरूको सिन्वर्, व्यवस्र्ापन र लनर्िन 

• कृलष सम्बन्धी प्रलवलधको संरक्षर् र हस्तान्तरर् 

• कृलष  थ्ाङ्कको व्यवस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी  र्ा कृलष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 

• कृलष स्रो  केन्द्रको स्र्ापना र व्यवस्र्ापन 

 

पशुपन्छी 

• पशुपािन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 
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• पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूवायधार लनिायर्,  ालिि, प्रालवलधक टेवा, कृषक क्षि ा लवकास 

कार्यििको सञ्चािन र लनर्िन 

• पशुपन्छीजन्य प्राकृल क प्रकोप  र्ा िहािारी रोगको लनर्न्त्रर् 

• पशुपन्छी लचलकत्सा सेवाको व्यवस्र्ापन, 

• पशुनश्ल सुधार पिल  लवकास र व्यबस्र्ापन 

• पशुपन्छी सम्बन्धी बीिा र कजाय सहजीकरर् 

• स्र्ानीर् चरन  र्ा खकय  लवकास र व्यवस्र्ापन 

• पशु आहारको गुर्स्तर लनर्िन 

• स्र्ानीर्स्तरिा पशुपन्छी सम्बन्धी  थ्ाङ्कको व्यवस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी 

• पशु बधशािा र शी  भण्डारर्को व्यवस्र्ापन र लनर्िन 

• पशुपािन  र्ा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्य । 

सहकारी 

• सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्डको लनिायर्, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• स्र्ानीर् सहकारी संस्र्ाको द ाय, अनुिल , खारेजी र लवघटन 

• सहकारी वच   र्ा ऋर् पररचािन सम्बन्धी स्र्ानीर् िापदण्ड लनधायरर् र लनर्िन 

• सहकारी सम्बन्धी रालष्टर र्, केन्द्रीर्, लवषर्ग , प्रादेलशक र स्र्ानीर् संघ संस्र्ासँग सिन्वर् र सहकार्य 

• सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीर्  थ्ाङ्क व्यवस्र्ापन र अध्यर्न अनुसन्धान 

• स्र्ानीर् सहकारीको क्षि ा अलभवृक्ति 

• स्र्ानीर् सहकारी के्षत्रको प्रवद््रघन, लवकास र पररचािन । 

 

(ख) वन, भू—संरिण, वन्यिनु्त, ििािार, िलडबुटी तथा िैलवक लवलविता 

• वन, जङ्गि, वन्यजनु्त, चराचुरुङ्गी, जि उपर्ोग, वा ावरर्, पर्ायवरर्  र्ा जैलवक लवलवध ा सम्बन्धी स्र्ानीर् 

नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्ि 

• सािुदालर्क, ग्रािीर्  र्ा शहरी, धालियक, कवुलिर् ी वनको संरक्षर्, सम्वद््रधन, उपर्ोग र लनर्िन  

• वन उपभोिा सिूहको व्यवस्र्ापन 

• िध्यव ी के्षत्रको सािुदालर्क, धालियक र कबुलिर् ी वनको व्यवस्र्ापन 

• नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार  र्ा सडक लकनारिा वृक्षारोपर् व्यवस्र्ापन 

• लनजी  र्ा व्यवसालर्क वनको प्रबद््रघन र लनर्िन 

• सावयजलनक खािी जग्गा, पाखा वा के्षत्रिा वृक्षारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र व्यवस्र्ापन 

• जडीबुटी  र्ा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षर्, उत्पादन, सङ्किन,  प्रबद््रघन, प्रशोधन, र बजार 

व्यवस्र्ापन 

• वनबीऊ बगैचँा स्र्ापना, व्यवस्र्ापन र प्रवद््रघन 

• नसयरी स्र्ापना, लबरुवा उत्पादन, लव रर्, रोपर् र प्रवद््रधन 

• वन्यजनु्त र चराचुरुङ्गीको संरक्षर्, व्यवसालर्क पािन, उपर्ोग र अनुगिन 

• वन्यजनु्तबाट स्र्ानीर् सिुदार्िा पने प्रभाव रोकर्ाि, व्यवस्र्ापन  

• स्र्ानीर् प्रार्ी उद्यान (लचलडर्ाखाना) को स्र्ापना र सञ्चािन 
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• स्र्ानीर् वन्यजनु्त पर्यटन र आर्आजयन 

• स्र्ानीर्स्तरिा आखेटोपहारको व्यवस्र्ापन 

• वन, वन्यजनु्त  र्ा चराचुरुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्यर्न अनुसन्धान 

• रैर्ाने प्रजाल को संरक्षर् र प्रवियन 

• लिचाहा प्रजाल को लनर्न्त्रर् 

• जैलवक लवलवध ाको अलभिेख 

• सािुदालर्क भूसंरक्षर् र सोिा आधारर  आर् आजयन कार्यिि 

• भूसंरक्षर् र जिाधार व्यवस्र्ापनजन्य सािुदालर्क अनुकूिन 

• जिवारू् पररव यन अनुकुिन कार्य  

• आर् आजयनिा आधारर  जडीबुटीको संरक्षर्, प्रबद््रधन, व्यवस्र्ापन 

 

(ग) उद्योग तथा उद्यिलशिता लवकास र खानी तथा खलनि पदाथयको संरिण 

उद्योग 

• िघु, घरेिु  र्ा साना उद्योगको द ाय, नवीकरर्, खारेजी र लनर्िन 

• िघु, घरेिु  र्ा साना उद्योगको लवकास र प्रवद््रधन 

• उद्यिलशि ा प्रवद््रधन 

• व्यापाररक फिय, पसिको द ाय, अनुिल , नवीकरर्, खारेजी र लनर्िन 

• सीप लवकास सम्बन्धी कार्यको प्रबद््रधन । 

खानी तथा खलनि 

• खानी  र्ा खलनज पदार्यको संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्ड  र्ा  र्ोजनाको कार्ायन्वर्न र 

