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1 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, 
२०७७ 

गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०५/२१ 

प्रिाशित लिलत: २०७७/०५/२५ 

 

गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन), २०७४ िाई संिोधन 
गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

देवघाट गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययववलध (लनयलित गने) 
ऐन, २०७४ को दफा ३ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी देवघाट गाउँपालिकािे 
देहायको लनयिहरु बनाएको छ ।  

१. लनयि २ (ञ) पलछ (ट) थप गरी (ट) िा  “कायायिय” भन्नािे देवघाट 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपनेछ थप गररएको छ ।  

२. लनयि २ (घ), ६ (२) िा उल्िेख भएको काययकारी अलधकृतको सट्टा 
प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत राशखएको छ ।  

३. अनसूुची - १ र २ को वववरि हटाई त्यसको सट्टा देहायको अनसूुची 
- १ र २ को वववरि राशखएको छ ।  

अनसूुची - १ 

(लनयि ३ को उपलनयि (२) संग सम्बन्धीत) 
देवघाट गाउँ काययपालिकािा रहने ववषयगत िाखा, इकाईहरुको वववरि 

1. सािान्य प्रिासन िाखा 
१.१ िानव संिाधन ववकास तथा वडा सिन्वय इकाई, 

१.२ कानून, न्याय तथा िानव अलधकार प्रवयद्धन इकाई, 
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2 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

१.३ शजन्सी इकाई, 

१.४ नगर प्रहरी पररचािन इकाई , 

१.५ वैठक तथा ववधायन इकाई । 

2. पूवायधार ववकास िाखा  

२.१ सडक तथा यतायात व्यवस्थापन इकाई, 

२.२ भवन संवहता तथा नक्सा पास इकाई, 

२.३ भ-ूउपयोग तथा भलूि व्यवस्थापन इकाई 

२.४ जि ववद्यतु, उजाय, सडकबत्ती र लसंचाई तथा जि उत्पन्न प्रकोप 
लनयन्त्रि इकाई 

२.५ ववपद व्यवस्थापन इकाई 

२.६ खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन इकाई 

२.७ योजना प्रिासन इकाई, 

3. सािाशजक ववकास िाखा 
३.१ शिक्षा, यवुा, खेिकुद तथा अलतररक्त वियाकिाप इकाई, 

३.२ जनस्वास््य इकाई, 

३.३ िवहिा, बािबालिका तथा िशक्षत वगय इकाई, 

३.४ सािाशजक सरुक्षा तथा पशिकरि इकाई, 

३.५ सािाशजक पररचािन तथा गैसस सिन्वय इकाई, 

३.६ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्वय (WASH) इकाई । 

३.७ वातावरि इकाई 

4. ववत्त व्यवस्थापन िाखा 
४.१ आलथयक प्रिासन इकाई, 

४.२ राजश्व प्रिासन इकाई, 

४.३ प्राकृलतक स्रोत तथा सम्पशत्त व्यवस्थापन इकाई । 

5. आलथयक ववकास िाखा  
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3 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

५.१ कृवष ववकास इकाई, 

५.२ पिपंुक्षी ववकास इकाई, 

५.३ सहकारी इकाई 

५.४ रोजगार प्रबद्धयन तथा गररवी लनवारि इकाई, 

५.५ उद्योग तथा वाशिज्य  इकाई, 

६.६ पययटन तथा संस्कृलत इकाई । 

6. अनगुिन तथा िूल्याकंन र सूचना प्रववलध तथा अलभिेख िाखा 
६.१ अनगुिन तथा िूल्यांकन इकाई  

६.२ त्यांक तथा अलभिेख व्यवस्थापन इकाई, 

६.३ सूचना तथा सञ्चार प्रववलध इकाई । 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको प्रत्यक्ष िातहत रहने इकाईहरू  

(१) आन्तररक िेखा पररक्षि इकाई, 

(२) अन्तर सरकार तथा वैदेशिक सिन्वय इकाई, 

(३) सावयजलनक लनजी साझदेारी इकाई । 
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4 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

अनसूुची - २ 

(लनयि ४ को उपलनयि (१) संग सम्बन्धीत) 
देवघाट गाउँ काययपालिकािा रहने ववषयगत िाखा, इकाईहरुको कायय वववरि 

१. सािान्य प्रिासन िाखा 
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, िापदण्ड, सेवा ितय, 

योजना कायायन्वयन र लनयिन, 

• संगठन ववकास, संगठन संरचना तथा दरबन्दी लनधायरि, जनिशक्त 
व्यवस्थापन, क्षिता ववकास र वृशत्त ववकास , 

• संघ तथा प्रदेि तहिा संववधान तथा कानून बिोशजिको 
सहभालगताको व्यवस्थापन, 

• वडा कायायियहरुसँग सम्पकय , सिन्वय र सहशजकरि, 

• गाउँ काययपालिका तथा सभािा पिे गनुयपने ववलभन्न नीलत, ऐन, 

लनयि तथा कानूनको िस्यौदा तयारीिा िाखागत सिन्वय र  
संयोजन,  

• गाउँपालिकाको स्वालित्विा रहेको सम्पशत्तको अद्यावलधक अलभिेख 
व्यवस्थापन, 

• नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नीलत, कानून, िापदण्ड, 

कायायन्वयन र लनयिन, 

• गाउँसभा तथा गाउँकाययपालिकाको बैठक व्यवस्थापन, वैठक 
लनियय अलभिेख सरुशक्षत राख्न े र अन्य सभा सिारोह सम्बन्धी 
कायय, 

• कियचारीहरुको कायय सम्पादन िूल्यांकन व्यवस्थापन, 

• गाउँपालिका तथा वडाको िालग नागररक वडा पत्र तयारी तथा 
हरेक वषय अध्यावलधक, 
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5 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• आफ्नो िाखा संग सम्बन्धीत सम्पूिय लनिययहरु तथा 
गाउँपालिकािे गरेका दीघयकािीन िहत्वका सबै सम्झौताहरु 
सम्बन्धी फाइि सरुशक्षत रुपिा व्यवशस्थत तररकािे राख्न,े 

• स्थानीय ववदा, उत्सव, जात्रा आददको व्यवस्थापन तथा उपालध, 

परुस्कार तथा ववभषूि सम्बन्धी लसफाररसको अलभिेख, 

• आलथयक सहायता, चन्दा जस्ता राहतको व्यवस्थापन, 

• कायायियको िालग आवश्यक घर, गाडी तथा सवारी साधनको 
व्यवस्थापन गने तथा भाडािा लिन ुपने भए भाडािा लिने, 

• नागररक सहायता कक्ष तथा जन सम्पकय  कक्षको व्यवस्थापन, 

• आफ्नो िाखाको िालग आवश्यक बजेट प्रस्ताव चैत्र िसान्तलभत्र 
तयार गने, नीलत तथा काययिििा सिेट्न ुपने ववषय तोकीएको 
सियिा वनाई पेि गने, 

• आफू िातहतका इकाईहरुको कािको सिन्वय, पररचािन, 

अनगुिन र लनयन्त्रि, 

• गाउँपालिकाको लनियय, सूचना, पररपत्र तथा लनदेिन पािना गने 
तथा सवै िाखा, इकाई र वडा कायायियिा सञ्चार गने, सम्प्रषेि 
गने तथा पािना गनय िगाउन े, 

• िाखा अन्तगयतका सवै इकाईहरुिाई िालसक, चौिालसक, वावषयक 
प्रगलत प्रलतवेदन र वावषयक कायायन्वयन कायययोजना तयार गनय 
िगाउने र त्यसिा आवश्यक सहयोग, 

• िाखा अन्तगयतका इकाईहरुिा ररक्त भएका इकाई प्रिखुको 
शजम्िेवारी तोवकएको अवस्थािा शजम्िेवारी लिने, 

• अन्य िाखा तथा इकाईिा नपरेका सबै कािहरु । 

 



स्थानीय राजपत्र        खण्डः ४,       संखयाः १०,     लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

6 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

१.१. िानव संिाधन ववकास तथा वडा सिन्वय इकाई 

• कियचारीहरुको अध्यावलधक वववरि तयारी , 

• गाउँपालिकाको संगठन संरचना, ववकास, तथा दरवबन्दी लनधायरि, 

जनिशक्त व्यवस्थापन र वृशत्त ववकास ,  

• क्षिता ववकास सम्बन्धी काययििहरुको प्रस्ताव तयारी, 
• काययपालिका, गाउँ सभाको बैठक तथा अन्य सभा सिारोह 

व्यवस्थापन, 

• काययपालिका तथा नगर सभाका लनिययहरु अलभिेखीकरि, प्रकािन 
तथा कायायन्वयनका िालग सम्प्रषेि, 

• वडा कायायियसँगको सम्पकय , सिन्वय, सहशजकरि तथा वडा 
कायायियको प्रिासकीय अनगुिन र पषृ्ठ पोषि, वडा कायायियका 
कियचारीको पररचािन,   

• कायय सम्पादन िूल्यांकनको अलभिेख व्यवस्थापन , 

• कियचारीको व्यवस्थापन, सरुवा, वृवद्ध ववकास, दण्ड, 

परुस्कारकोिालग लसफाररस, 

• दैलनक हाशजरी लनयन्त्रि , 

• कानून बिोशजिका पदालधकारी तथा कियचारीहरुको सम्पशत्त 
वववरि पेि गनय सूशचत, 

• गाउँपालिकाबाट भएको लसफाररससँग सम्बन्धीत लसफाररस पत्रको 
अलभिेख राख्न,े 

• कायायियको दताय चिानी लनयन्त्रि, व्यवस्थापन, 

• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको सशचवािय 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय, 
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7 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई सरि, प्रभावकारी तथा व्यवशस्थत 
बनाउने , 

• िानव संसाधन ववकास योजना तजुयिा तथा कायायन्वयन, 

• आफ्नो इकाईसंग सम्बन्धीत पराििय सेवा सम्बन्धी कािकोिालग 
काययितय तयारी गने, 

• आफ्नो इकाईसंग सम्बन्धीत सम्पूिय फाईि तथा कागजात 
सरुशक्षत राख्न,े िहत्वपूिय कागजात ववद्यतुीय िाध्यििा सरुशक्षत 
राख्न,े 

