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आलिताि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) लनर्माििी, २०७९ 

    गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित लमलत 

            २०७९।०२।१२ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट गररन ेकार्यिाई व्र्िशथित गनय नेपािको संविधानको धारा २१८, थिानीर् 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १६ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी आलिताि गाउँ कार्यपालिकािे 
आलिताि गाउँपालिकाको कार्य विभाजनका िालग देहार्का लनर्महरु बनाएको छ ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ी लनर्महरुको नाम "आलिताि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य 
विभाजन) लनर्माििी, २०७९" रहेको छ । 

(२) र्ो लनर्माििी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स लनर्माििीमा: 

(क)  "अध्र्ि" भन्नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(ख)  "उपाध्र्ि" भन्नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "कार्यपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत 
सम्झन ुपदयछ । 

(ङ)  "गाउँपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(च)  "विषर्गत िाखा" भन्नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिका अन्तरगतको विषर्गत िाखा, उपिाखा, 
कार्ायिर् िा इकाईिाई सम्झन ुपदयछ । र्स िब्दिे संविधान बमोशजम गाउँपालििाई तोवकएको 
कार्यसम्पादन गनयका िालग गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत रहने शििा, थिाथ्र्, कृवष, िन, 
पिवुिकास जथता विषर्िेत्रगत कार्ायिर् िा इकाईिाई समेत सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  "िडा सशचि" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको िडा कार्ायिर्को प्रिासकीर् प्रमखुको रुपमा 
कामकाज गनय तोवकएको िडा सशचि सम्झन ुपदयछ । 

(ज)  "िडा सलमलत" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको िडा सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(झ)  "सदथर्" भन्नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको सदथर् सम्झन ुपदयछ । सो िब्दिे गाउँ 
कार्यपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि र िडा अध्र्ि समेतिाई जनाउनेछ । 

(ञ)  "सभा" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झन ुपदयछ । 
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३.  कार्य सम्पादन : (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िडा 
कार्ायिर् एिं विषर्गत िाखाबाट हनुेछ । 

(२) गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत रहने विषर्गत िाखा िा कार्ायिर् िा उपिाखा िा इकाई 
िा केन्रहरुको वििरण अनसूुची-१ मा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोशजमका विषर्गत िाखाहरु र लतनीहरुको कार्य वििरण गाउँ 
कार्यपालिकािे थिीकृत गरे बमोशजम हनुेछ । 

४. कार्य विभाजन : (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र विषर्गत िाखाबाट सम्पादन हनु ेकार्य अनसूुची-
२ बमोशजम हनुेछ । 

(२) गाउँ कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोशजमको विषर्गत िाखाको काममा आिश्र्कता 
अनसुार हेरफेर िा िपघट गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सलमलतबाट सम्पादन हनुे कार्य अनसूुची-३ बमोशजम हनुेछ । 

(४) अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि र सदथर्कको काम, कतयव्र् र अलधकार अनसूुची-४ 
बमोशजम हनुेछ । 

(५) अध्र्ििे विषर्गत िेत्रको कार्यको िालग कार्यपालिकाको कुनै सदथर्िाई लनजिे गने 
कार्यको िेत्रालधकार समेत तोकी शजम्मेिारी ददन सक्नछे । 

(६) कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पादनका िालग अनसूुची-५ बमोशजमका विषर्गत सलमलत 
गठन गरी कुनै सदथर्को संर्ोजकत्िमा त्र्थतो सलमलतको कार्यिेत्र तोकी शजम्मेिारी ददन सक्नेछ । 

५. शजम्मेिारी तिा उत्तरदावर्त्ि : (१) गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कामका िालग अध्र्ि तिा 
सदथर्हरु सामवुहक रुपमा गाउँ सभाप्रलत उत्तरदार्ी हनुेछन ्। 

(२) गाउँ कार्यपालिकाका सदथर्हरु आफूिाई तोवकएको कार्यका िालग व्र्शिगत रुपमा 
कार्यपालिका तिा अध्र्िप्रलत उत्तरदावर् हनुेछन । 

(३) विषर्गत सलमलतबाट सम्पादन हनुे कामका िालग सलमलतका संर्ोजक तिा सदथर्हरु 
सामवुहक रुपमा कार्यपालिकाप्रलत उत्तरदार्ी हनुछेन । 

(४) िडा अध्र्ि आफूिे गने कामका िालग कार्यपालिका, अध्र्ि तिा िडा सलमलतप्रलत र 
िडा सलमलतबाट गररने कामका िालग सामवुहक रुपमा कार्यपालिका र सभाप्रलत उत्तरदार्ी हनुछे । 
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६.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजन : (१) गाउँ कार्यपालिकािे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार अध्र्ि, 
उपाध्र्ि, िडाअध्र्ि, सदथर् तिा मातहतका सलमलत, उपसलमलत िा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिाई 
प्रत्र्ोजन गनय सक्नछे । 

(२) अध्र्ििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार कुनै सदथर् िा प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृतिाई प्रत्र्ोजन गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सलमलत िा िडा अध्र्ििे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् केअवह अलधकार िडा 
सलमलतका कुनै सदथर् िा िडा सशचििाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

७.  िपघट, हेरफेर िा संिोधन : (१) कार्यपालिकािे र्स लनर्माििीिाई आिश्र्कता अनसुार िपघट 
िा हेरफेर िा संिोधन गनय सक्नेछ । 