लनर्िन, 

• ढुङ्गा, लगटी, बािुवा, िाटो, नुन, से्लट, खरीढुङ्गा, फार्रके्लजस्ता खानीजन्य वसु्त सवेक्षर्, अने्वषर्, उत्खनन् 

• ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा, नुन, िाटो, खरीढुङ्गा, फार्र के्ल  र्ा से्लट आलद खानीजन्य वसु्तको संरक्षर्, लवकास, 

उत्खनन् र उपर्ोग सम्बन्धी द ाय, अनुिल , नवीकरर्, खारेजी र व्यवस्र्ापन 

• खानी  र्ा खलनज पदार्य सम्बन्धी सूचना  र्ा  थ्ाङ्क सङ्किन, अलभिेखन  र्ा व्यबस्र्ापन 

• भौगलभयक नक्सा प्रकाशन । 

 

 

(घ) रोिगार प्रबद््रिन तथा गररबी नू्यनीकरण 

• गररबी लनवारर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्ड, लनर्िन  र अध्यर्न अनुसन्धान 

• गररबी लनवारर्को स्र्ानीर् रर्नील   जूयिा 

• गररब घरपररवार पलहचान सम्बन्धी स्र्ानीर् सवेक्षर्, सूचना व्यवस्र्ापन र लनर्िन 

• गररबी लनवारर् सम्बन्धी रालष्टर र्, प्रादेलशक र स्र्ानीर् संस्र्ासँग सम्पकय , सिन्वर् र सहकार्य 

• रोजगार  र्ा बेरोजगारको  थ्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ािीको स्र्ापना 
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• स्र्ानीर्स्तरिा रहेका लवदेशी श्रलिकको िग  सङ्किन  र्ा सूचना व्यवस्र्ापन 

• पलहचान भएका गररब घरपररवार एवं िलक्ष  सिूह सम्बन्धी स्र्ानीर् र्ोजना, कार्यिि, स्रो  पररचािन र 

व्यवस्र्ापन 

• संघीर् र प्रदेश कानून बिोलजि स्र्ानीर्  हिा सुकुम्बासीको पलहचान र अलभिेख व्यवस्र्ापन 

• सुकुम्बासी सम्बन्धी जीलवकोपाजयन र बसोबास व्यवस्र्ापन 

• रोजगारीका अवसर लसजयना सम्वन्धी 

 

५. सािालिक लवकास शाखा 

(क) आिारभूत तथा िाध्यलिक लशिा  

• प्रारक्तम्भक बाि लशक्षा  र्ा लवद्यािर् लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खुिा  र्ा वैकक्तल्पक लशक्षा (गुरुकुि, िदरसा, 

गुम्बा आलद), लनरन्तर लसकाइ  र्ा लवशेष लशक्षा सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजनाको लनिायर्, 

कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• प्रालवलधक लशक्षा  र्ा व्यावसालर्क  ालििको र्ोजना  जुयिा, सञ्चािन, अनुिल  र लनर्िन 

• पाठ्यिि र पाठ्यसािग्रीको लव रर्  र्ा कार्ायन्वर्न 

• लवद्यािर् लशक्षक  र्ा कियचारी व्यवस्र्ापन 

• लवद्यािर्को नक्साङ्कन, अनुिल , स्वीकृल , सिार्ोजन  र्ा लनर्िन 

• शैलक्षक पूवायधार लनिायर् र ििय  सम्भार 

• आधारभू   ह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्र्ापन 

• लवद्यार्ी लसकाइ उपिब्धीको परीक्षर् र व्यवस्र्ापन 

• लवद्यार्ी प्रोत्साहन  र्ा छात्रवृलत्तको व्यवस्र्ापन 

• शैलक्षक परािशय सेवाको अनुिल   र्ा लनर्िन 

• स्र्ानीर्स्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलधको संरक्षर्, प्रवद््रधन र स्तरीकरर् 

• िाध्यलिक  हसम्मको शैलक्षक कार्यििको सिन्वर् र लनर्िन 

• पुस्तकािर् एवं पत्रपलत्रका 

• स्र्ानीर् पुस्तकािर्, वाचनािर्  र्ा सािुदालर्क अध्यर्न केन्द्र सञ्चािन  र्ा व्यवस्र्ापन । 

(ख) खेिकुद तथा अलतररि लिर्ाकिाप 

• स्र्ानीर्स्तरिा खेिकूद प्रशासन  र्ा सङ्घ संस्र्ाको लनर्िन र सिन्वर् 

• खेिकुदको संरचनाको पूवायधार लनिायर्, सञ्चािन  र्ा लवकास 

• खेिकूदको लवकास र प्रवद््रघन 

• खेिकूद प्रल र्ोगी ा आर्ोजना र सहभागी ा 

• अल ररि लिर्ाकिाप सम्बन्धी लवषर् । 

(ग) आिारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई 

• आधारभू  स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजनाको लनिायर्, कार्ायन्वर्न  र्ा लनर्िन 

• रालष्टर र्  र्ा प्रदेशस्तरीर् िक्ष्य र िापदण्ड बिोलजि स्र्ानीर्स्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी िक्ष्य र गुर्स्तर लनधायरर् 



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                                         खण्डः १,           संख्ाः १         लिल ः २०७४/०३/१५ 

 

 

16 गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्वाििी, २०७४ 

• रालष्टर र् र प्रादेलशक िापदण्ड अनुरुप जनरि अस्प ाि, नलसयङ्ग होि, लनदान केन्द्र  र्ा अन्य स्वास्थ्य 