• सवै िाखाहरु, इकाईहरु र वडा कायायियिा सम्बन्धीत कािको 
तथा पररपत्रको सूचना प्रकािन गने, सूचना प्रसारि गने, पररपत्र 
गने, काि कारवाहीको सावयजलनकरि गने, िाईन एजने्सी, 
कायायिय, िन्त्राियवाट िाग भई आएका वववरि पठाउने, पत्राचार 
गने, 

• िाखासँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

१.२. कानून, न्याय तथा िानव अलधकार प्रबद्धयन इकाई 

• काययपालिका तथा सभािा पेि गनुयपने ववलभन्न नीलत, लनयि तथा 
कानूनको िस्यौदािा संयोजन र सिन्वय, 

• न्याय, कानून, िानव अलधकार प्रबद्धयन तथा िेिलििाप र 
िध्यस्थता, लनियय तथा फैसिा कायायन्वयन, 

• न्यावयक सलिलतको सशचवािय सम्बन्धी कायय, 
• िानव अलधकारको संरक्षि तथा प्रबद्धयन सम्बन्धी कायय, 
• व्यशक्त र सिदुायबीच िेिलििाप र िध्यस्थताको अलभिेख 

व्यवस्थापन, 
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• न्यावयक सलिलतको लनियय तथा फैसिा कायायन्वयन, 

• न्यावयक प्रलतरक्षा एवं पूवयपक्षसँग सम्बन्धीत काययको व्यवस्थापन 
र सहशजकरि, 

• नीलत, कानूनको प्रिाशिक प्रलतको संरक्षि, प्रकािन र अलभिेख, 

• कायायियको कािको सन्दभयिा कानूनी राय तथा पराििय सम्बन्धी 
काययहरु, 

• ऐन, लनयि, काययववलध, आदेि, लनदेिन, िापदण्डको प्रिाशिकरि 
व्यवस्थापन, राजपत्र प्रकािन र अलभिेख व्यवस्थापन,  

• ववधायन सम्वन्धी अन्य कायय तथा ववधायन सलिलतको सदस्य 
सशचवको काि, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

  

१.३. शजन्सी इकाई 

• गाउँपालिकाको िालग सावयजलनक खररद तथा अन्य बन्दोबस्तीका 
सािानको आवश्यकता पवहचान गरी खररदको योजना तयार गने, 

• ववलभन्न प्रकारका वस्त ु तथा सेवा आपूलतय गनय इच्छुक व्यशक्त, 

संस्था, कम्पनी िगायतको सूशच अध्यावलधक गने, 

• हरेक आलथयक वषयको सरुुिै अनिुान गररएका आवश्यक 
सािानहरुको दररेट िाग गरी स्वीकृत गराई राख्न,े 

• गाउँपालिकालभत्रको सरकारी सम्पशत्त, आफ्नो स्वालित्विा रहेको 
भवन िगायत शस्थर सम्पशत्तको अलभिेख अद्यावलधक, 

• लििाि गनुयपने तथा िियत गनुयपने सािानको प्रत्येक वषयको पवहिो 
चौिालसकिा वववरि तयार गरी लििाि गनुयपने लििाि गने 
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प्रविया  अशघ बढाउने, िियत गनुयपने सािानको िागत अनिुान 
तयार गरी िियतको िालग पेि गने, 

• कायायियको नाििा रहेका सम्पिूय सवारी साधनको अध्यावलधक 
वववरि तयार गरी िियत गनुयपने, लििाि गनुयपने देशखएका सवारी 
साधनको सोही बिोशजि प्रविया  अगालड बढाउने, 

• गाउँ काययपालिकाको कायायिय र अन्तगयतका िाखा, इकाई र 
वडा कायायियिा खररद गनुयपने देशखएका सािानहरु सियिा न ै
खररद, 

• प्रचलित कानून बिोशजि प्रत्येक वषय शजन्सी लनरीक्षि गराउने, 
• कायायियका िालग आवश्यक शजन्सी सािानको व्यवस्थापन, 

भण्डार दाशखिा, लनकासी, 
• गाउँपालिका शस्थत सरकारी सम्पशत्तको एवककृत वववरि, 

• सवारी प्रयोगको िगवकु लनयलित रुपिा प्रिाशित गराई राख्न,े 

• अध्यक्ष, प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको िालग सवारी साधनको 
व्यवस्थापन गने चाि ुहाितिा राख्न,े 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

१.४. नगर प्रहरी पररचािन इकाई 

• नगर प्रहरी पररचािन, 

• नीलत, कानून, िापदण्ड, लनिययहरु कायायन्वयनिा सहयोग, 

• सावयजलनक सम्पशत्तको संरक्षि, 

• गाउँपालिकािा हनु ेसभा सिारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवयको 
व्यवस्थापनिा सहयोग, 

• स्थानीय बजार तथा पावकय ङ्ग स्थिको व्यवस्थापनिा सहयोग, 
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• नगर प्रहरी सम्बन्धी काययपालिकािे तोके बिोशजिका नीलत, 

योजना र काययिि कायायन्वयन,   

• गाउँ बस्ती सरसफाइ सम्बन्धी िापदण्डको कायायन्वयन र कसूर 
उपर छानववन र अनसुन्धान, 

• सरसफाइ तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्वशन्ध काि गने, 

• राजश्व चहुावट हनु नददने, हनु िागेिा रोक्ने, 
• स्थानीय न्यावयक सलिलतिे गरेका आदेि, फैसिा कायायन्वयनिा 

सहयोग, 

• कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजलनक, ऐिानी, पलतय जग्गा, 
सावयजलनक भवन तथा भौलतक पूवायधारको संरक्षि र सरुक्षा, 

• ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग, 

• अपराध रोकथाि तथा अनसुन्धानिा सहयोग, 

• फूटपाथ व्यवस्थापन, 

• ई-ररक्सा, ररक्सा, टेम्प ु जस्ता साना सवारी साधनको अनिुलत, 

व्यवस्थापन र लनयिन, 

• गिुस्तर लनयन्त्रििा सहयोग, 

• नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय, 
• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

१.५. बैठक तथा ववधायन 

• काययपालिका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन, 
• गाउँ सभा संचािन तथा व्यवस्थापन सशचवाियको सदस्य सशचव 

भई कायय गने, 
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• सभा तथा काययपालिकाको लनिययहरुको ववद्यतुीय िाध्यिबाट 
अलभिेखीकरि तथा प्रकािन,  

• काययपालिका तथा सभािा पेि गनुयपने ववलभन्न नीलत, लनयि तथा 
कानूनको िसौदािा संयोजन, 

• काययपालिकाका ववलभन्न सलिलत, उपसलिलत, काययदिको बैठक 
व्यवस्थापन, 

• नीलत, कानूनको प्रिािीक प्रलतको संरक्षि, प्रकािनका िालग 
सिन्वय, 

• राजपत्र दताय अलभिेख प्रिाशित, 
• ववधायन सम्वन्धी अन्य कायय 

 

२. पूवायधार ववकास िाखा 
• स्थानीय सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीलत, कानून तथा िापदण्ड 

तथा लनयिन, 

• पूवायधार ववकास सम्बन्धी गरुु योजनाको तजुयिा, कायायन्वयन र 
स्तरोन्नलतका आयोजनाको पवहचान, िियत, सम्भार, 

• यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र लनयिन, 

• भवन सम्बन्धी नीलत, कानून िापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना 
तजुयिा, आयोजना पवहचान, कायायन्वयन, अनगुिन र लनयिन, 

• आफ्नो िहािाखा संग सम्बन्धीत पराििय सेवा सम्बन्धी कािको 
िालग काययितय तयारी, 

• राविय भवन संवहता तथा िापदण्ड बिोशजि भवन लनिायि, लनिायि 
अनिुलत, अनगुिन र लनयिन, 
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• िहरीकरि, बस्ती ववकास सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा 
सो सम्बन्धी योजना तजुयिा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, 

कायायन्वयन र लनयिन, 

• भ-ूउपयोग नीलत, योजना, काययिि तजुयिा र कायायन्वयन, 

• लसंचाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुयिा कायायन्वयन र स्तरोन्नलतका 
आयोजनाको पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन, िियत सम्भार र 
लनयिन, 

• नवीकरिीय उजाय तथा वैकशल्पक उजाय, सडक बत्ती तथा खानेपानी 
सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायायन्वयन र लनयिन, 

• खानेपानी आयोजनाको सञ्चािन, व्यवस्थापन र लनयिन तथा सडक 
बत्तीको व्यवस्थापन, 

• स्वीकृत योजना तथा काययििहरुको सम्झौता, कायायन्वयन, 

अनगुिन तथा लनयिन 

• सावयजलनक लनिायिको गिुस्तर कायि गने, 

• वातावरििैत्री, जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन, अपाङ्गता र िैवङ्गकिैत्री 
यातायात प्रिािीको प्रबद्धयन, 

• यातायात क्षेत्रिा िगानी अलभवृवद्ध, 

• यातायात सवुवधािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहुँच, 

• लनजी यातायात लनयिन व्यवस्थापन, 

• सरुशक्षत आवास, जनता आवास, पनुलनिायि जस्ता लनिायिसंग 
सम्वशन्धत काययििको कायायन्वयन तथा व्यवस्थापन, 

• ववषयगत िाखा तथा इकाईको योजना तथा काययििको 
प्रववववलधक पक्षको काि, 
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• िहरीकरि, बस्ती ववकास सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा 
सो सम्वन्धी योजना तजुयिा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, 

कायायन्वयन र लनयिन, 

• आधारभतू आवासका योजना तजुयिा र कायायन्वयन, 

• संघ तथा प्रदेिको शजम्िािा परेका बाहेक सबै स्थानीय सडक, 

ग्रािीि सडक, कृवष सडक, पिु, झोिङु्गे पिु, कल्भटय र तटबन्धन 
सम्बन्धी योजनाको अलभिेख राख्न े। 