(२) कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोशजम अनसूुचीमा िपघट िा हेरफेर िा संिोधन गरेको 
विषर्को सूचना सियसाधारणकको जानकारीको िालग प्रकािन गनुय पनेछ । 

८.  बाधा अड्काउ फुकाऊ : र्ो लनर्म कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा र्स 
लनर्माििीको भािनाको प्रलतकूि नहनुे गरी कार्यपालिकािे त्र्थतो बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्र्क 
व्र्िथिा गनय सक्नेछ । 

९.  खारेजी : आलिताि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) लनर्माििी, २०७४ खारेज 
गररएको छ । 

१०.  र्सै बमोशजम भए गरेको मालनन े : र्ो लनर्माििी थिीकृत हनुपूुिय गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन 
भएका कार्यहरु र्सै लनर्माििी अनरुुप भए गरेको मालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(लनर्म ३ को उपलनर्म (२) सगँ सम्बशन्धत) 

गाउँ कार्यपालिकामा रहन ेविषर्गत िाखा (िाखा, कार्ायिर्, उपिाखा, इकाई) को वििरण 

१. सामान्र् प्रिासन िाखा 

(क) थिानीर् सेिा तिा जनिशि विकास उपिाखा 

(ख) साियजलनक खरीद तिा सम्पशत्त व्र्िथिापन उपिाखा 

(ग) थिानीर् तह, प्रदेि र संघसँगको सम्बन्ध र समन्िर् तिा िडासँगको समन्िर् उपिाखा 

(घ) नगर प्रहरी व्र्िथिापन उपिाखा 

(ङ) न्र्ार्, कानून तिा मानि अलधकार प्रिर्द्यन उपिाखा  

(च) सूचना तिा संचार प्रविलध विकास तिा विथतार र एफ.एम. संचािन उपिाखा 

(छ) बजार अनगुमन, गणुथतर, नापतौि, खाद्य सरुि र उपभोिा वहत संरिण उपिाखा 

(ज) बैठक तिा विधार्न उपिाखा 

(झ) आन्तररक िेखापररिण उपिाखा 

(ञ) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपालध तिा विभषुण इकाई 

२ राजश् ि तिा आलियक प्रिासन िाखा 

(क) राजश् ि नीलत तिा प्रिासन उपिाखा 

(ख) आलियक प्रिासन उपिाखा 

३ पूिायधार विकास तिा भिन लनर्मन िाखा 

(क) सडक तिा र्ातार्ात व्र्िथिा उपिाखा 

(ख) भिन तिा भउन संवहता एिं लनमायण इजाजत (लडजाइन समेत) उपिाखा 

(ग) जग्गा नापी तिा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भ-ूउपर्ोग तिा िथती विकास उपिाखा 

 जग्गा नापी तिा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय इकाई 

 बशथत विकास इकाई 

(घ) जिविद्यतु, उजाय, सडक िशत्त तिा लसंचाई उपिाखा 

 जिविद्यतु, उजाय र सडक िशत्त इकाई 
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 लसंचाई तिा जिउत्पन् न प्रकोप लनर्न्त्रण इकाई 

(ङ) िातािरण, पर्ायिरण एिं जिाधारिेत्र संरिण तिा फोहरमैिा व्र्िथिापन उपिाखा 

(च) विपद् व्र्िथिापन (िारुणर्न्त्र, एम्ििेुन्स तिा र्न्त्र उपकरण पररचािन समेत) उपिाखा 

(छ) साियजलनक लनजी साझेदारी इकाई 

४. आलियक विकास िाखा 

(क) कृवष, पिपुन्छी तिा सहकारी कार्ायिर् 

(ख) िन तिा भ-ूसंरिण कार्ायिर् 

(ग) उद्योग तिा उद्मशििता विकास उपिाखा 

(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तिा गररिी न्रू्नीकरण उपिाखा 

५. सामाशजक विकास िाखा 

(क) आधारभतू तिा माध्र्लमक शििा कार्ायिर् 

(ख) खेिकूद तिा अलतररि विर्ाकिाप इकाई 

(ग) आधारभतू थिाथ्र् तिा सरसफाई कार्ायिर् 

(घ) खानेपानी व्र्िथिापन कार्ायिर् 

(ङ) िैंलगक समानता तिा सामाशजक सरुि उपिाखा 

 िैंलगक समानता इकई 

 िाििालिका, वकिोर वकिोरी तिा रू्िा इकाई 

 अपांगता भएका व्र्शि तिा जेष्ठ नागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संथिा पररचािन, समन्िर् तिा लनर्मन इकाई  

(छ) सामाशजक सरुिा कार्यिम तिा व्र्शिगत घटना दताय इकाई 

(ज) संथकृलतक, सम्पदा, िलितकिा तिा पर्यटन प्रबर्द्यन इकाई 

६. र्ोजना, अनगुमन तिा त्र्ाकं िाखा 

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

(ख) अनगुमन तिा मूल्र्ांकन इकाई 

(ग) त्र्ांक व्र्िथिापन इकाई 
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अनसूुची-२ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (१) सगँ सम्बशन्धत) 

विर्गत िाखाको कार्य विभाजन 

१. सामान्र् प्रिासन िाखा 

(क) थिानीर् सेिा तिा जनिशि विकास 

 थिानीर् सेिाको व्र्िथिापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेिा ितय, र्ोजना, कार्यन्िर्न र लनर्मन 