संस्र्ाहरूको क्तक्ललनक द ाय, सञ्चािन अनुिल  र लनर्िन 

• आधारभू  स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन र प्रबद््रघन 

• अस्प ाि र अन्य स्वास्थ्य संस्र्ाको स्र्ापना  र्ा सञ्चािन 

• स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौल क पूवायधार लवकास  र्ा व्यवस्र्ापन 

• सरसफाई सचे नाको अलभवृक्ति 

• रि सञ्चार सेवा  र्ा स्र्ानीर् र शहरी स्वास्थ्य सेवा 

• औषलध पसि सञ्चािन र लनर्िन 

• औषलधजन्य वनस्पल , जटीबुटी र अन्य औषलधजन्य वसु्तको उत्पादन, प्रशोधन र लव रर् 

• स्वास्थ्य बीिा िगार् का सािालजक सुरक्षा कार्यििको व्यवस्र्ापन 

• औषलध  र्ा अन्य िेलडकि उत्पादनहरूको नू्यन ि िूल् लनधायरर् र लनर्िन 

• औषलधको उलच  प्रर्ोग र सूक्ष्मजीव लनरोधक प्रल रोध नू्यनीकरर् 

• औषलध र स्वास्थ्य उपकरर्को खरीद, भण्डार् र लव रर् 

• स्वास्थ्य सूचना प्रर्ािीको व्यवस्र्ापन 

• जनस्वास्थ्य लनगरानी (पक्तिक हेल्थ सभेिेन्स) 

• प्रवद््रघनात्मक, प्रल कारात्मक, उपचारात्मक, पुनस््रर्ापनात्मक र प्यालिएलटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन 

• स्वस्र् जीवनशैिी, पोषर्, शारीररक ब्यार्ाि, र्ोग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पािना, पञ्चकिय िगार् का 

जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद््रधन 

• जुनोलटक र कीटजन्य रोगको लनर्न्त्रर्  र्ा व्यवस्र्ापन 

• सुल य, िलदरा र िागू पदार्यजन्य वसु्तको प्रर्ोग लनर्न्त्रर्  र्ा सचे ना अलभवृक्ति 

• आरु्वेलदक, रु्नानी, आम्ची, होलिर्ोप्यालर्क, प्राकृल क लचलकत्सा िगार् का परम्पराग  स्वास्थ्य उपचार 

सेवाको व्यवस्र्ापन 

• जनस्वास्थ्य, आपत्कािीन स्वास्थ्य  र्ा िहािारीको लनर्न्त्रर् र्ोजना र कार्ायन्वर्न 

• सरुवा  र्ा नसने रोगको लनर्न्त्रर्  र्ा रोकर्ाि 

• आकक्तिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह । 

(घ) खानेपानी व्यवस्थापन  

• स्र्ानीर् खानेपानी सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• खानेपानी िहसुि लनधायरर् र खानेपानी सेवा व्यवस्र्ापन 

• सावयजलनक स्र्ििा लपउने पानी व्यवस्र्ापन 

• स्वच्छ खानेपानी आपूल य सम्बन्धी अन्य लवषर् । 

(ङ) िैंलगक सिानता तथा सािालिक सुरिा  

िैंलगक सिानता 

• िलहिा हक सम्बन्धी नील , र्ोजना कार्ायन्वर्न, सिन्वर् र लनर्िन 

• िलहिाको आलर्यक, सािालजक, राजनील क सशक्तिकरर्, क्षि ा लवकास 

• िैलगक लहंसा लनवारर्का िालग लनरोधात्मक, प्रवद््रधनात्मक, संरक्षर्ात्मक उपार् र पुनःस्र्ापना 

• िैंलगक उत्तरदार्ी बजेट  
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वािवालिका 

• बािबालिकाको हकही  संरक्षर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• बािबालिकाको हकही  संरक्षर् 

• बाििैत्री शासकीर् प्रवन्ध, बाि क्लब, बाि संरक्षर् सलिल   र्ा बाि सञ्जाि 

• बािबालिकाको हकही  संरक्षर् सम्बन्धिा संघ, प्रदेश  र्ा अन्य लनकार्सँग सम्पकय , सिन्वर्  र्ा सहकार्य, 

• बािबालिका पररवार सहर्ोग 

• बैकक्तल्पक स्याहार पिल को कार्ायन्वर्न 

• बाि न्यार् 

• बाि गृह, पुनःस्र्ापना केन्द्र, लशशु स्याहार केन्द्र र बाि लवकास केन्द्र व्यवस्र्ापन 

• असहार् बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यवस्र्ापन 

• बाि लहंसा लनर्न्त्रर् 

• बािसुधार  र्ा पुनःस्र्ापना केन्द्र स्र्ापना, संचािन अनुि ी र लनर्िन 

• आपत्कािीन बाि उिार कोष स्र्ापना र व्यवस्र्ापन 

रु्वा  

• रु्वा जागरर्, सशक्तिकरर् र पररचािन 

• रु्वा सीप, उद्यिलशि ा  र्ा ने ृत्व लवकास 

िेष्ठ नागररक 

• जेष्ठ नागररकको िग , पररचर्पत्र, सम्मान, स्वास्थ्य सुलवधा, सािालजक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य 

• जेष्ठ नागररक क्लव, लदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रर् केन्द्रको सञ्चािन  र्ा व्यवस्र्ापन 

अपांगता भएका व्यन्धि र एकि िलहिा 

• सङ्घ  र्ा प्रदेशसँगको सिन्वर्िा अपाङ्ग ा पुनःस्र्ापना केन्द्र  र्ा असि स्याहार केन्द्रको सञ्चािन र 

व्यवस्र्ापन 

• अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति  र्ा असहार्को िग  अद्यावलधक, पररचर्पत्र लव रर्, सािालजक सुरक्षा  र्ा 

सुलवधाको व्यवस्र्ापन  र्ा लव रर् 

• अपाँग ा भएका व्यक्तििैत्री पूवायधार लनिायर्  र्ा सञ्चािन 

• अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति र असिहरूको व्यवस्र्ापन सम्वन्धी अन्य कार्य । 