• स्वीकृत योजना तथा काययििको पवहिो चौिालसक लभत्र 
इशस्टिेट, ड्रइङ्ग, लडजाइन तयार गरी सक्ने । 

• पूवायधार सम्बन्धी योजनाको कायायन्वयन, अनगुिन तथा िूल्यांकन 
गरी जेठ िसान्त लभत्र अशन्ति भकु्तानीको िालग लसफाररस गरी 
सक्ने । 

• स्वीकृत योजनाहरुको सियिै लडजाइन र लितव्ययी िगत 
इस्टीिेट तयारी गने ।  

• सियिै स्वीकृत योजनाहरु कायायन्वयन गने । 

• कायायन्वयनिा आएका योजनाहरुको लनधायररत प्राववलधक स्तर 
कायि गने ।  

• प्राकृलत स्रोत व्यवस्थापन सम्वशन्ध प्राववलधक तफय को कायय 
सम्पादन गने, 

• योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने काययिा िाखा प्रिखुिाई 
सहयोग गने ।  

• संभाव्य योजनाको योजनाको सभे, लडजाइन, ि.ई. गने गराउने ।  

• स्वीकृत योजनाको कायय तालिका बनाई ठेक्कापट्टा भए ठेक्का 
बिोशजि र उपभोक्ता सलिलत तथा अिानत भए प्रकृया परुा गरी 
स्वीकृलतका िालग पेि गने ।  
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• स्वीकृत दररेटिाई आधार िानी ि.ई. गने गराउने ।  

• िियत संभार गने योजनाको ि.ई. गरी स्वीकृतीका िालग पेि गने 
।  

• उपभोक्ता सलिलत र लनिायि व्यवसायी संग सम्झौता गने, गराउने 
।  

• सम्झौता अनसुार लनधायररत रुपिा योजना सम्पन्न गनय तार ताकेता 
गने ।  

• योजनाहरुको नापी वकताव, रलनङ ववि िलु्याकंन, कायय सम्पन्न 
प्रलतवेदन तयार गरी पेि गने ।  

• सम्पन्न आयोजनाहरुको जाँच पाि गरी फरफारकका िालग पेि 
गने ।  

• योजना सभ्झौता भए पलछ रशजष्टर खडा गरी रेकडय राख्न िगाउन े 

• आफू िातहतका अलसस्टेन्ट सव ईशन्जलनयर, सब-ईशन्जलनयर, 

सहायक, इिेक्टीलसयन, डोजर र िोडर अपरेटरको कािको 
सपुररवेक्षि र सहजीकरि गने ।  

• अलसस्टेन्ट सव ईशन्जलनयर तथा सव ईशन्जलनयरहरुिाई वकटान 
गरी काििा िगाउन े  

• आफ्नो िाखाको िालग आवश्यक बजेट प्रस्ताव चैत्र िसान्तलभत्र 
तयार गने, नीलत तथा काययिििा सिेट्न ुपने ववषय तोकीएको 
सियिा वनाई पेि गने, 

• आफू िातहतका इकाईहरुको कािको सिन्वय, पररचािन, 

अनगुिन र लनयन्त्रि, 

• प्राकृलतक स्रोत व्यवस्थापन तथा भलूि तथा भ ू-उपयोग सम्बन्धी 
प्राववलधक प्रकृलतको कायय, 
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• गाउँपालिकाको लनियय, सूचना, पररपत्र, लनदेिन पािना गने तथा 
सवै इकाईिा सञ्चार गने, सम्प्रषेि गने तथा पािना गनय िगाउन े
, 

• िाखा अन्तगयतका सवै इकाईहरुिाई िालसक, चौिालसक, वावषयक 
प्रगलत प्रलतवेदन र वावषयक कायायन्वयन कायययोजना तयार गनय 
िगाउने र त्यसिा आवश्यक सहयोग गने, 

• िाखा अन्तगयतका इकाईहरुिा ररक्त भएका इकाई प्रिखुको 
शजम्िेवारी तोवकएको अवस्थािा शजम्िेवारी लिने, 

• िाखासंग सम्बन्धीत अन्य इकाईिा नपरेका सबै कािहरु । 

 

२.१. सडक तथा यातायात व्यवस्था इकाई 

• स्थानीय सडक, ग्रािीि सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्धी 
नीलत, कानून,      िापदण्ड तथा लनयिन 

• स्थानीय सडक, ग्रािीि सडक, कृवष सडक, पिु, झोिङु्ग े पिु, 

कल्भटय र तटबन्धन सम्बन्धी योजनाको अलभिेख राख्न,े 

• स्वीकृत योजना तथा काययििको पवहिो चौिालसक लभत्र 
इशस्टिेट, ड्रइङ्ग, लडजाइन तयार गरी सक्ने, 

• पूवायधार सम्बन्धी योजनाको कायायन्वयन, अनगुिन तथा िूल्यांकन  

• स्थानीय सावयजलनक यातायातको रुट लनधायरि, अनिुलत, नवीकरि, 

खारेजी, सेवाको गिुस्तर, भाडा दर लनधायरि र लनयिन, 

• पावकय ङ्ग स्थिको लनिायि तथा सञ्चािन, 

• यातायात सवुवधािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहँच, 

• अन्य सावयजलनक लनिायि सम्बन्धी काययहरु, 
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• योजनाहरुको खररद योजना तयार गरी खररद एकाइिा उपिब्ध 
गराउने,  

• नवीकरिीय उजाय तथा वैकशल्पक ऊजाय, सडक बत्ती तथा खानेपानी 
सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयिन, 

• लनजी यातायात लनयिन व्यवस्थापन 

• यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र लनयिन 

• स्थानीय सावयजलनक यातायातको रुट लनधायरि, अनिुलत, नवीकरि, 

खारेजी, सेवाको गिुस्तर, भाडा दर लनधायरि र लनयिन 

• ट्याक्सी सेवा अनिुती, व्यबस्थापन र लनयिन, 

• वातावरििैत्री, जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन, अपाङ्गता र िैवङ्गगिैत्री 
यातायात प्रिािीको प्रबद्धयन  

• यातायात क्षेत्रिा वाताबरििैत्री प्रववलधिाई प्रोत्साहन 

• लनजी यातायात लनयिन व्यवस्थापन 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

२.२.  भवन तथा भवन संवहता एवं लनिायि इजाजत (लडजाइन सिेत) 

• भवन सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योजना 
तजुयिा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन र लनयिन, 

• गाउँपालिका भवन संवहता तथा िापदण्ड बिोशजि भवन लनिायि 
अनिुलत र लनयिन 

• भवन लनिायि इजाजत, भवन संवहता कायायन्वयन 

• भवन लनिायिको नक्िा स्वीकृलत, संिोधन, लनयिन 

• परुातत्व, प्राचीन स्िारक र संग्ररहािय संरक्षि, सम्बद्र्धन र 
पनुःलनिायि, 
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• सरकारी भवन, ववद्यािय, सािदुावयक भवन, सभागहृ तथा अन्य 
सावयजलनक भवन तथा संरचना लनिायि र िियत संभार, 

• सरुशक्षत आवास, जनता आवास, पनु लनिायि जस्ता लनिायिसंग 
सम्वशन्धत काययििको कायायन्वयन तथा व्यवस्थापन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

२.३. भ-ूउपयोग, भलूि व्यवस्थापन तथा वस्ती ववकास इकाई 

जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय, 

• प्रादेशिक िापदण्ड बिोशजि घरजग्गा धनी दताय प्रिािपजुाय 
ववतरि तथा िगत व्यवस्थापन 

• भलूिको वगीकरि अनसुारको िगत  

• जग्गाको वकत्ताकाट र भलूि िगत (नक्िा, से्रस्ता) लनिायि 
र संरक्षि 

• सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालि, िआुब्जा लनधायरि 
तथा ववतरििा सिन्वय र सहजीकरि 

• जग्गा वववाद सिाधानिा िेिलििाप र िध्यस्थता 
• ववश्व सम्पदा सूचीिा परेका स्िारक र परुाताशत्वक िहत्व 

िगायत वन, सीिसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी 
िगत 

• जग्गा वववाद सिाधानिा िेिलििाप र िध्यस्थता, 
• भौगलभयक नक्सा प्रकािन, 

• जग्गा वववाद सिाधानिा िेिलििाप र िध्यस्थता, 

बस्ती ववकास 
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• िहरीकरि, बस्ती ववकाससम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड 
तथा सो सम्वन्धी योजना तजुयिा, आयोजना पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन र लनयिन 

• आधारभतू आवासका योजना तजुयिा र कायायन्वयन 

• गाउँपालिकािा अव्यवशस्थत बसोबास व्यवस्थापन 
काययििको तजुयिा र कायायन्वयन 

• आधारभतू बसोवास सम्बन्धिा प्रदेि सरकारसँग सिन्वय 

• योजनाबद्ध र व्यबशस्थत वस्ती ववकासका काययििको 
तजुयिा कायायन्वयन 

• एकीकृत बस्ती ववकासका िालग जग्गाको एवककरि तथा 
जग्गा ववकास र व्यबस्थापन 

• सङ्घीय तथा प्रदेि कानूनको अधीनिा रही आफ्नो क्षेत्रको 
भउूपयोग नीलत, योजना, काययिि तजुयिा र कायायन्वयन  

• सङ्घीय तथा प्रदेिको िापदण्डको अधीनिा रही व्यवशस्थत 
बस्ती ववकासका काययििको तजुयिा र कायायन्वयन 

• संघीय र प्रदेि कानून बिोशजि स्थानीय तहिा सकुुम्वासी 
पवहचान र अलभिेख व्यवस्था 

• स्थानीयस्तरिा सकुुम्वासी सम्वन्धी जीववकोपाजयन र 
वसोवास व्यवस्था 

• एकीकृत वस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरि तथा 
जग्गा ववकास र व्यवस्थापन । 

• अव्यवशस्थत बसोबास गनेहरुको िगत संकिन तथा 
अलभिेख व्यवस्थापन, 

• व्यबशस्थत वस्ती ववकासका िालग सम्भाववत स्थिहरुको 
पवहचान, 



स्थानीय राजपत्र        खण्डः ४,       संखयाः १०,     लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