 संविधानको धारा ३०२ बमोशजम समार्ोजन भई आउने कमयचारीको व्र्िथिापन  
 थिानीर् सेिाको व्र्िथिापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
 गाउँपालिकाको संगत विकास, संगठन संरचना तिा दरिन्दी लनधायरण, जनिशि व्र्िथिापन र िृशत्त 

विकास 

 थिानीर् सेिाको व्र्बथिापनमा सूचना तिा संचार प्रविलधको उपर्ोग, प्रिर्द्यन र लनर्मन 

 मानि संसाधन विकासका िालग अल्पकालिन तिा दीघयकालिन र्ोजना तजुयमा 
 गाउँपालिकामा साियजलनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्र्िथिापन 

 थिानीर् िाशन्त सलमलत सम्बन्धी कार्यहरु 

(ख) साियजलनक खरीद तिा सम्पशत्त व्र्िथिापन 

 गाउँपालिकाको िालग साियजलनक खरीद तिा अन्र् बन्दोिथतीका सामान सम्बन्धी विषर् 

 गाउँपालिका लभत्रको साियजलनक तिा सरकारी सम्पशत्त, सामदुावर्क सम्पशत्त, भिन, सडक, पसि, 
व्र्िसार्, पूिायधार, उद्योग, खानी तिा खनीज, िनको वििरण सवहतको अद्यािलधक अलभिेख 

 गाउँपालिकाको थिालमत्िमा रहेको सम्पशत्तको अद्यािलधक अलभिेख 

 गाउँपालिकाशथित सरकारी सम्पशत्तको एकीकृत वििरण 

(ग) थिानीर् तह, प्रदेि र संघसगँको सम्बन्ध र समन्िर् तिा िडासगँको समन्िर् 

 संघ तिा प्रदेि तहमा संविधान तिा कानून बमोशजमको सहभालगता तिा प्रलतलनलधत्ि 

 शजल्िा समन्िर् सलमलतसँगको समन्िर् 

 िडा तहसँगको सम्पकय  र समन्िर् 

 पत्राचार, सभा, समारोह, शिष्टाचार 
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(घ) नगर प्रहरी व्र्िथिापन  

 संघीर् तिा प्रदेि कानूनको अलधनमा रवह नगर प्रहरीको संचािन तिा व्र्िथिापन नीलत, कानून, 
मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 नगर प्रहारी माफय त देहार्का कार्य सम्पादन गने  
o नीलत, कानून, मापदण्ड, लनणयर्हरु कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 
o सम्पशत्तको संरिण, 
o गाउँपालिकामा हनुे सभा समारोह, परम्परा तिा जात्रा चाडपियको व्र्िथिापनमा सहर्ोग, 
o थिानीर् बजार तिा पावकय ङ्क थििको व्र्िथिापनमा सहर्ोग, 
o नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकािे तोके बमोशजमका नीलत, र्ोजना, कार्यिम कार्ायन्िर्न, 
o गाउँ बथती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ायन्िर्न र कसूर उपर छानविन र अनसुन्धान, 
o थिानीर् न्र्ावर्क सलमलतिे गरेका आदेि, फैसिा कार्ायन्िर्न सहर्ोग, 
o कार्ायिर् पररसर, सम्पदा, साियजलनक, ऐिानी, पलतय जग्गा, साियजलनक भिन तिा भौलतक 

पूिायधारको संरिण र सरुिा, 
o विपद् व्र्िथिापनमा सहर्ोग, 
o अपराध रोकिाम तिा अनसुन्धानमा सहर्ोग, 
o फुटपाि व्र्िथिापन 

o लनमायण लनर्मन 

o गणुथतर लनर्न्त्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ङ) न्र्ावर्क सलमलतको सशचिािर्, न्र्ार्, कानून, मानि अलधकार प्रिर्द्यन तिा मेिलमिाप र मध्र्थतता, लनणयर् 
तिा फैसिा कार्ायन्िर्न  

 न्र्ावर्क सलमलतको सशचिािर् सम्बन्धी कार्य 
 न्र्ार् तिा काननुी राज्र्को पररपािना 
 मानि अलधकारको संरिण तिा प्रिर्द्यन 

 व्र्शि र समदुार्बीच लमिलमिाप र मध्र्थिताको व्र्िथिापन 

 न्र्ावर्क लनणयर् तिा फैसिा कार्ायन्िर्न 

(च) सूचना तिा संचार प्रविलध विकास तता विथतार र एफ.एम. सञ्चािन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु तिा तारविवहन वटलिलभजन प्रसारणको अनमुलत, 
निीकरण र लनर्मन 
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 एकसर् िाटसम्मको एफ.एम. रेलडर्ो सञ् चािन अनमुलत, निीकरण र लनर्मन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकािन अनमुलत, अलभिेख तिा लनर्मन 

 अलभिेख व्र्िथिापनमा निीनतम सूचना प्रविलधको प्रर्ोग 

 सूचना तिा संचार प्रविलधमा सियसाधारण जनताको सहज र सरि पहुँच तिा सूचना प्रविलधको विकास 
र विथतार सम्बन्धी कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िन 

 बैज्ञालनक अध्र्न, अनसुन्धान र प्रविलध विकासमा िगानी 
 सूचना तिा संचार प्रविलधमा आधाररत त्र्ांक व्र्िथिापन । 

(छ) बजार अनमुान, गणुथतर, नापतौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिण  