• एकि िलहिा सम्वन्धी कार्य 

(च) गैरसरकारी संस्था पररचािन, सिन्वर् तथा लनर्िन 

• स्र्ानीर्स्तरिा सिाजकल्ार् सम्वन्धी संघसंस्र्ा (गैरसरकारी, सािालजक  र्ा सािुदालर्क संघसंस्र्ा) को 

द ाय, नवीकरर्  र्ा लनर्िन 

• गुठी, कोष  र्ा अन्य टर ष्टहरुको व्यवस्र्ापन 

• लनजी  र्ा गैरसरकारी के्षत्रसँग सिन्वर् र सहकार्य 

• सिन्वर् र पररचािन 

• सािालजक संघसंस्र्ा सम्बन्धी अन्य लवषर् ।  
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(छ) सािालिक सुरिा कार्यिि तथा व्यन्धिगत घटना दताय 

• सािालजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ानीर् नील , कानून, िापदण्ड, लनर्िन  र अध्यर्न अनुसन्धान 

• सङ्घ  र्ा प्रदेशिे लनधायरर् गरेको िापदण्ड बिोलजि सािालजक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यिि कार्ायन्वर्न 

• सािालजक सुरक्षाको कार्ायन्वर्नको िालग सङ्घ, प्रदेश र स्र्ानीर् सङ्घ संस्र्ासँग सम्पकय , सिन्वर् र सहकार्य 

• स्र्ानीर् सािालजक सुरक्षा र्ोजना र व्यवस्र्ापन  र्ा आवश्यक  थ्ांक संकिन एवं व्यवस्र्ापन । 

(ि) संसृ्कलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पर्यटन प्रबद््रिन 

• भाषा, संसृ्कल  र िलि किाको संरक्षर् र लवकास सम्बन्धी स्र्ानीर्स्तरको नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• पुरा त्व, प्राचीन िारक  र्ा सङ्ग्रहािर्को संरक्षर्, सम्भार, प्रबद््रघन र लवकास 

• परम्परागर  रुपिा चलिआएका जात्रा  र्ा पवयको सञ्चािन र व्यवस्र्ापन 

• स्र्ानीर् िहत्वका धालियक  र्ा सांसृ्कल क सम्पदाको व्यबस्र्ापन 

• पर्यटकीर् िहत्वका स्र्ि  र्ा सम्पदाको पलहचान, संरक्षर् र प्रवद््रधन 

• पर्यटन पूवायधार लवकास  र्ा प्रोत्साहन 

• पुरा ाक्तत्वक, धालियक िहत्वका सम्पदाहरुको संरक्षर्  र्ा सम्बद््रधन 

• भाषा, संसृ्कल , जात्रा, पवय र िलि किाको संरक्षर्, प्रबद््रधन र लवकास । 

 

६. र्ोिना, अनुगिन तथा तथ्ांक शाखा 

(क) र्ोिना तिुयिा, कार्यर्ोिना तर्ारी, उपभोिा सलिलत पररचािन 

• लवकास आर्ोजना  र्ा पररर्ोजना सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना र लनर्िन 

• स्र्ानीर् लवकास नील , अल्पकािीन, िध्यकािीन  र्ा दीघयकािीन लवकास र्ोजना  जूयिा, अनुगिन  र्ा 

िूल्ांकन 

• आलर्यक, सािालजक, साँसृ्कल क, वा ावरर्ीर्, प्रलवलध र पूवायधारजन्य लवकासका िालग आवश्यक आर्ोजना 

 र्ा पररर्ोजनाहरूको  जुयिा, कार्ायन्वर्न, अनुगिन  र्ा िूल्ाङ्कन 

• बालषयक लवकास कार्यिि, आर्ोजना  जुयिा, कार्ायन्वर्न 

• लवकास लनिायर् प्रकृर्ािा स्र्ानीर् जनसहभालग ा अलभबृक्तिका कार्यिि  जुयिा र कार्ायन्वर्न 

• लवकास र्ोजनाहरुको वा ावरर्ीर् प्रभाव िूल्ांकन 

• उपभोिा सलिल को लववरर्, क्षि ा लवकास 

• लवकासका प्रार्लिक ा प्राप्त के्षत्र लनधायरर् 

• संघीर् र प्रादेलशक आर्ोजना, पररर्ोजना कार्ायन्वर्निा सिन्वर्, सहजीकरर् र सहर्ोग 

• लवकास आर्ोजना  र्ा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्य कार्य । 

(ख) अनुगिन तथा िूल्ांकन 

• लवकास आर्ोजनाको अनुगिन, आवलधक प्रगल   र्ा प्रल फिको सिीक्षा 

• लवकास र्ोजनाको अनुगिन  र्ा िूल्ांकनको आधार  र्ा प्रलिर्ा लनधायरर् 

• आर्ोजनाको अध्यर्न, अनुसन्धान  र्ा प्रभाव िूल्ाङ्कन 
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• लबषर्के्षत्रग  नील को अनुगिन  र्ा िूल्ांकन 

 

(ग) तथ्ांक व्यवस्थापन 

•  थ्ाङक संकिन, व्यवस्र्ापन  र्ा प्रर्ोग सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन 

• सूचना  र्ा अलभिेख केन्द्रको स्र्ापना  र्ा सञ्चािन 

• आधुलनक प्रलबलधिाफय   व्यक्तिग  घटना द ाय (जन्म, िृतु्य, लववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध लवचे्छद र धियपुत्र 

धियपुत्री), अलभिेख व्यवस्र्ापन  र्ा प्रल वेदन 

• स्र्ानीर्  थ्ाङक संकिन, प्रशोधन, अलभिेक्तखकरर्  र्ा लव रर् 

• आधारभू   थ्ांक संकिन र व्यबस्र्ापन ुः जनसाङ्क्तख्क, प्राकृल क, आलर्यक, सािालजक, सांसृ्कल क, 