19 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• एकीकृत बस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरि तथा 
जग्गा ववकास र व्यबस्थापन, 

• आफ्नो क्षेत्रको भउूपयोग सम्बन्धी योजना तयारी, 
• संघीय र प्रदेि कानून बिोशजि स्थानीय तहिा सकुुम्वासी 

पवहचान र अलभिेख व्यवस्था, 
• भलूिको वगीकरि अनसुारको िगत, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

२.४. जिववद्यतु, उजाय, सडक वत्ती र लसंचाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप 
लनयन्त्रि इकाई 

जिववद्यतु, उजाय र सडक वत्ती 

• साना जिववद्यतु आयोजना, नवीकरिीय उजाय तथा 
वैकशल्पक ऊजाय सम्वन्धी सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, 

योजना, कायायन्वयन र लनयिन 

• वैकशल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्तान्तरि, 

क्षिता अलभवृवद्ध/प्रबद्धयन, 

• ववद्यतु ववतरि प्रिािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र 
लनयिन 

• जनसहभालगतािा आधाररत स्वदेिी िगानीिाई प्राथलिकता 
दददै जिस्रोतको बहउुपयोगी ववकास काययििको तजुयिा र 
कायायन्वयन 

• स्थानीय ववद्यतु ववतरि प्रिािी र सेवाको व्यवस्थापन, 

सञ्चािन र लनयिन 

• सडक वत्तीको व्यवस्था 
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लसंचाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रि 

• लसँचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड लनधायरि र लनयिन 

• लसँचाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुयिा, कायायन्वयन र 
स्तरोन्नलतका आयोजनाको पवहचान,  अध्ययन, कायायन्वयन, 

िियत, सम्भार र लनयिन, 

• स्थानीय साना, सतह तथा भलूिगत लसचाई प्रिािीको 
सञ्चािन लनिायि, सधुार, िियत सम्भार तथा सेवा िलु्कको 
लनधायरि र सङ्किन व्यवस्थापन 

• जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रि सम्वन्धी  

• तटबन्ध, नदी लनयन्त्रि तथा नदी व्यवस्थापन र लनयिन 

• साना जि उपयोग सम्बन्धी आयोजना तजुयिा, कायायन्वयन 
र अनगुिन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

२.५. ववपद् व्यवस्थापन इकाई 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा 
स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायायन्वयन र लनयिन 

• ववपद् पूवय तयारी तथा प्रलतकायय योजना, जोशखि न्यूनीकरि कायय 
योजना 

• ववपद् पूवय तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सािग्रीको पूवय भण्डारि, 

ववतरि र सिन्वय 
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• ववपद् जोशखि क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र 
स्थानान्तरि 

• ववपद् व्यवस्थापनिा सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय सिदुाय, संघ संस्था, 
लनजीक्षेत्रसँग सहयोग, सिन्वय र सहकायय 

• ववपद् कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत साधनको पररचािन 

• ववपद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुलनयिायि 

• ववपद् सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

• प्राकृलतक प्रकोपको रोकथाि र पूवय तयारी 
• ववपद् जोशखि न्यूनीकरिका िालग पूवय सूचना प्रिािी सम्बन्धी 

काययििको तजुयिा र कायायन्वयन,  

• बारुियन्त्र तथा एम्बिेुन्सको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीय आपतकािीन कायय सञ्चािन प्रिािी 
• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

२.६. खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन इकाई 

• गाउँपालिकाको खानपेानी, सरसफाइ तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन 
पूवायधारसम्बन्धी  नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना,  

• पानीको िहुानको संरक्षि, 

• सावयजलनक स्थििा वपउन ेपानी व्यवस्थापन, 

• स्वच्छ खानेपानी आपूलतय सम्बन्धी अन्य ववषय, 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सिन्वय इकाई (WASH 

Unit)िाई प्राववलधक रुपिा सहयोग गने, 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहरिैिा सम्बन्धी येजना आयोजना 
कायायन्वयन, लनयिन, अनगुिन, 
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• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

२.७. योजना प्रिासन इकाई (भौलतक पूवायधार ववकास िाखा अन्तगयतका 
योजनाहरु) 

• भौलतक पूवायधार ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीलत, 

कानून, िापदण्ड,  र लनयिन, 

• भौलतक पूवायधार ववकास सम्बन्धी वावषयक ववकास आयोजना तथा 
पररयोजना तजुयिा, वावषयक कायायन्वयन कायययोजना लनिायि, 

कायायन्वयन, अनगुिन तथा िूल्याकंन र कायय सम्पन्न तथा 
भकु्तानीको िालग पेि, 

• योजना, आयोजनाको सम्झौताको िालग सबै आवश्यक कागजात 
परुा गरी सम्झौता गने, 

• उपभोक्ता सलिलतको वववरि र क्षिता ववकास प्रशिक्षि काययिि 
सञ्चािन गने, 

• लनिायि व्यवसायी तथा उपभोक्ता सलिलतहरुको पररचािन, सिन्वय 
र सहजीकरि, 

• योजना फरफारक तथा काययिि हस्तान्तरि, 

• वडा सलिलतिाफय त सञ्चािन हनुे काययििहरुको िालग आवश्यक 
सहशजकरि गने, 

• सम्पन्न भएका सम्पूिय पूवायधार सम्बन्धी योजनाहरुको आलथयक 
बषयगत रुपिा अलभिेख राख्न,े 

• ववकास आयोजना तथा पररयोजनाको वातावरिीय प्रभाव िूल्यांकन 
तथा परीक्षि, 



स्थानीय राजपत्र        खण्डः ४,       संखयाः १०,     लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

23 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• ववकास लनिायि प्रकृयािा स्थानीय जन सहभालगता अलभवृवद्धका 
काययिि तजुयिा र कायायन्वयन, 

• ववकासका योजना प्राथलिकता प्राि क्षेत्र लनधायरि, 

• संघीय, प्रादेशिक आयोजना, पररयोजना कायायन्वयनिा सिन्वय, 

सहजीकरि र सहयोग, 

• सरुशक्षतआवास, जनता आवास, पनुलनिायि जस्ता लनिायिसंग 
सम्वशन्धत काययििको कायायन्वयन तथा व्यवस्थापनको सम्पकय  
व्यशक्तको रुपिा काि गने, अलभिेख राख्न ेर प्रगलत प्रलतवेदन पेि 
गने,  

• ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य काययहरु,  

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

३. सािाशजक ववकास िाखा 
• सािाशजक ववकास सम्बन्धी नीलत, योजना काययिििा सिन्वय, 

सहयोग र सहकायय गने, 

• आफ्नो िाखा अन्तगयतको इकाईहरुको िालग आवश्यक बजेट 
प्रस्ताव चैत्र िसान्तलभत्र तयार गने, नीलत तथा काययिििा सिेट्न ु
पने ववषय तोकीएको सियिा वनाई पेि गने, 

• िाखा िातहतका इकाईहरुको कािको सिन्वय, सहयोग र 
सहकायय गने, 

• गाउँपालिकाको लनियय, सूचना, पररपत्र, लनदेिन पािना गने तथा 
सवै इकाईिा सञ्चार गने, सम्प्रषेि गने तथा पािना गनय िगाउन े
, 



स्थानीय राजपत्र        खण्डः ४,       संखयाः १०,     लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

24 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• िाखा अन्तगयतका सवै इकाईहरुिाई िालसक, चौिालसक, वावषयक 
प्रगलत प्रलतवेदन र वावषयक कायायन्वयन कायययोजना तयार गनय 
िगाउने र त्यसिा आवश्यक सहयोग गने, 

• िाखा अन्तगयतका इकाईहरुिा ररक्त भएका इकाई प्रिखुको 
शजम्िेवारी तोवकएको अवस्थािा शजम्िेवारी लिने, 

३.१. शिक्षा, यवुा, खेिकुद तथा अलतररक्त वियाकिाप इकाई 

शिक्षा 

• ववद्यािय शिक्षक तथा कियचारीको अलभिेख व्यवस्थापन, 

• ववद्याियको नक्साङ्कन, अनिुलत, स्वीकृलत, सिायोजनको िालग 
लसफाररस, 

• िैशक्षक पूवायधार लनिायि र िियत सम्भारको आवश्यकता 
पवहचान गरी लसफाररस, 

• ववद्याथी लसकाइ उपिशब्धको परीक्षि र व्यवस्थापन, 

• प्रोत्साहन तथा छात्रवृशत्त पाउने ववद्याथीको अलभिेख 
व्यवस्थापन, 

• बाि गहृ, पनुस्थायपना केन्र, शिि ुस्याहार केन्र र बाि ववकास 
केन्र व्यवस्थापन, 

• आधारभतू तहसम्िको िैशक्षक काययििहरुको सिन्वय र 
लनयिन, 

• सािदुावयक, संस्थागत, गठुी, सहकारी ववद्याियहरुको अनगुिन 
लनयिन, 

• ववद्यािय बाहेकका स्थानीय स्तरिा सञ्चालित िैशक्षक संघ 
संस्थाहरुसँगको सिन्वय, सहशजकरि, अनगुिन, लनयिन, 

• पाठ्यिि र पाठ्य सािग्रीको ववतरि तथा कायायन्वयन, 
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• ववद्याियको नक्साङ्कन, अनिुलत, स्वीकृलत, सिायोजन तथा 
लनयिन, 

• िैशक्षक पूवायधार लनिायि र िियत सम्भार, 

• िैशक्षक पराििय सेवाको अनिुलत तथा लनयिन, 

• स्थानीय स्तरको िैशक्षक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरक्षि, 

प्रबद्धयन र स्तरीकरि, 

• ववद्याियिा रहेका पसु्तकाियहरुको अलभिेख व्यवस्थापन, 

• स्थानीय पसु्तकािय, वाचनािय तथा सािदुावयक अध्ययन 
केन्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