 थिानीर् व्र्ापार, िाशणज्र्, िथतकुो माग, आपूलतय व्र्िथिापन तिा अनगुमन 

 बजार तिा हाट बजार व्र्िथिापन 

 उपभोिा तिा वहत सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 थिानीर् िथतहुरुको उत्पादन, आपूलतय तिा लनकासी प्रिेपण, मूल्र् लनधायरण र अनगुमन 

 थिानीर् व्र्ापार र िाशणज्र् सम्बन्धी पूिायधार लनमायण 

 थिानीर् िथत ुर सेिा व्र्ापारको मूल्र् तिा गणुथतरको अनगुमन र लनर्मन 

 उपभोिा सचेतना, िशित उपभोिाको िगत व्र्िथिापन र थिानीर् िथत ुतिा सेिाको गणुथतर 
परीिण  

 खाद्य पदाियको गणुथतर लनर्न्त्र 

 खानेपानीको गणुथतर लनर्न्त्रण 

 थिानीर् व्र्ापार प्रिर्द्यन सहजीकरण र लनर्मन 

 थिानीर् बौवर्द्क सम्पशत्तको संरिण, पिर्द्यन र अलभिेखांकन । 

(ज) बैठक तिा विधार्न 

 कार्यपालिका तिा सभाको बैठक व्र्िथिापन 

 कार्यपालिकाको लनणयर्हरुको विद्यतुीर् माध्र्मबाट अलभिेखीकरण तिा प्रकािन 

 कार्यपालिका तिा सभामा पेि गनुयपने लबलभन् न नीलत, लनर्म तिा कानूनको मथर्ौदामा संर्ोजन 

 कार्यपालिकाका लबलभन् न सलमलत, उपसलमलत, कार्यदिको बैठक व्र्िथिापन 

 नीलत, कानूनको प्रमाणीक प्रलतको संरिण, प्रकािनका िालग समन्िर् 

 विधार्न सम्बन्धी अन्र् कार्य । 
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(झ) आन्तररक िेखापरीिण 

 आन्तररक तिा पूिय िेखापरीिण 

 िेखापरीिण वििरण (िेरुजकुो िगत समेत) को अलभिेख व्र्िथिापन 

 अशन्तम िेखापरीिण कार्यमा सहर्ोग, समन्िर् र सहजीकरण 

 िेखापािन सम्बन्धी िमता विकास कार्य 

(ञ) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपाधी, विभषुण आदद  

 थिानीर् चाडपिय, साियजलनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्र्िथिापन 

 उपाधी तिा विभषुण सम्बन्धी लसफाररि, अलभिेख 

२ राजश् ि तिा आलियक प्रिासन िाखा  

(क) राजश् ि नीलत तिा प्रिासन 

 राजश् ि सम्बन्धी नीलत, कानून तजुयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन (राजश् ि चहुािट लनर्न्त्र समेत) 
 सम्पशत्त कर, घरिहाि कर, घरजग्गा रशजषे्ट्रिन िलु्क, सिारी साधन कर, सेिा िलु्क दथतरु, पर्यटन 

िलु्क, विज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भलूमकर (मािपोत) कर, दण्ड जररिाना, मनोरञ् जन कर, 
िहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ िा माररएको जीिजन्तकुो हाड, लसंग, पिाँख, छािामा कर, 
प्राकृलतक स्रोत साधन, व्र्िसावर्क कर सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्िर्न, बाँडफाँड, 
संकिन र लनर्मन, अन्र् आर् व्र्िथिापन 

 साियजलनक खिय तिा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिा 
लनर्मन र सोको संकिन तिा बाँडफाँड  

 आफ्नो िेत्रलभत्र राजश् िका दर अन्र् िलु्क लनधायरण, संघीर् र प्रदेि कानून बमोशजम प्राकृलतक श्रोत 
साधन र सेिा िलु्क जथता रोर्ल्टी संकिन, समन्िर् र लनर्मन 

 थिानीर् पूिायधार सेिा र उपर्ोगमा सेिा िलु्क तिा दथतरु (नीलत, कानून, मापदण्ड, लनर्मन, िलु्क 
लनधायरण, संकिन तिा व्र्िथिापन ) 

 मािपोत संकिन 

 कानून बमोशजम ढंुगा, लगट्टी, िाििुा, माटो, ननु, थिेट, फार्रक्िेजथता खानीक खलनज पदाियको 
सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी संकिन 

 टे्रवकङ्ग कार्वकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ् जी जशम्पङ्ग, शजपफ्िार्र, र् र्ाशफ्टङ्ग िलु्क 

 सामदुावर्क िनको संचािन र व्र्िथिापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी संकिन 

 पानीघट्ट, कूिो, पैनी जथता सेिा संचािनबाट प्राप्त रोर्ल्टी संकिन 
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 प्रकृलतक स्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीलत लनधायरण र कार्ायन्िर्न तिा प्रदेि र संघीर् मापदण्ड पािना 
 प्रचलित कानून बमोशजम दण्ड जररिाना 
 बाँकी बक्र्ौता रकमको िगत र असिु उपर 
 करदाता शििा तिा करदाता वििरण अद्यािलधक 

 वित्तीर् स्रोत साधनको समतामूिक बाँडफाँड 

 आलियक साधनको महत्तम उपर्ोग तिा पररचािन 

 राजश् ि परामिय सलमलत सम्बन्धी विषर् 

 थिानीर् राजश् ि प्रिर्द्यनका िालग प्रोत्साहन 

 राजश् िको सम्भाव्र्ता अध्र्न 

 राजश् ि सूचना तिा त्र्ांकको आदान प्रदान 

 संघीर् तिा प्रदेि कानून बमोशजम बजेट घाटपूलतयको स्रोत व्र्िथिा 

(ख) आलियक प्रिासन  

 आलियक (कार्यविलध) नीलत, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन, आलियक प्रिासन र व्र्िथिापन 