भौल क पूबायधार, रोजगारीको अवस्र्ा, कूि ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रल व्यक्ति आर्, िानव लवकास सूचकाङ्क, 

राजश्व  र्ा आर्व्यर् सिे को  थ्ाङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी सूचना प्रर्ािीिा आवि ा र पाश्र्व लचत्र  र्ा 

श्रो  नक्साको अद्यावलधक एवं अलभिेख 

• बेरोजगारको  थ्ांक संकिन 

• स्र्ानीर् व्यापारको  थ्ाङ्क प्रर्ािी र अध्यर्न अनुसन्धान 

• सािालजक सुरक्षा सम्बन्धी स्र्ानीर्  थ्ाङ्क र सूचना व्यवस्र्ापन 

• सम्पन्न भएका  र्ा चािू र्ोजनाको लववरर् 

• लबषके्षत्रग  सूचना,  थ्ांकको संकिन, अलभिेख 

• प्रदेश  र्ा संघसँग  थ्ांक एवं सूचना आदानप्रदान र सिन्वर् 

• सम्भाव्य प्राकृल क श्रो   र्ा  साधनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्र्ापन 

• गाउँपालिकाका आवलधक  र्ा वालषयक कार्यिि र बजेट स्वीकृल  । 

 

द्रष्टब्यः गाउँ कार्यपालिकािे िालर् उक्तल्लक्तख  लबषर्के्षत्र सिेट्ने गरी आफ्नो आवश्यक ा र प्रार्लिक ा अनुरुप 

कार्ायिर्, शाखा वा उपशाखा वा इकाई सलह को प्रशासलनक ढाँचा स्वीकृ  गरी िागू गनय   सके्नछ ।  



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                                         खण्डः १,           संख्ाः १         लिल ः २०७४/०३/१५ 

 

 

20 गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्वाििी, २०७४ 

अनुसूची –३ 

(लनर्ि ४ को उपलनर्ि (३) संग सम्वन्धित) 

वडा सलिलतबाट सम्पादन हने कार्य 

 

(क) वडास्तरीर् तथ्ाङ्क संकिन तथा अद्यावलिक गननः 

• आफ्नो वडा लभत्रको बसु्तग  लववरर् (नदीनािा, जैलवक लवलवध ा, खलनज पदार्य, जनसंख्ाको बनोट, आलर्यक 

अवस्र्ा, उद्योगधन्दा, लशक्षा  र्ा स्वास्थ्य सम्बन्धी लववरर् आलद)  र्ार गने, अद्यावलधक गदै िैजाने,  

• लनजी घर  र्ा घर पररवारको िग  राखे्न,  

• ऐल हालसक, पुरा ाक्तत्वक, सांसृ्कल क  र्ा धालियक िहत्वका सम्पदा, प्राचीन िारक, सावयजलनक  र्ा 

सािुदालर्क भवन, सावयजलनक, ऐिानी, प ी जग्गाको िग  राखे्न  र्ा संरक्षर् गने, 

• खुिा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धियशािा, िठ, िक्तन्दर, गुम्वा, िक्तिद, देवस्र्ि, िदरसा, पल य जग्गा, 

डाँडापाखा, चरनके्षत्र, पानीको िूि, पोखरी,  िाउ, इनार, कुवा, धारा, ढँुगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुि 

पुिेसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लििको  थ्ाङ्क सङ्किन गरी अद्यावलधक िग  राखे्न, संरक्षर् गने र खण्डीकृ  

 थ्ाङ्क र सूचना सलह को वडाको पाश्र्व लचत्र  र्ार  र्ा अद्यावलधक गने । 

 

(ख) वडाका लवकास लनिायणका र्ोिना तिुयिा, कार्ायन्वर्न, अनुगिन तथा आवलिक प्रगलत सिीिा गननः 

• सहभागी ािूिक र्ोजना  जुयिा प्रर्ािी अनुसार बस्ती वा टोिस्तरबाट र्ोजना  जुयिा प्रलिर्ा अविम्बन गरी 

बस्ती  र्ा टोिस्तरीर् र्ोजनाको िाग सङ्किन, प्रार्लिकीकरर्  र्ा छनौट गने, 

• टोि लवकास संस्र्ाको गठन र पररचािन  र्ा वडालभत्र सञ्चािन हुने र्ोजनाहरूका िालग उपभोिा 

सलिल को गठन  र्ा सोको अनुगिन गने, 

• वडालभत्रका र्ोजना  र्ा भौल क पूबायधारको संरक्षर्, ििय  सम्भार, रेखदेख  र्ा व्यवस्र्ापन गने, 

(ग) वडाका लवकास लनिायणका कार्यहरु गननः 

• बािउद्यानको व्यवस्र्ा गने,  

• अनौपचाररक लशक्षा कार्यिि  र्ा प्रारक्तम्भक बाि लवकास केन्द्र सञ्चािन र व्यवस्र्ापन गने,  

• पुस्तकािर्, वाचनािर्, सािुदालर्क लसकाई केन्द्र, बािक्लव  र्ा बािसञ्जािको सञ्चािन र व्यवस्र्ापन गने, 

• वडा  हको स्वास्थ्य केन्द्र  र्ा उप केन्द्रको व्यवस्र्ापन गने, 

• बािबालिकाहरूिाई लब.लस.लज., पोलिर्ो, लभटालिन “ए” को व्यवस्र्ा गने,  

• पोषर् कार्यििको सञ्चािन गने, 

• वडा  हिा स्वास्थ्य जनचे ना लवकास  र्ा  स्वास्थ्य सूचना कार्यििको सञ्चािन गने,  

• शहरी  र्ा ग्रािीर् स्वास्थ्य क्तक्ललनकको सञ्चािन गने, गराउने,  

• सावयजलनक शौचािर्  र्ा स्नान गृहको लनिायर् र ब्यवस्र्ापन गने, गराउने,  

• वडास्तरीर् सािुदालर्क धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार  र्ा पोखरीको लनिायर्, संरक्षर् र  गुर्स्तर लनर्िन गने,  