• िैशक्षक काययििको अनिुती, लनयिन र सिन्वय, 

• ववद्याियिा पठाउन ुपने तिव िगायत िैशक्षक वजेट सियिा 
नै पठाउने, अलभिेख राख्न,े पठाईएको वजेटको वववरि 
ववद्याियिाई उपिब्ध गराउने ।  

• प्रारशम्भक बाि शिक्षा, आधारभतू तह, िाध्यलिक तह, 

अनौपचाररक शिक्षा, खिुा तथा वैकशल्पक शिक्षा (गरुुकुि, 

िदरसा, गमु्बा आदद), लनरन्तर लसकाइ तथा वविेष शिक्षा 
सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिायि, कायायन्वयन 
र लनयिन, 

• ववद्यािय प्रधान अध्यापकसंग कायय सम्पादन करार गने, कायय 
सम्पादन करार अनसुारको प्रगलतको िूल्यांकन गने, िूल्यांकन 
पररिाि अनसुार प्रोत्साहन तथा सचेत गने, 

• गाउँ शिक्षा सलिलतको सदस्य सशचव भई काि गने, सलिलतिा 
पेि गने प्रस्ताव तयार गने 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 
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यवुा, खेिकुद तथा अलतररक्त वियाकिाप  

• यवुा जागरि, नेततृ्व ववकास, सिशक्तकरि र पररचािन, 

• स्थानीयस्तरिा खेिकुद प्रिासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयिन 
र सिन्वय, 

• खेिकुदको िालग संरचना पूवायधार लनिायि, सञ्चािन तथा 
ववकास, 

• खेिकुदको ववकास र प्रबद्धयन, 

• खेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना र सहभालगता, 
• अलतररक्त वियाकिाप सम्बन्धी ववषय, 

• स्थानीय बौवद्धक सम्पशत्तको संरक्षि, प्रबद्धयन र अलभिेखाङ्कन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

  

३.२. जनस्वास््य इकाई 

• आधारभतू स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, 

योजनाको लनिायि, कायायन्वयन तथा लनयिन, 

• राविय तथा प्रदेिस्तरीय िक्ष्य र िापदण्ड बिोशजि 
स्थानीयस्तरको स्वास््य सम्बन्धी िक्ष्य र गिुस्तर लनधायरि, 

• राविय र प्रादेशिक िापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पताि, नलसयङ्ग 
होि, लनदान केन्र तथा अन्य स्वास््य संस्थाहरूको शक्िलनक 
दताय, सञ्चािन अनिुलत र लनयिन, 

• आधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चािन र प्रबद्धयन, 

• अस्पताि र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

• स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौलतक पूवायधार ववकास तथा व्यवस्थापन, 
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• सरसफाइ सचेतनाको अलभवृवद्ध, 

• रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र िहरी स्वास््य सेवा, 
• औषलध पसि सञ्चािनका दताय तथा अनिुलतका िालग लसफाररस, 

• औषलधजन्य वनस्पलत, जडीबटुी र अन्य औषलधजन्य वस्तकुो 
उत्पादन, प्रिोधन र ववतरि, 

• स्वास््य बीिा िगायतका सािाशजक सरुक्षा काययििको 
व्यवस्थापन, 

• औषलध तथा अन्य िेलडकि उत्पादनहरूको न्यूनति िूल्य 
लनधायरि र लनयिन, 

• औषलधको उशचत प्रयोग र सूक्ष्िजीव लनरोधक प्रलतरोध 
न्यूनीकरि, 

• औषलध र स्वास््य उपकरिको खररद, भण्डारि र ववतरि, 

• स्वास््य सूचना प्रिािीको व्यवस्थापन, 

• जनस्वास््य लनगरानी (पशब्िक हेल्थ सभेिेन्स), 
• प्रबद्धयनात्िक, प्रलतकारात्िक, उपचारात्िक, पनुस्थायपनात्िक र 

प्यालिएवटभ स्वास््य सेवाको सञ्चािन, 

• जनुोवटक र कीटजन्य रोगको लनयन्त्रि तथा व्यवस्थापन, 

• सलुतय, िददरा र िागू पदाथयजन्य वस्तकुो प्रयोग लनयन्त्रि तथा 
सचेतना अलभवृवद्ध, 

• आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होलियोप्यालथक, प्राकृलतक शचवकत्सा 
िगायतका परम्परागत स्वास््य उपचार सेवाको व्यवस्थापन, 

• स्वस्थ जीवनिैिी, पोषि, िारीररक व्यायाि, योग अभ्यास, 

स्वास््य वृत्तको पािना, पञ्चकिय िगायतका जनस्वास््य सेवाको 
प्रबद्धयन, 
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• जनस्वास््य, आपतकािीन स्वास््य तथा िहािारीको लनयन्त्रि 
योजना र कायायन्वयन, 

• सरुवा तथा नसने रोगको लनयन्त्रि तथा रोकथाि, 

• योग, ध्यान केन्रको सञ्चािन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

३.३. िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक तथा अपाङ्ग इकाई 

• िवहिाको आलथयक, सािाशजक, राजनीलतक सिक्तीकरि, क्षिता 
ववकाससँग सम्बन्धीत काययिि, 

• िैलगक वहंसा लनवारिका िालग लनरोधात्िक, प्रवयधनात्िक, 

संरक्षिात्िक उपाय र पनुःस्थापना सम्बन्धी कायय, 
• बजेटको िैंलगक वहसाबिे ववश्लषेि गने र िैलगंक उत्तरदायी 

बजेट लनिायि गनय सहशजकरि, 

• स्थानीय स्तरिा सिावेशिता र िूिप्रवाहीकरि सम्बन्धी अन्य 
काययहरु, 

• बािबालिकाको हकवहत संरक्षिसँग सम्बन्धीत काययहरु, 

• बाि सिाि सबलिकरि, 

• बाि न्याय प्रबद्धयन , 

• असहाय बािबालिका, सडक बािबालिका व्यवस्थापन गनय 
ववलभन्न संघ संस्थाहरुसँग सिन्वय तथा सहकायय, 

• बाि वहंसा लनयन्त्रिका िालग ववलभन्न उपायहरु अविम्वन गने, 

• बािसधुार तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनिुलत, 

• बािबालिकाको हकवहत संरक्षि सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, 

िापदण्ड, योजना,लनिायि र कायायन्वयन, 
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• अपांगता भएका व्यशक्तको पररचयपत्र ववतरि, अलभिेख, 

• अपांग सम्बन्धी नीलत, कानून, काययिि संचािन, अनगुिन, 

प्रलतवेदन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

३.४. सािाशजक सरुक्षा तथा पशिकरि इकाई 

• आधलुनक प्रववलधिाफय त व्यशक्तगत घटना दताय (जन्ि, ितृ्य,ु 

वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध ववच्छेद र धियपतु्र धियपतु्री) को 
व्यवस्थापन, 

• सबै वडाबाट हनु े व्यशक्तगत घटना सम्बन्धी अलभिेखको 
व्यवस्थापन तथा िालसक प्रलतवेदन तयारी, 

• ज्येष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्िान, स्वास््य सवुवधा, 
सािाशजक सरुक्षा सम्बन्धी काययिा सहशजकरि, 

• ज्येष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थि, आश्रय 
केन्रको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

• सङ्घ तथा प्रदेिसँगको सिन्वयिा अपाङ्गता पनुस्थायपना केन्र तथा 
असक्त स्याहार केन्रको सञ्चािन र व्यवस्थापनिा सहशजकरि, 

• अपाङ्गता भएका व्यशक्त तथा असहायको िगत अद्यावलधक, 

पररचयपत्र ववतरि, सािाशजक सरुक्षा तथा सवुवधाको व्यवस्थापन 
तथा ववतरि सम्बन्धी कायय, 

• अपाङ्गतािैत्री पूवायधार लनिायि तथा सञ्चािन, 

• ववधवा तथा एकि िवहिािाई िशक्षत गरी सहयोग पगु्ने काययको 
पवहचान, 



स्थानीय राजपत्र        खण्डः ४,       संखयाः १०,     लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

30 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• सािाशजक सरुक्षा काययििको व्यवस्थापन, सञ्चािन, अलभिेख 
व्यवस्थापन र प्रलतवेदन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

३.५. सािाशजक पररचािन तथा गैसस सिन्वय इकाई 

• स्थानीय स्तरिा सिाजकल्याि सम्वन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, 
सािाशजक तथा सािदुावयक संघसंस्था) को दताय, नवीकरि, खारेजी, 
पररचािन तथा अनगुिन लनयिन, 

• गठुी, कोष तथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन, 

• गैरसरकारी क्षेत्रसँग सिन्वय र सहकाययको िालग काययववलध तथा 
िापदण्ड तयारी, 

• सािाशजक पररचािन सम्बन्धी कायय, 
• टोि ववकास संस्था पररचािन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

३.६. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता इकाई (Wash Unit) 

• सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, 

योजना तजुयिा र कायायन्वयन, 

• फोहरिाई स्रोतिै वलगयकरि गरी व्यवस्थापन गने उपायहरुको 
अविम्बिन, 

• फोहरिैिा सङ्किन, पनुः उपयोग, प्रिोधन, ववसजयन र सोको सेवा 
िलु्क लनधायरि र लनयिन, 

• ल्याण्डवफि साईट व्यवस्थापन, 
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• स्वास््यजन्य फोहरिैिा व्यवस्थापनको िापदण्ड लनधायरि, 

व्यवस्थापनतथा लनयिन, 

• सावयजलनक िौचािय व्यवस्थापन, 

• पूिय सरसफाइ उन्िखु गाउँपालिका घोषिा र पूिय सरसफाइ 
उन्िखु काययिििा लनरन्तरता, 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (Wash Plan) तयारी 
र कायायन्वयन, 

• खानेपानीको लनरन्तर जाँच तथा िवुद्धकरि र सरुशक्षत खानेपानी 
सम्बन्धी काि, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य तोवकएका काययहरु । 

 

३.८. वातावरि इकाई  

• वन तथा स्वस्थ वातावरि र जिाधार तथा वन्ययजन्तकुो संरक्षि 
व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, काययिि तजूयिा, कायायन्वयन र 
लनयिन, 