 बजेट सीमा लनधायरण, बजेट तजुयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 संशचत कोष तिा आकशथमक कोषको व्र्िथिापन 

 िगानी र िाभांिको व्र्िथिापन 

 िेखा व्र्िथिापन, खचय, राजश् ि, धरौटी, कार्यसंचािन कोष तिा अन्र् सरकारी कोष तिा सम्पशत्तको 
एकीकृत वििरण  

 समवष्टगत आलियक अिथिाको विश् िेषण 

 ऋण तिा अनदुानको व्र्िथिापन र लनर्मन 

 िगानी प्रिेपण (सहकारी, सहकारी तिा लनजी) र वित्ती व्र्िथिापन 

 कारोिारको िेखांकन, लनर्न्त्र तिा व्र्िथिापन 

 राजश् ि तिा व्र्र्को अनमुान 

 बेरुज ुफर्छ्यौट 

 आलियक प्रिासन र व्र्िथिापन सम्बन्धी अन्र् विषर् । 

३. पूिायधार विकास तिा भिन लनर्मन िाखा  

(क) सडक तिा र्ातार्ात व्र्िथिा  

 थिानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तिा र्ातार्ात सम्िन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिा 
लनर्मन 
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 थिानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्ग ेपिु, पिेुसा र तटिन्धन सम्बन्धी गरुुर्ोजनाको 
तजुयमा, कार्ायन्िर्न र थतरोन् नलतका आर्ोजनाको पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार 

 र्ातार्ात सरुि व्र्िथिापन र लनर्मन 

 थिानीर् साियजलनक र्ातार्ातको रुट लनधायरण, अनमुलत, निीकरण, खारेजी, सेिाको गणुथतर, भाडा 
दर लनधायरण र लनर्मन 

 ट्याक्सी सेिा अनमुती, व्र्िथिापन र लनर्मन 

 िातािरणमैत्री, जििार् ुपररितयन अनकूुिन, अपांगता र िैवङ्गकमैत्री र्ातार्ात प्रणािीको प्रिर्द्यन 

 आधारभतू र्ातार्ात सम्बन्धमा प्रदेि सरकारसँग समन्िर् 

 र्ातार्ात िेत्रमा िगानी अलभबवृर्द् 

 र्ातार्ात सवुिधामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच 

 र्ातार्ात िेत्रमा िातािरणमैत्री प्रविलधिाई प्रोत्साहन 

 लनजी र्ातार्ात लनर्मन व्र्िथिापन  

(ख) भिन तिा भिन संवहता एिं लनमायण इजाजत (लडजाइन समेत)  

 भिन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी र्ोजना तजुयमा, आर्ोजना पवहचान, अध्र्र्न, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

 रावष्ट्रर् भिन संवहता तिा मापदण्ड बमोशजम भिन लनमायण अनमुती र लनर्मन, 
 भिन लनमायण इजाजत, भिन संवहता कार्ायन्िर्न, 
 भिन लनमायणको नक्िा थिीकृलत, संिोधन, लनर्मन, 
 परुातत्ि, प्राचीन थमारक र संग्रहािर् संरिण सम्बर्द्यन र पनु:लनमायण, 
 सरकारी भिन, विद्यािर्, सामदुावर्क भिन, सभागहृ तिा अन्र् साियजलनक भिन तिा संरचना लनमायण 

र ममयत संभार 

(ग) जग्गा नापी तिा नक्िा, घरजग्गा धनी पूजाय, भ-ूउपर्ोग तिा िथती विकास  

जग्गा नापी तिा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय 

 प्रादेशिक मापदण्ड बमोशजम घरजग्गा धनी दताय प्रमाणपूजाय वितरण तिा िगत व्र्िथिापन 

 भलूमको िलगयकरण अनसुारको िगत 

 जग्गाको वकत्ताकाट र भमूी िगत (नक्िा, से्रथता) लनमायण र संरिण 

 सरकारी प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनधायरण तिा वितरणमा समन्िर् र सहजीकरण 

 जग्गा वििाद समाधानमा मेिलमिाप र मध्र्थिता 
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 विश् ि सम्पदा सूचीमा परेका थमारक र परुाताशत्िक महत्ि िगार्त िन, सीमसार िेत्र, तटिती 
िेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगत 

िशथत विकास  

 िहरीकरण, िथती विकास सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्बन्धी र्ोजना तजुयमा, आर्ोजना 
पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 आधारभतू आिासका र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 गाउँपालिकामा अव्र्िशथित बसोिास व्र्िथिापन कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 आधारभतू बसोिास सम्बन्धमा प्रदेि सरकारसँग समन्िर् 

 र्ोजनािर्द् र व्र्िशथित िथती विकासका कार्यिम तजुयमा कार्ायन्िर्न 

 एकीकृत िथती विकासका िालग जग्गाको एवककरण तिा जग्गा विकास र व्र्िथिापन 

 संघीर् तिा प्रदेि कानूनको अलधनमा रवह आफ्नो िेत्रको भ-ूउपर्ोग नीलत, र्ोजना, कार्यिम तजुयमा 
र कार्ायन्िर्न 