• घरबाट लनकास हुने फोहरिैिाको सङ्किन र व्यवस्र्ापन, चोक  र्ा गल्लीहरूको सरसफाई, ढि लनकास, 

िरेका जनावरको व्यवस्र्ापन, स ही पानीको लनकास  र्ा  पानीको स्रो  संरक्षर् गने, गराउने,  
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• कृलष  र्ा फिफूि नसयरीको स्र्ापना, सिन्वर् र प्रवद््रघन  र्ा वडास्तरीर् अगुवा कृषक  ालििको 

अलभिुखीकरर् गने, 

• कृलष ििको िाग सङ्किन गने,  

• कृलषिा िागे्न रोगहरूको लववरर्  र्ार गने,  

• पशुपंछी लवकास  र्ा छाडा चौपार्ाको व्यवस्र्ापन,  

• वडालभत्रको चरन के्षत्र संरक्षर्  र्ा व्यवस्र्ापन गने, 

• स्र्ानीर् सिुदार्का चाडपवय, भाषा संसृ्कल को लवकासको िालग किा, नाटक, जनचे नािूिक  र्ा 

सांसृ्कल क कार्यिि गने गराउने, 

• स्र्ानीर् िौलिक ा झक्तल्कने सांसृ्कल क रील रीवाजिाई संरक्षर्  र्ा प्रवद््रघन गने, 

• वडालभत्र खेिकुद पूबायधारको लवकास गने,  

• अन्तर लवद्यािर्  र्ा वािक्लव िाफय   खेिकूद कार्यििको सञ्चािन गने गराउने,  

• वडा के्षत्रलभत्रको वाटोघाटो चािू अवस्र्ािा राखे्न  र्ा राख्न सहर्ोग गने,  

• वडालभत्रका सडक अलधकारके्षत्रिा अवरोध र अल ििर् गनय नलदने, 

• बाटोघाटोको वाढी, पलहरो पन्छाउने, 

• घरेिु उद्योगको िग  सङ्किन  र्ा  सम्भाव्य ा पलहचान गने, 

• वडालभत्र घरेिु उद्योगको प्रवियन गने,  

• प्रचलि  कानून बिोलजि व्यक्तिग  घटना द ाय, अद्यावलधक र सोको अलभिेख संरक्षर् गने,  

• व्यक्तिग  घटना द ाय सम्बन्धी जनचे ना कार्यिि सञ्चािन गने, 

• सािालजक सुरक्षा भत्ता लव रर्  र्ा अलभिेख अद्यावलधक गने,  

• वडािाई बाििैत्री बनाउने, . 

• वडालभत्र आलर्यक  र्ा सािालजक रुपिा पलछ परेका िलहिा, बािबालिका, दलि , अपाङ्ग ा भएका व्यक्ति, 

जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्क, सीिान्तकृ  सिुदार्को अलभिेख राखी सािालजक र आलर्यक उत्थान सम्वन्धी 

काि गने,  

• लवलभन्न सिुदार्का बीच सािालजक सदभाव र सौहादय ा कार्ि गने,  

• बािलववाह, िलहिा लवरुिको लहँसा, छुवाछु , दहेज  र्ा दाइजो, हलिर्ा प्रर्ा, छाउपडी, कििरी प्रर्ा, 

बािश्रि, िानव बेचलवखन, लनरक्षर ा जस्ता सािालजक कुरर ी र अन्धलवश्वासको अन्त्य गने, गराउने,  

• प्रचलि  कानूनको अधीनिा रही िािपो   र्ा भूलि कर, व्यवसार् कर, वहाि कर, लवज्ञापन कर, सःशुल्क 

पालकय ङ्ग, नर्ाँ व्यवसार् द ाय, लसफाररस दसु्तर, सवारी साधन कर, िनोरञ्जन करको िेखाजोखा र सङ्किन 

गरी गाउँपालिकािा प्रल वेदन सलह  रकि  बुझाउने, 

• असि लबरािी भएको बेवाररस वा असहार् व्यक्तििाई नलजकको अस्प ाि वा स्वास्थ्य केन्द्रिा पुयर्ाई 

औषधोपचार गराउने,  

• असहार् वा वेवाररस व्यक्तिको िृतु्य भएिा लनजको दाह संस्कारको व्यवस्र्ा लििाउने,  

• सडक बािबालिकाको उिार र पुनस्र्ायपना गने, गराउने, 

• वडालभत्रको सािुदालर्क वन, वनजन्य सम्पदा र जैलवक लवलवध ाको संरक्षर् र प्रवियन गने, 

• वडा, टोि, बस्तीस्तरिा हररर्ािी के्षत्र लबस्तार गने गराउने,  

• वडािाई वा ावरर्िैत्री बनाउने,  

• प्राङ्गाररक कृलष, सुरलक्ष  िा ृत्व, लवद्यार्ी भनाय, पूर्य खोप, खुिा लदशािुि सरसफाई, वा ावरर्िैत्री  र्ा 

बाििैत्री शासनजस्ता प्रवियनात्मक कार्यहरू गने, गराउने । 
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(घ) कानून बिोलििका लनर्िन कार्य गननः 

• वडालभत्र सञ्चालि  लवकास र्ोजना, आर्ोजना  र्ा संिग्न उपभोिा सलिल हरूका कार्यको लनर्िन गने,  

• घर लनिायर् गुर्स्तर  र्ा भवन संलह ा र िापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगिन गने, लसकिी, डकिीिाई 