• वन उपभोक्ता सिूहको व्यवस्थापन, 

• सािदुावयक, धालियक र कबलुियलत वनको व्यवस्थापन, 

• नदी वकनार, नदी उकास, दहत्तर, बहत्तर, नहर वकनार तथा सडक 
वकनारिा वृक्षारोपि व्यवस्थापन, 

• लनजी तथा व्यावसावयक वनको प्रबद्धयन र लनयिन, 

• सावयजलनक खािी जग्गा, पाखा क्षेत्रिा वृक्षारोपि, सम्भार, उपयोग 
र व्यवस्थापन, 

• जडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षि, 

उत्पादन, सङ्किन, प्रबद्धयन, प्रिोधन, र बजार व्यवस्थापन, 
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• वन, बीऊ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रबद्धयन, 

• नसयरी स्थापना, ववरुवा उत्पादन, ववतरि, वृक्षारोपि र प्रबयद्धन, 

• वन्यजन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षि, व्यावसावयक पािन, उपयोग र 
अनगुिन, 

• वन्यजन्तबुाट स्थानीय सिदुायिा पने प्रभाव रोकथाि, व्यवस्थापन,  

• स्थानीय प्रािी उद्यान (शचलडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 

• स्थानीय वन्यजन्त ुपययटन र आयआजयन, 

• स्थानीय स्तरिा आखेटोपहारको व्यवस्थापन, 

• वन, वन्यजन्त ु तथा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन 
अनसुन्धान, 

• रैथाने प्रजालतको संरक्षि र प्रबद्धयन, 

• लिचाहा प्रजालतको लनयन्त्रि, 

• जैववक ववववधताको अलभिेख, 

• सािदुावयक भसंूरक्षि र सोिा आधाररत आय आजयन काययिि, 

• भसंूरक्षि र जिाधार व्यवस्थापन जन्य सािदुावयक अनकूुिन, 

• जिवायू पररवतयन अनकुुिन कायय, 
• आय आजयनिा आधाररत जडीबटुीको संरक्षि, प्रबद्धयन, व्यवस्थापन, 

• हररयािी तथा हररत क्षेत्रको प्रवयद्धन, 

• वाय ुतथा ध्वलनको प्रदूषि लनयन्त्रि, 

• हालनकारक पदाथयहरूको लनयिन तथा लनयन्त्रि, 

• वातावरिीय जोशखि न्यूनीकरि, 

• वातावरि संरक्षि क्षेत्र लनधायरि र व्यवस्थापन, 

• पवहरो लनयन्त्रि, 

• जिवायू पररवतयन अनकुुिन काययिि, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 
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४. ववत्त व्यवस्थापन िाखा 
• हरेक आलथयक बषयको िालग राजश्व पररचािन नीलतको तजुयिा र 

करका दर ववश्लषेि सवहतको प्रस्ताव तयारी, 
• बजेट सीिा लनधायरि र बजेट तजूयिा, 
• ऋि लिने र लतने क्षिताको ववश्लषेि, 

• सम्पशत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रशजिेिन िलु्क, सवारी 
साधन कर, सेवा िलु्क दस्तरु, पययटन िलु्क, ववज्ञापन कर, 

व्यवसाय कर, भलूिकर (िािपोत), दण्ड जररवाना, िनोरिन कर, 

बहाि ववटौरी कर, घरजग्गा कर, ितृ वा िाररएको जीवजन्तकुो 
हाड, लसँग, प्वाँख, छािािा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, व्यावसावयक 
कर सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, कायायन्वयन, लनयिन तथा 
अन्य आय व्यवस्थापन, 

• हाट बजार व्यवस्थापन, 

• सावयजलनक खचय तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनु े रोयल्टी 
सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा लनयिन र सोको सङ्किन 
तथा बाँडफाँड, 

• कानून बिोशजि ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, िाटो, ननु, स्िेट, 

फायरक्िेजस्ता खानी तथा खलनज पदाथयको सवेक्षि, अन्वेषि, 

उत्खनन र सो सम्बन्धी िलु्क सङ्किन,नगर काययपालिका, वडा 
कायायिय वा नगरपालिकाद्वारा व्यवसावयक प्रयोजनिा िगाएका 
स्थान भवनहरुको वहाि भाडा, लिज बिोशजिको राजश्व असिुी 
एवं भकु्तानी, 

• अशन्ति िेखापरीक्षि काययिा सहयोग, सिन्वय र सहजीकरि । 

• आलथयक (काययववलध) नीलत, कानून, िापदण्ड, कायायन्वयन र लनयिन, 

आलथयक प्रिासन र व्यवस्थापन र लनयन्त्रि, 
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• सशञ्चत कोष तथा आकशस्िक कोषको व्यवस्थापन, 

• बजेट सीिा लनधायरि, कायायन्वयन र लनयिन, 

• बेरुजू फर्छ्यौट, 

• ऋि, अनदुान तथा जिानतको व्यवस्थापन र लनयिन, 

• ऋि लिने र लतने क्षिताको ववश्लषेि, 

• संघ, प्रदेि सरकारबाट प्राि सियत बजेटको खचय व्यवस्थापन, 

• आलथयक प्रिासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषय, 

• अन्य इकाईिा नपरेका सबै कािहरु । 

 

४.१. आलथयक प्रिासन इकाई 

• आलथयक (काययववलध) नीलत, कानून र िापदण्डको कायायन्वयन र 
आलथयक प्रिासन सञ्चािन, 

• सशञ्चत कोष तथा आकशस्िक कोषको व्यवस्थापन, 

• िेखा व्यवस्थापन, खचय, राजश्व, धरौटी, कायय सञ्चािन कोष तथा 
अन्य सरकारी कोषको सञ्चािन तथा एकीकृत वववरि तयारी, 

• सिवष्टगत आलथयक अवस्थाको ववश्लषेि, 

• िगानी प्रक्षपेि (सरकारी, सहकारी तथा लनजी) र ववत्तीय 
व्यवस्थापन, 

• िगानी र िाभांिको व्यवस्थापन (जनसहभालगता तथा सािदुावयक 
िगानीको अलभिेख सिेत), 

• कारोबारको िेखाकंन, लनयन्त्रि तथा व्यवस्थापन, 

• व्ययको अनिुान, 

• बेरुजू फर्छ्यौट, 

• आलथयक प्रिासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषय, 
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• भकु्तानी प्रकृयािाई सरि, प्रभावकारी, लछटो छररटो र व्यवशस्थत 
गराउने कायय, 

• ऋि, अनदुान तथा जिानतको अलभिेख व्यवस्थापन, 

• धरौटी स्याहा तथा वफताय, 
• संघ, प्रदेि सरकारबाट प्राि सियत बजेटको खचय व्यवस्थापन, 

• संघ, प्रदेि सरकारबाट प्राि रकिको व्यवस्थापन, 

• ववलभन्न कोषहरुको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

• आलथयक कारोबारको िालसक/चौिालसक रुपिा आन्तररक िेखा 
परीक्षि गराउने, 

• अशन्ति िेखा परीक्षि गराउने, 
• वडा कायायियबाट हनु े गरी तोवकएको आलथयक कारोबारको 

आलथयक प्रिासन, व्यवस्थापन र िेखा परीक्षि, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

४.२. राजश्व प्रिासन इकाई 

• राजश्व सम्बन्धी नीलत, कानून, कायायन्वयन र लनयिन,  

• राजश्वको दायरा ववस्तार गने क्षेत्रहरुको पवहचान, त्यांक संकिन 
तथा ववश्लषेि गने, 

• सम्पूिय करदाताको अलभिेख व्यवस्थापन गने, 

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र राजस्वका दर तथा िलु्क लनधायरि, संघीय र 
प्रदेि कानून बिोशजि प्राकृलतक श्रोत साधन र सेवा िलु्क जस्ता 
रोयल्टी सङ्किन, 

• स्थानीय पूवायधार सेवा र उपयोगिा सेवा िलु्क तथा दस्तरु 
असिुी, 
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• िािपोत संकिन/सम्पशत्त कर संकिन, 

• हाट बजार व्यवस्थापन, 

• प्रचलित कानून बिोशजि दण्ड जररवाना, 
• राजश्व पराििय सलिलतिाई आवश्यक सूचना उपिब्ध गराउने र 

सशचवािय सम्बन्धी कायय गने, 

• राजश्व संकिनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रबद्धयनात्िक, उपायहरुको 
अविम्बन गने, 

• सम्बन्धीत िाखा तथा लनकायसँग राजस्व सूचना तथा त्याङ्कको 
आदान प्रदान, 

• बेरुज ुतथा बाकँी बक्यौता रकिको िगत र असिु उपर, 

• करदाता शिक्षा सम्बन्धी काययिि सञ्चािन गने, 

• ववलभन्न क्षेत्र तथा ववषयको िलु्क, दस्तरु रोयल्टी संकिन, 

• राजश्वको िालसक, वावषयक प्रगलत िीषयकगत तयार गने, 

• गाउँपालिका र वडा कायायियवाट हनुे राजश्व संकिनिाई सरि, 

पारदिी बनाउने र सियिै वैंक दाशखिा गराउन तथा राजश्व 
चहुावट हनु नददन लनयलित अनगुिन तथा लनयन्त्रि गने, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

४.३. प्राकृलतक स्रोत तथा सम्पशत्त व्यवस्थापन इकाई 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनु सक्ने सम्भाववत रोयल्टी, िलु्क 
आदीको ववश्लषेि तथा पूवय अनिुान गरी अलभिेख व्यवस्थापन 
गने, 
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• कानून बिोशजि ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, िाटो, ननु, स्िेट, 

फायरक्िेजस्ता खानी खलनज पदाथयको सवेक्षि, अन्वेषि, उत्खनन 
व्यवस्थापन र सो सम्बन्धी िलु्क सङ्किन, 

• सािदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राि िलु्क सङ्किन, 

• प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीलत लनधायरि र कायायन्वयन 
तथा प्रदेि र संघीय िापदण्ड पािना, 