 संघीर् तिा प्रदेि मापदण्डको अलधनमा रवह व्र्िशथित िथती विकासका कार्यिमको तजुयमा र 
कार्ायन्िर्न 

 संशघर् र प्रदेि कानून बमोशजम थिानीर् तहमा सकुुम्िासी पवहचान र अलभिेख व्र्िथिा 
 थिानीर्थतरमा सकुुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र िसोिास व्र्िथिा 
 एकीकृत िथती विकासका िालग जग्गाको एकीकरण तिा जग्गा विकास र व्र्िथिापन। 

(घ) जिविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती र लसंचाई 

जिविद्यतु, उजाय र सडक ित्ती 

 साना जिविद्यतु आर्ोजना, निीकरणीर् उजाय तिा िैकशल्पक ऊजाय सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, 
र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 िैकशल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविलध विकास र हथतान्तरण, िमता अलभिृवर्द्/प्रिर्द्यन, 
 विद्यतु वितरण प्रणािी र सेिाको व्र्िथिापन, संचािन र लनर्मन 

 जनसहभालगतामा आधाररत थिदेिी िगानीिाई प्रािलमकता ददंदै जिस्रोतको िहउुपर्ोगी विकास 
कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 सडक ित्तीको व्र्िथिा 

लसंचाई तिा जिउत्पन् न प्रकोप लनर्न्त्रण 

 लसंचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड लनधायरण र लनर्मन 
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 लसंचाई सम्बन्धी गरुुर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र थतरोन् नलतका आर्ोजनाको पवहचान, अध्र्र्न 
कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार र लनर्मन 

 थिानीर् साना, सतह तिा भलूमगत लसंचाई प्रणािीको संचािन लनमायण, सधुार, ममयत सम्भार तिा सेिा 
िलु्कको लनधायरण र संकिन व्र्िथिापन 

 जिउत्पन् न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्धी थिानीर् 

 तटबन्ध, नदी लनर्न्त्रण तिा नदी व्र्िथिापन र लनर्मन 

 साना जि उपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र अनगुमन 

(ङ) िातािरण, पर्ायिरण एिं जिाधारिेत्र संरिण तिा फोहरमैिा व्र्िथिापन  

 थिच्छ तिा थिथि िातािरण र जिाधार तिा िन्र्जन्तकुो संरिण व्र्िथिापन सम्बन्धी नीलत, 
कानून, कार्यिम तजुयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 िृिारोपण, हररर्ािी तिा हररत िेत्रको प्रिर्द्यन 

 फोहरमैिा संकिन, पनु: उपर्ोग, प्रिोधन, विसजयन र सोको सेिा िलु्क लनधायरण र लनर्मन 

 सरसफाई तिा थिाथ्र् जन्र् फोहोरमैिाको व्र्िथिापन 

 िार् ुतिा ध्िनीको प्रदषुण लनर्न्त्रण 

 हालनकारक पदाियहरुको लनर्मन तिा लनर्न्त्रण 

 साियजलनक िौचािर् व्र्िथिापन 

 िातािरणीर् जोशखम न्रू्नीकरण 

 न्रू्न काियनमूखी तिा िातािरणमैत्री विकास अििम्िन 

 िातािरण संरिण िेत्र लनधायरण र व्र्िथिापन 

 पानी मूहानको संरिण 

 पवहरो लनर्न्त्रण 

 जििारू् पररितयन अनकूुिन कार्यिम 

(च) विपद् व्र्िथिापन, िारूण र्न्त्र, एम्ििेुन्स  

 विपद् व्र्िथिापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिा थिानीर्थतरका आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 विपन ्पूिय तर्ारी तिा प्रलतकार्य र्ोजना, जोशखम न्रू्नीकरण कार्य र्ोजना 
 विपद् पूिय तर्ारी, खोज तिा उर्द्ार, राहत सामग्रीको पूिय भण्डारण, वितरण र समन्िर् 

 विपद् जोशखम िेत्रको नक्िाकंन तिा िथतीहरुको पवहचान र थिानान्तरण 
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 विपद् व्र्िथिापनमा संघ, प्रदेि र थिानीर् समदुार्, संघ संथिा, लनजीिेत्रसँग सहर्ोग, समन्िर् र 
सहकार्य 

 विपद् कोषको थिापना तिा संचािन र स्रोत साधनको पररचािन 

 विपद् पश् चात थिानीर्थतरको पनुथिायपना र पनुलनयमायण 

 विपद् सम्बन्धी त्र्ांक व्र्िथिापन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 प्राकृलतक प्रकोपको रोकिाम र पूिय तर्ारी 
 विपद् जोशखम न्रू्नीकरणका िालग पूिय सूचना प्रणािी सम्बन्धी कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 िारुन र्न्त्र तिा एम्बिेुन्सको संचािन तिा व्र्िथिापन 

 थिानीर् आपतकािीन कार्य संचािन प्रणािी 

(छ) साियजलनक लनजी साझेदारी 

 थिानीर् साियजलनक-लनजी साझेदारी सम्बन्धी नीलत, र्ोजना लनमायण 

 थिानीर् साियजलनक-लनजी साझेदारी आर्ोजना छनौट तिा कार्ायन्िर्न 

 थिानीर् विकासमा लनजी िेत्रको प्रिर्द्यन 

४. आलियक विकास िाखा 

(क) कृवष, पिपुन्छी तिा सहाकारी 

कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्र्िथिापन सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तिा हाटबजारको पूिायधार लनमायण, साना लसंचाई लनमायण, तालिम 
प्रविधी प्रसार, प्राविलधक टेिा, कृवष सामाग्री आपूलतय र कृषक िमता विकास कार्यिमको संचािन 

 कृवषजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तिा महामारी रोगको लनर्न्त्रण 

 कृवष िातािरण संरिण तिा जैविक विविधताको संरिण र प्रिर्द्यन 

 कृवष प्रसार तिा जनिशिको प्रिेपण, व्र्िथिान र पररचािन 

 उच्च मूल्र्र्िु कृवषजन्र् िथतकुो प्रिर्द्यन, विकास तिा बजारीकरण 

 कृवष सम्बन्धी लबमा र कजाय सहजीकरण 

 िीत भण्डारको व्र्िथिापन 

 कृषकहरुको िमता अलभिवृर्द्, प्राविलधक सेिा, टेिा, सीप विकास र सििकरण 

 कृवष िीउविजन, नश् ि, मिखाद र रसार्न तिा औषलधहरुको आपूलतय, उपर्ोग र लनर्मन 
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 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी थिानीर् संघ संथिाहरुको समन्िर्, व्र्िथिापन र 
लनर्मन 

 कृवष सम्बन्धी प्रविलधको संरिण र हथतान्तरण 

 कृवष त्र्ांकको व्र्िथिापन र सूचना प्रणािी तिा कृवष सम्बन्धी सूचना प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रोत केन्रको थिापना र व्र्िथिापन 

पिपुन्छी  

 पिपुािन र पि ुथिाथ्ञ सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 पिपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार लनमायण, तालिम, प्राविलधक टेिा, कृषक िमता विकास 
कार्यिमको संचािन र लनर्मन 

 पिपुन्छीजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तिा महामारी रोगको लनर्न्त्रण 

 पिपुन्छी शचवकत्सा सेिाको व्र्िथिापन 

 पिनुश् ि सधुार पर्द्लत विकास र व्र्िथिापन 

 पिपुन्छी सम्बन्धी लबमा र कजाय सहजीकरण 

 थिानीर् चरन तिा खकय  विकास र व्र्िथिापन 

 पि ुआहारको गणुथतर लनर्मन 

 थिानीर्थतरमा पिपुन्छी सम्बन्धी त्र्ांकको व्र्िथिापन र सूचना प्रणािी 
 पि ुबधिािा र िीत भण्डारणको व्र्िथिापन र लनर्मन 

 पिपुािन तिा पि ुथिाथ्र् सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

सहकारी  

 सहकारी संथिा सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 थिानीर् सहकारी संथिाको दताय, अनमुती, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचत तिा ऋण पररचािन सम्बन्धी थिानीर् मापदण्ड र लनर्मन 

 सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रर्, केन्रीर्, लबषर्गत, प्रादेशिक र थिानीर् संघ संथिासँग समन्िर् र सहकार्य 
 सहकाकरी सम्बन्धी थिानीर् त्र्ांक व्र्िथिापन र अध्र्र्न अनसुन्धान  
 थिानीर् सहकारीको िमता अलभिृवर्द् 

 थिानीर् सहकारी िेत्रको प्रिर्द्यन, विकास र पररचािन 
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(ख) िन, भ-ूसंरिण, िन्र्जन्त,ु जिाधार, जलडबटुी तिा जैविक विविधता  

 िन, जंगि, िन्र्जन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, िातािरण, पर्ायिरन तिा जैविक विविधता सम्बन्धी 
थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सामदुावर्क, ग्रामीण तिा िहरी, धालमयक, किलुिर्ती िनको संरिण, सम्िर्द्यन, उपर्ोग र लनर्मन 

 िन उपभोिा समूहको व्र्िथिापन 

 मध्र्िती िेत्रको सामदुावर्क, धालमयक र किलुिर्ती िनकोक व्र्िथिापन 

 नदद वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तिा सडक वकनारमा िृिारोपण व्र्िथिापन 

 लनजी तिा व्र्िसावर्क िनको प्रिर्द्यन र लनर्मन 

 साियजलनक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा िृिारोपण, सम्भार, उपर्ोग र व्र्िथिापन 

 जलडिटुी तिा अन्र् गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी, सभेिण, उत्पादन, संकिन, प्रिर्द्यन, प्रिोधन र 
बजार व्र्िथिापन 

 िनिीउ बगैचा थिापना, व्र्िथिापन र प्रिर्द्यन 

 नसयरी थिापना, विरुिा उत्पादन, वितरण, रोपणन र प्रिर्द्यन 

 िन्र्जन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरिण, व्र्िसावर्क पािन, उपर्ोग र अनगुमन 

 िन्र्जन्तबाट थिानीर् समदुार्मा पनय प्रभाि रोकिाम, व्र्िथिापन 

 थिानीर् प्राणी उद्यान (शचलडर्ाखाना) को थिापना र संचािन 

 थिानीर् िन्र्जन्त ुपर्यटन र आर्आजयन 

 थिानीर्थतरमा आखेटोपहारको व्र्िथिापन 

 िन, िन्र्जन्त ुतिा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 रैिाने प्रजालतको संरिण र प्रिर्द्यन 