भूकम्प प्रल रोधी भवन लनिायर् सम्वन्धी  ालिि लदने,  

• खाद्यान्न, िाछा, िासु,  रकारी, फिफूि, पेर् पदार्य  र्ा उपभोग्य सािग्रीको गुर्स्तर र िूल्सूची अनुगिन 

गरी उपभोिा लह  संरक्षर् गने, 

• वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसार्को प्रबद््रधन गरी िग  राखे्न, 

• हाट बजारको व्यवस्र्ापन गने, गराउने, 

• लवद्रु्  चुहावट  र्ा चोरी लनर्न्त्रर् गने । 

• ना ा, नागररक ा आलदको लसफाररस  र्ा प्रिालर्  गने । 

• आफ्नो भौगोलिक के्षत्र लभत्रको लनिायर् कार्य  र्ा अन्य सेवको प्रर्ोजनका िालग लनिायर् सािग्री, ज्यािा, भाडा, 

 र्ा िहशूिको स्र्ानीर् दररेट  ोके्न । 

• आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलिल , सहकारी संस्र्ा, लनजी के्षत्र िगार् का सबै लवकास साझेदारहरुसँग 

लवकास लनिायर्  र्ा सावयजलनक सेवा प्रवाहिा सिन्वर् गने । 

• सिर् सिर्िा नेपाि कानूनिे  ोकेबिोलजि अन्य काि गने । 

 

(ङ) अलभिेख व्यवस्थापन, लसफाररस तथा प्रिालणत गनन 

• पलञ्जकरर्, नागररक ा  र्ा अलभिेख व्यवस्र्ापन 

• िहागाउँपालिकािा व्यक्तिग  घटनाको स्र्ानीर्  थ्ाङ्क सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न 

र लनर्िन, 

• संघीर् कानून र िापदण्ड बिोलजि गाउँपालिकािा व्यक्तिग  घटना (जन्म,िृतु्य, लवबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध 

लवचे्छद र धियपुत्र र धियपुत्री) को द ाय, 

• आधुलनक प्रलवलध अपनाई व्यक्तिग  घटनाको अलभिेख व्यवस्र्ापन र प्रल वेदन, 

• नेपािी नागररक ाको प्रिार्पत्रका िालग लसफाररस िगार् का िहत्वपूर्य अलभिेखको व्यवस्र्ापन, 

• स्र्ानीर् अलभिेख व्यवस्र्ापन सम्बन्धी नील , कानून, िापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न र लनर्िन, 

• स्र्ानीर् स्तरको अलभिेख व्यबस्र्ापन । 

• ना ा प्रिालर्  गने, 

• नागररक ा  र्ा नागररक ाको प्रल लिलप लिनका िालग लसफाररस गने, 

• बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने,  

• कोठा खोल्न रोहबरिा बसे्न, 

• िोही िग  कट्टाको लसफाररस गने, 

• घर जग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

• जन्म लिल  प्रिालर्  गने, 

• व्यापार व्यवसार् बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा ब्यापार ब्यवसार् हँुदै नभएको लसफाररस गने, 

• लििापत्रको कागज गराउने लनवेदन द ाय गनय लसफाररस गने, 

• लववाह प्रिालर्   र्ा अलववालह  प्रिालर्  गने, 

• लनःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लसफाररस गने, 
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• अङ्गे्रजी िाध्यििा लसफाररस  र्ा प्रिालर्  गने, 

• घर पा ाि प्रिालर्  गने, 

• व्यक्तिग  लववरर् प्रिालर्  गने, 

• पुजायिा घर कार्ि गने लसफाररस गने, 

• फरक, फरक नाि, र्र, जन्म लिल   र्ा प्रिालर्  दुवै नाि गरेको व्यक्ति एकै हो भने्न लसफारीश गने, 

• नाि, र्र,जन्म लिल  संशोधनको लसफाररस गने, 

• जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गने, 

• कागज र िन्जुरीनािा प्रिालर्  गने, 

• लकत्ताकाट गनय लसफाररस गने, 

• संरक्षक प्रिालर्  गने  र्ा संस्र्ाग  र व्यक्तिग  संरक्षक लसफाररस गने, 

• जीलव सँगको ना ा प्रिालर्  गने, 

• हकवािा वा हकदार प्रिालर्  गने, 

• नािसारी गनय लसफाररस गने, 

• जग्गाको हक सम्बन्धिा लसफाररस गने, 

• िृ कसँगको ना ा प्रिालर्   र्ा सक्तमयन  लसफाररस गने, 

• उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 

• जीलव  रहेको लसफाररस गने, 

• पूवय प्रार्लिक लवद्यािर् खोल्ने लसफाररस र अनुिल  लदने, 

• जग्गा िूल्ाङ्कन लसफाररस प्रिालर्  गने, 

• लवद्यािर्को कक्षा र्प गनय  लसफाररस गने, 

• पािन पोषर्को िालग लसफाररस गने, 

• वैवालहक अलङ्गकृ  नागररक ा लसफाररस गने, 

• आलर्यक अवस्र्ा किजोर वा लबपन्न ा प्रिालर्  गनय वा आलर्यक अवस्र्ा बलिर्ो वा सम्पन्न ा प्रिालर्   

• लवद्यािर् ठाउँ सारी गनय लसफाररस गने, 

• धारा  र्ा लवद्रु्  जडानको िालग लसफाररस गने, 

• प्रचलि  कानून अनुसार प्रत्यार्ोलज  अलधकार बिोलजिको अन्य लसफाररस वा प्रिालर्  गने । 
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अनुसूची – ४ 

(लनर्ि ४ को उपलनर्ि (४) सँग सम्बन्धित) 

अध्यि, उपाध्यि, वडा अध्यि तथा सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार 

१. अध्यिको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) अध्यिको काि, कतयव्य र अलिकार देहार् बिोलिि हनेछः 