• बाँकी बक्यौता रकिको िगत र असिु उपर, 

• आलथयक साधनको िहत्ति उपयोग तथा पररचािन, 

• गाउँ काययपालिका, वडा कायायिय वा गाउँपालिकाद्वारा व्यवसावयक 
प्रयोजनिा िगाएका स्थान, भवनहरुको वहाि, लिज बिोशजिको 
राजश्व असिुी एवं दावयत्व भकु्तानीको लसफाररस, 

• गाउँपालिकाको भोग चिनिा रहेका तथा अन्य सावयजलनक, 

ऐिानी, पलतय जग्गाहरुको अद्यावलधक अलभिेख राख्न,े 

• ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, ननु, िाटो, खरीढुङ्गा, फायर क्िे तथा स्िेट आदद 
खानीजन्य वस्तकुो संरक्षि, ववकास, उत्खनन ्र उपयोग सम्बन्धी 
दताय, अनिुलत, नवीकरि, खारेजी र व्यवस्थापन, 

• खानी तथा खलनज पदाथय सम्बन्धी सूचना तथा त्याङ्क सङ्किन, 

अलभिेखन तथा व्यबस्थापन, 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनु े राजश्वको िालसक, वावषयक प्रगलत 
शिषयकगत तयार गने, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

५. आलथयक ववकास िाखा 
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• आलथयक ववकास सम्बन्धी नीलत, योजना काययिििा सिन्वय, 

सहयोग र सहकायय गने, 

• आफ्नो िाखा अन्तगयतको इकाईहरुको िालग आवश्यक बजेट 
प्रस्ताव चैत्र िसान्तलभत्र तयार गने, नीलत तथा काययिििा सिेट्न ु
पने ववषय तोकीएको सियिा वनाई पेि गने, 

• गाउँपालिकाको लनियय, सूचना, पररपत्र तथा लनदेिन पािना गने 
तथा सवै िाखा, इकाई र वडा कायायियिा सञ्चार गने, सम्प्रषेि 
गने तथा पािना गनय िगाउन े, 

• िाखा अन्तगयतका सवै इकाईहरुिाई िालसक, चौिालसक, वावषयक 
प्रगलत प्रलतवेदन र वावषयक कायायन्वयन कायययोजना तयार गनय 
िगाउने र त्यसिा आवश्यक सहयोग गने । 

 

५.१. कृवष ववकास इकाई 

• कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय 
नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयिन, 

• कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूवायधार लनिायि, 

साना लसंचाई लनिायि, तालिि, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक टेवा, कृवष 
सािग्री आपूलतय र कृषक क्षिता ववकास काययििको सञ्चािन, 

• कृवषजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको लनयन्त्रि, 

• कृवष वातावरि संरक्षि तथा जैववक ववववधताको संरक्षि र 
प्रबद्धयन, 

• कृवष प्रसार तथा जनिशक्तको प्रक्षपेि, व्यवस्थापन र पररचािन, 

• उच्च िूल्ययकु्त कृवषजन्य वस्तकुो प्रबद्धयन, ववकास तथा 
बजारीकरि, 



स्थानीय राजपत्र        खण्डः ४,       संखयाः १०,     लिलतः २०७७/०५/२५ 

 

 

39 गाउँ काययपालिका (कायय ववभाजन) (दोस्रो संिोधन) लनयिाविी, २०७७ 

• कृवषसम्वन्धी वीिा र कजाय सहजीकरि, 

• िीत भण्डारिको व्यवस्थापन, 

• कृषकहरूको क्षिता अलभवृवद्ध, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास 
र सिक्तीकरि, 

• कृवष बीउववजन, नश्ल, ििखाद र रसायन तथा औषलधहरूको 
आपूलतय, उपयोग र लनयिन, 

• कृषक सिूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय संघ-
संस्थाहरूको सिन्वय, व्यवस्थापन र लनयिन, 

• कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षि र हस्तान्तरि, 

• कृवष त्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रिािी तथा कृवष सम्बन्धी 
सूचनाको प्रचारप्रसार, 

• कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

५.२. पिपंुक्षी ववकास इकाई 

• पिपुािन, पि ु स्वास््य, ित्स्य ववकास सम्बन्धी स्थानीय नीलत, 

कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन, 

• पिपंुक्षी बजार सूचना, हाटबजारको पूवायधार लनिायि, तालिि, 

प्राववलधक टेवा, कृषक क्षिता ववकास काययििको सञ्चािन र 
लनयिन, 

• पिपंुक्षीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको लनयन्त्रि, 

• पिपंुक्षी शचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

• पिनुश्ल सधुार पद्धलत ववकास र व्यबस्थापन, 

• पिपंुक्षी सम्बन्धी बीिा र कजाय सहजीकरि, 
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• स्थानीय चरन तथा खकय  ववकास र व्यवस्थापन, 

• पि ुआहारको गिुस्तर लनयिन, 

• स्थानीयस्तरिा पिपंुक्षी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना 
प्रिािी, 

• पि ुबधिािा र िीत भण्डारिको व्यवस्थापन र लनयिन, 

• पिपुािन तथा पि ुस्वास््य सम्बन्धी अन्य कायय, 
• छाडा चौपाया लनयन्त्रि, 

• कान्जी हाउस सञ्चािन, व्यवस्थापन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

५.३. सहकारी इकाई 

• सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्डको 
लनिायि, कायायन्वयन, 

• स्थानीय सहकारी संस्थाको दताय, अनिुलत, खारेजी र ववघटनको 
िालग लसफाररस गने, 

• सहकारी वचत तथा ऋि पररचािन सम्बन्धी स्थानीय िापदण्ड 
लनधायरि गने, 

• सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय 
संघ संस्थासँग सिन्वय र सहकायय, 

• सहकारी सम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन 
अनसुन्धान, 

• स्थानीय सहकारीको क्षिता अलभवृवद्ध, 

• स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रबद्धयन, ववकास र पररचािन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 
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 ५.४. रोजगार प्रवयद्धन तथा गररबी लनवारि इकाई 

• रोजगार तथा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्किन, प्रिोधन र सूचना 
प्रिािीको स्थापना, 

• स्थानीयस्तरिा रहेका ववदेिी श्रलिकको िगत सङ्किन तथा सूचना 
व्यवस्थापन, 

• रोजगारीका अवसरहरुको लसजयना, 
• असँगदठत क्षेत्रका श्रलिकहरुको पशिकरि, 

• रोजगार डेक्स सञ्चािन व्यवस्थापन, 

• गररबी लनवारि सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, लनयिन  
र अध्ययन अनसुन्धान, 

• स्थानीयस्तरिा सकुुम्वासी सम्बन्धी जीववकोपाजयन र वसोवास 
व्यवस्था 

• गररबी लनवारिको स्थानीय रिनीलत तजूयिा, 
• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

५.५. उद्योग तथा, वाशिज्य  इकाई 

• िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको ववकास र प्रबद्धयन, 

• उद्यिशििता प्रबद्धयन, 

• व्यापाररक फिय, पसिको दताय, अनिुलत, नवीकरि, खारेजी, 
• सीप ववकास सम्बन्धी काययको प्रबद्धयन, 

• प्रचलित कानून बिोशजि िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको दताय, 
नवीकरि, खारेजी, 
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• खानी तथा खलनज पदाथयको संरक्षि सम्बन्धी स्थानीय नीलत, 

कानून, िापदण्ड तथा योजनाको कायायन्वयन र लनयिन, 

• उपभोक्ता अलधकार तथा वहत सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, 

कायायन्वयन र लनयिन, 

• स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूलतय तथा लनकासी प्रक्षेपि, िूल्य 
लनधायरि र अनगुिन, 

• स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको िूल्य तथा गिुस्तरको अनगुिन 
र लनयिन, 

• उपभोक्ता सचेतना, िशक्षत उपभोक्ताको िगत व्यवस्थापन र 
स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गिुस्तर परीक्षि, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

५.६. पययटन तथा संस्कृलत इकाई 

• स्थानीय िहत्वका धालियक तथा सांस्कृलतक सम्पदाको व्यवस्थापन, 

• भाषा, किा, सावहत्य संस्कृलतको संरक्षि, सम्बद्धयन, ववकास र 
प्रबद्धयन, 

• भाषा, संस्कृलत, सावहत्य, सम्पदा र िलितकिाको संरक्षि र ववकास 
सम्बन्धी स्थानीयस्तरको  नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, 
कायायन्वयन र लनयिन, 

• भाषा, सावहत्य, संस्कृलत, परम्परागत जात्रा, पवय र िलितकिाको 
संरक्षि, प्रबद्धयन र ववकास, 

• परुातत्व, प्राचीन स्िारक तथा सङ्ग्ग्रहाियको संरक्षि, प्रबद्धयन र 
ववकास, 

• पययटन पूवायधारको ववकास तथा प्रोत्साहन, 
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• परुाताशत्वक िहत्वका प्राचीन स्िारक तथा संग्रहाियको संरक्षि, 

सम्भार, प्रबद्धयन र ववकास, 

• परम्परागत रुपिा चलिआएका जात्रा तथा पवयको सञ्चािन र 
व्यवस्थापन, 

• स्थानीय िहत्वका धालियक तथा सांस्कृलतक सम्पदाको व्यवस्थापन, 

• पययटकीय िहत्वका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षि र 
प्रबद्धयन, 

• पययटन पूवायधार ववकास तथा प्रोत्साहन, 

• पाकय हरुको ववकास, संरक्षि र प्रबद्धयन, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

६.  सूचना प्रववलध तथा अलभिेख,अनगुिन तथा िूल्याकंन र सिन्वय 
िाखा 
• आलथयक ववकास सम्बन्धी नीलत, योजना काययिििा सिन्वय, 

सहयोग र सहकायय गने, 

• आफ्नो िाखा अन्तगयतको इकाईहरुको िालग आवश्यक बजटे 
प्रस्ताव चैत्र िसान्तलभत्र तयार गने, नीलत तथा काययिििा 
सिेट्न ुपने ववषय तोकीएको सियिा वनाई पेि गने, 