(क) गाउँ सभा  र्ा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउने र बैठकको अध्यक्ष ा गने । 

(ख) गाउँ सभा  र्ा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिा बैठकको कार्यसूची  र्ा प्रस्ताव पेश गने, गराउने । 

(ग)  गाउँपालिकाको बालषयक कार्यिि  र्ा बजेट  र्ार गरी सभािा पेश गने । 

(घ)  गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर्िा गाउँ सभाको अलधवेशनको आव्हान र सिापनको घोषर्ा गने । 

(ङ)  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा सदस्यिाई गाउँपालिकाको कार्य लवभाजन लनर्िाविी अनुरुपको लवषर्ग  कार्य 

लजमे्मवारी बाँडफाँड  र्ा हेरफेर गने । 

(च) गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्वर्न गने गराउने । 

(छ)  गाउँ कार्यपालिकाको दैलनक कार्यको सािान्य रेखदेख, लनदेशन र लनर्न्त्रर् गने । 

(ज) उपाध्यक्ष  र्ा सदस्यिाई गाउँपालिकाको कािका िालग स्वदेशलभत्र काजिा खटाउने । 

(झ) कार्यकारी अलधकृ को सा  लदनसम्म्को लवदा वा स्वदेशलभत्रको काज स्वीकृ  गने । 

(ञ)  गाउँपालिकाको चि अचि सम्पलत्त हेरलवचार  र्ा ििय  सम्भार गने गराउने र आम्दानी, खचय, लहसाब र अन्य 

कागजपत्र सुरलक्ष  राखे्न, राख्न िगाउने । 

(ट)  प्रचलि  नेपाि कानून बिोलजि आवश्यक लसफाररस गने । 

(ठ)  गाउँ सभा वा गाउँ कार्यपालिकािे  ोकेका अन्य काि गने । 

(२) अध्यक्षिे आफ्नो अनुपक्तस्र्ल िा उपाध्यक्षिाई कार्यवाहक अध्यक्ष  ोकु्नपनेछ । 

 

२. उपाध्यिको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) उपाध्यिको काि, कतयव्य र अलिकार देहार् बिोलिि हनेछः  

(क) न्यालर्क सलिल को संर्ोजक भई कार्य गने । 

(ख) गाउँपालिका अध्यक्षको अनुपक्तस्र्ल िा कार्यबाहक अध्यक्ष भई कार्य गने । 

(ग) गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका  र्ा अध्यक्षिे  ोकेका अन्य कार्य गने । 

(२) उपाध्यक्षिे आफ्नो गाउँपालिका के्षत्रबालहर जानु पदाय अध्यक्षिाई जानकारी लदनु पनेछ । 
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३. वडा अध्यिको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) वडा अध्यिको काि, कतयव्य र अलिकार देहार् बिोलिि 

हनेछः  

(क) आफ्नो वडा सलिल को अध्यक्ष भई कार्य गने । 

(ख) वडा सलिल का सदस्यहरुिाई वडा सलिल को कािको बाँडफाँड गरी सहजीकरर्  र्ा पररचािन गने । 

(ग) कार्यपालिकाको सदस्य भई कार्य गने । 

(घ) वडाको लवकास र्ोजना, बजेट  र्ा कार्यिि  र्ार गने, गनय िगाउने  र्ा स्वीकृल का िालग गाउँपालिकािा 

पेश गने । 

(ङ) वडाबाट कार्ायन्वर्न हुने र्ोजना  र्ा कार्यििहरु कार्ायन्वर्न गने गराउने, ल नको अनुगिन गने  र्ा 

आवलधक सिीक्षा गने गराउने । 

(च) प्रचलि  नेपाि कानून बिोलजि आवश्यक लसफाररस गने । 

(छ)  ोलकए बिोलजि वा गाउँपालिका अध्यक्षिे  ोकेका अन्य कार्य गने । 

(२) वडाध्यक्षिे आफ्नो अनुपक्तस्र्ल िा सम्वक्तन्ध  वडा सलिल को जेष्ठ सदस्यिाई कार्यवाहक  ोकी सोको जानकारी 

गाउँ कार्यपालिकािाई लदनुपनेछ । 

 

४.सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) कार्यपालिकाको सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार देहार् 

बिोलिि हनेछः– 

(क) कार्यपालिकाको बैठकिा भाग लिने । 

(ख) अध्यक्षिे  ोकेको लबषर्ग  के्षत्रको संर्ोजक वा अध्यक्ष भई  ोलकएको कार्य गने । 

(ग) अध्यक्षिे  ोकेका अन्य कार्य गने । 

(२) सदस्यिे गाउँपालिका के्षत्र बालहर जाँदा अध्यक्षिाई जानकारी लदई जानु पनेछ ।  

 

५. वडा सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) वडा सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार देहार् बिोलिि 

हनेछः 

(क) वडा सलिल को बैठकिा भाग लिने । 

(ख) वडा अध्यक्षको अनुपक्तस्र्ल िा वडाअध्यक्षिे  ोके बिोलजि कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गने । 

(ग) वडा अध्यक्षिे  ोकेका अन्य कार्य गने । 

(२) वडा सदस्यिे गाउँपालिका के्षत्र बालहर जाँदा वडा अध्यक्षिाफय   कार्यपालिकािाई जानकारी लदनु पनेछ ।  
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अनुसूची —५ 

लबषर्गत सलिलतहरुको लववरण 

(लनर्ि ४ को उपलनर्ि (६) संग सम्वन्धित) 

(क) सावयजलनक सेवा  र्ा क्षि ा लवकास सलिल  

(ख) आलर्यक लवकास सलिल  

(ग) सािालजक लवकास सलिल  

(घ) पूवायधार लवकास सलिल  

(ङ) वा ावरर्  र्ा लवपद् व्यवस्र्ापन सलिल  

(च) लबधेर्क सलिल  

 