• गाउँपालिकाको लनियय, सूचना, पररपत्र तथा प्रिखु प्रिासकीय 
अलधकृतवाट भएका लनदेिन पािना गने तथा सवै िाखा, इकाई 
र वडा कायायियिा सञ्चार गने, सम्प्रषेि गने तथा पािना गनय 
िगाउने , 
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• िाखा अन्तगयतका सवै इकाईहरुिाई िालसक, चौिालसक, वावषयक 
प्रगलत प्रलतवेदन र वावषयक कायायन्वयन कायययोजना तयार गनय 
िगाउने र त्यसिा आवश्यक सहयोग गने, 

• िाखा अन्तगयतका इकाईहरुिा ररक्त भएका इकाई प्रिखुको 
शजम्िेवारी तोवकएको अवस्थािा शजम्िेवारी लिने, 

 

६.१. सूचना तथा सञ्चार प्रववलध इकाई  

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्टरनटे सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा 
तारववहीन टेलिलभजन प्रसारिको अनिुलत, नवीकरि, 

• एक सय वाटसम्िको एफ. एि. रेलडयो सञ्चािन अनिुलत, 

नवीकरि, 

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकािन अनिुलत, अलभिेख 
व्यवस्थापन, 

• अलभिेख व्यवस्थापनिा नवीनति सूचना प्रववलधको प्रयोग, 

• सूचना तथा सञ्चार प्रववलधिा सवयसाधारि जनताको सहज र सरि 
पहुँच तथा सूचना प्रववलधको ववकास र ववस्तार सम्बन्धी काययिि 
तजुयिा र कायायन्वयन, 

• वैज्ञालनक अध्ययन, अनसुन्धान र प्रववलध ववकासिा िगानी 
प्रबद्धयन, 

• सूचनाको हकको प्रचिन, 

• सूचना तथा सञ्चार प्रववलधिा आधाररत त्याङ्क व्यवस्थापन, 

• सूचना केन्रको स्थापना र सञ्चािन व्यवस्थापन, 

• त्याङक संकिन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीलत, कानून, 

िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन, 
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• सूचना तथा अलभिेख केन्रको सञ्चािन, 

• गाउँपालिका, वडा कायायिय, अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाहरुिा 
कम्प्यटुर तथा सूचना प्रववलध सम्वशन्ध सेवा सचुारु राख्न,े िियत 
संभार गने, 

• ववद्याियहरुिा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधिा सहयोग पयुायउने, 
• गाउँपालिकाका ववलभन्न िाखा, इकाई, वडा कायायियहरुिा 

इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर सेवा सचुारु राख्न,े नेटववकय ङ्गको कायय 
गने , 

• सावयजलनक सेवा प्रवाहिा सूचना प्रववलधको उपयोग गने, 

• ईिेि प्राि गने, पठाउने तथा वप्रन्ट गरी अध्यक्ष, प्रिखु 
प्रिासकीय अलधकृतिाई उपिब्ध गराउने र सम्बन्धीत िाखा, 
इकाईिाई जानकारी गराउने,   

• आवलधक सिीक्षा, सावयजलनक सनुवुाई, सािाशजक परीक्षिको 
ववद्यतुीय अलधिेख राख्न ेकाििा सहयोग गने, 

• गाउँपालिकाको िहत्वपिूय लनिययहरुको ववद्यतुीय अलधिेख राख्न,े 

• आफ्नो इकाईसंग सम्बन्धीत सम्पूिय फाईि तथा कागजात 
सरुशक्षत राख्न,े िहत्वपूिय  कागजात ववद्यतुीय िाध्यििा सरुशक्षत 
राख्न,े 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

६.२. त्याङक तथा अलभिेख व्यवस्थापन इकाई 

• आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्टरनटे सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा 
तारववहीन टेलिलभजन प्रसारिको अनिुलत, नवीकरि, 

• स्थानीय त्याङक संकिन, प्रिोधन, अलभिेखीकरि तथा ववतरि, 
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• आधारभतू त्यांक संकिन र व्यवस्थापनः जनसाशङ्ग्खयक, 

प्राकृलतक, आलथयक, सािाशजक, सासं्कृलतक, भौलतक पूवायधार, 

रोजगारीको अवस्था, कूि ग्राहस््य उत्पादन, प्रलतव्यशक्त आय, 

िानव ववकास सूचकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय सिेतको त्याङ्क 
सङ्किन र प्रिोधन गरी सूचना प्रिािीिा आवद्धता र पार्श्रवय शचत्र 
तथा श्रोत नक्साको अद्यावलधक एवं अलभिेख, 

• कायायियसँग सम्बन्धीत सबै वकलसिका त्यांकहरुको एकीकरि 
तथा ववतरि, 

• प्रदेि तथा संघसँग त्यांक एवं सूचना आदानप्रदान र सिन्वय, 

• सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा साधनको अलभिेख (प्रोफाईि) 
व्यवस्थापन, 

• आवलधक सिीक्षा, सावयजलनक सनुवुाई, सािाशजक परीक्षिको 
अलभिेख राख्न,े 

• आवलधक सिीक्षा, सावयजलनक सनुवुाई, सािाशजक परीक्षिको 
ववद्यतुीय अलधिेख राख्न ेकाििा सहयोग गने, 

• गाउँपालिकाको तथा गाउँपालिकाको सवै िाखा, इकाईवाट 
भएका िहत्वपूिय लनिययहरुको ववद्यतुीय अलधिेख राख्न,े 

• आफ्नो इकाईसंग सम्बन्धीत सम्पूिय फाईि तथा कागजात 
सरुशक्षत राख्न,े िहत्वपूिय कागजात ववद्यतुीय िाध्यििा सरुशक्षत 
राख्न,े 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

६.३. अनगुिन तथा िूल्याकंन इकाई 
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• गाउँपालिका ववकास नीलत, अल्पकािीन, िध्यकािीन तथा 
दीघयकािीन ववकास योजना एवं गरुुयोजना तजुयिा, 

• आलथयक, सािाशजक, साँस्कृलतक, वातावरिीय, प्रववलध र 
पूवायधारजन्य ववकास आयोजना तथा पररयोजना र 
काययििहरूको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाव िूल्याङ्कन र पषृ्ठ 
पोषि, 

• ववकासका प्राथलिकता प्राि क्षेत्र लनधायरि, 

• संघीय र प्रादेशिक आयोजना, पररयोजना, काययिि कायायन्वयनिा 
सिन्वय, सहजीकरि र सहयोग, 

• ववलभन्न िाखाहरुिाई िाखाहरुवाट सम्पादन भएका कािको 
िालसक,चौिालसक, आवलधक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गनय िगाउन े
तथा प्रलतफिको सिीक्षा गने, सिीक्षा काययिि राख्न,े 

• अनगुिन तथा िूल्यांकनको आधार तथा प्रविया लनधायरि, 

• सावयजलनक सनुवुाई, सािाशजक परीक्षिको व्यवस्थापन गने 
अलभिेख राख्न,े 

• ववषय क्षेत्रगत नीलतको अनगुिन तथा िूल्यांकन र पषृ्ठ पोषि, 

• गाउँपालिकाको बावषयक नीलत, काययिि तथा बजेट तजुयिा प्रविया 
सम्बन्धी कायय सम्पन्न गने, 

• उपभोक्ता अलधकार तथा वहत सम्बन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, 

कायायन्वयन र लनयिन, 

• स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूलतय तथा लनकासी प्रक्षेपि, िूल्य 
लनधायरि र अनगुिन, 

• उपभोक्ता सचेतना, िशक्षत उपभोक्ताको िगत व्यवस्थापन र 
स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गिुस्तर परीक्षि, 

• खाद्य पदाथयको गिुस्तर लनयन्त्रि तथा वजार अनगुिन, 
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• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको प्रत्यक्ष िातहतिा रहन ेइकाईहरु 

१. आन्तररक िेखा परीक्षि इकाई 

• कशम्तिा पलन प्रत्येक चौिालसकिा आन्तररक िेखापरीक्षि गरी 
प्रलतवेदन गने, 

• िेखापरीक्षि वववरि (बेरुजूको िगत सिेत) को अलभिेख 
व्यवस्थापन , 

• बेरुजूको िगत, अलभिेख र असिु उपरको कारवाही, 
• अशन्ति िेखापरीक्षि काययिा सहयोग, सिन्वय र सहजीकरि, 

• िेखापािनसम्वन्धी क्षिता ववकास कायय, 
• वडा कायायियको आम्दानीको िीषयकगत िालसक परीक्षि गरी 

गाउँपालिकािा प्रलतवेदन गने, 

• सािदुावयक ववद्याियहरुको िेखा परीक्षििा सहशजकरि र सिन्वय 
गने, 

• गाउँपालिकावाट संचालित ववलभन्न कोषहरुको िेखा पररक्षि गने, 

• अस्पताि तथा स्वास््य चौकी, केन्रहरुको िेखापरीक्षि गने,   

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

२. अन्तर सरकार तथा वैदेशिक सिन्वय इकाई 

• संघ तथा प्रदेि तहिा संववधान तथा कानून बिोशजिको 
सहभालगताको व्यवस्थापन, 
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• अन्तरायविय संघ संस्था, दात ृलनकाय संग सम्पकय  तथा सहयोगका 
िालग सहशजकरि,  

• शजल्िा सिन्वय सलिलतसँगको सिन्वय, 

• दस्तावेज तथा अन्य सािग्री अनवुाद सम्बन्धी कायय, 
• भलगनी सम्बन्ध सम्बन्धी कायय, अन्तरायविय संघ संस्थाहरुसँगको 

सम्पकय , सदस्यता, सिन्वय, 

• इकाईसँग सम्बन्धीत अन्य काययहरु । 

 

३.  सावयजलनक लनजी साझेदारी 
• स्थानीय सावयजलनक लनजी साझदेारी सम्वन्धी स्थानीय नीलत, योजना 

लनिायि 

• स्थानीय सावयजलनक लनजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा 
कायायन्वयन  

• स्थानीय ववकासिा लनजी क्षेत्रको प्रबद्धयन 

 
  

 

आज्ञािे 

रिेि सवेुदी 
प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 