 लमचाहा प्रजालतको लनर्न्त्रण 

 जैविक विविधताको अलभिेख 

 सामदुावर्क भसंूरि र सोमा आधाररत आर् आजयन कार्यिम 

 भसंूरिण र जिाधार व्र्िथिापनजन्र् सामदुावर्क अनकूुिन 

 जििारू् पररितयन अनकूुिन कार्य 
 आर् आजयनमा आधाररत जलडबवुटको संरिण, प्रिर्द्यन, व्र्िथिापन 

(ग) उद्योग तिा उद्मशििता विकास र खानी तिा खलनज पदाियको संरिण  

उद्योग 

 िघ,ु घरेि ुतिा साना उद्योगको दताय, निीकरण, खारेजी र लनर्मन 
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 िघ,ु घरेि ुतिा साना उद्योगको विकास र प्रिर्द्यन 

 उद्यमशििता प्रिर्द्यन 

 व्र्ापाररक फमय, पसिको दताय, अनमुलत, निीकरण, खारेजी र लनर्मन 

 सीप विकास सम्बन्धी कार्यको प्रिर्द्यन 

खानी तिा खलनज  

 खानी तिा खलनज पदाियको संरिण सम्बन्धी थिानीर् नीलत  ,कानून ,मापदण्ड तिा  र्ोजनाको 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

 ढुङ्गा, लगट्टी, िाििुा, माटो, ननु, थिेट, खररढङ्गा, फार्रक्िेजथता खानीजन्र् िथत ुसिेिण, अन्िेषण, 
उत्खनन 

 ढुङ्गा, लगट्टी, िाििुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, फार्र क्िे तिा थिेट आदद खानीजन्र् िथतकुो संरिण, 
विकास, उत्खनन र उपर्ोग सम्बन्धी दताय, अनमुती, निीकरण, खारेजी र व्र्िथिापन 

 खानी तिा खलनज पदािय सम्बन्धी सूचना तिा त्र्ांक संकिन, अलभिेखन तिा व्र्िथिापन 

 भौगलभयक नक्िा प्रकािन 

(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तिा गररिी न्रू्नीकरण  

 गररिी लनिारण सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 गररिी लनिारणको थिानीर् रणनीलत तजुयमा 
 गररि घरपररिार पवहचान सम्बन्धी थिानीर् सिेिण, सूचना व्र्िथिापन र लनर्मन 

 गररिी लनिारण सम्बन्धी रावष्ट्रर्, प्रादेशिक र थिानीर् संथिासँग सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य 
 रोजगार तिा िेरोजगारको त्र्ांक संकिन, प्रिोधन र सूचना प्रणािीको थिापना 
 थिानीर्थतरमा रहेका विदेिी श्रलमकको िगत संकिन तिा सूचना व्र्िथिापन 

 पवहचान भएका गररि घरपररिार एिं िशित समूह सम्बन्धी थिानीर् र्ोजना, कार्यिम, स्रोत पररचािन 
र व्र्िथिापन 

 संघीर् र प्रदेि कानून बमोशजम थिानीर् तहमा सकुुम्िासीको पवहचान र अलभिेख व्र्िथिापन 

 सकुुम्िासी सम्बशन्ध जीविकोपाजयन र िसोिास व्र्िथिापन 

 रोजारीका अिसर लसजयना सम्बन्धी 
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५. सामाशजक विकास िाखा 

(क) आधारभतू तिा माध्र्लमक शििा  

 प्रारशम्भक िाि शििा तिा विद्यािर् शििा, अनौपचाररक शििा, खिुा तिा िैकशल्पक शििा (गरुुकूि, 
मदरसा, गमु्बा आदद), लनरन्तर लसकाई तिा वििेष शििा सम्बशन्ध नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको 
लनमायण, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 प्राविलधक शििा तिा व्र्ािसावर्क तालिमको र्ोजना तजुयमा, संचािन, अनमुलत र लनर्मन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको वितरण तिा कार्ायन्िर्न 

 विद्यािर् शििक तिा कमयचारी व्र्िथिापन 

 विद्यािर्को नक्िांकन, अनमुलत, थिीकृलत, समार्ोजन तिा लनर्मन 

 िैशिक पूिायधार लनमायण र ममयत सम्भार 
 आधारभतू तह (किा ८) को परीि व्र्िथिापन 

 विद्यािी लसकाई उपिब्धीको परीिण र व्र्िथिापन 

 विद्यािी प्रोत्साहन तिा छात्रिृशत्तको व्र्िथिापन 

 िैशिक परामिय सेिाको अनमुलत तिा लनर्मन 

 थिानीर्थतरको िैशिक ज्ञान, सीप र प्रविलधको संरिन, प्रिर्द्यन र थतरीकरण 

 माध्र्लमक तहसम्मको िैशिक कार्यिमको समन्िर् र लनर्मन 

 पथुतकािर् एिं पत्रपलत्रका 
 थिानीर् पथुतकािर्, िाचनािर् तिा सामदुावर्क अध्र्र्न केन्र लसचािन तिा व्र्िथिापन 

(ख) खेिकूद तिा अलतररि विर्ाकिाप 

 थिानीर्थतरमा खेिकूद प्रिासन तिा संघ संथिाको लनर्मन र समन्िर् 

 खेिकूदको संरचनाको पूिायधार लनमायण, संचािन तिा विकास 

 खेिकूदको विकास र प्रिर्द्यन 

 खेिकूद प्रलतर्ोलगता आर्ोजना र सहभालगता 
 अलतररि विर्ाकिाप सम्बन्धी विषर् । 

(ग) आधारभतू थिाथ्र् तिा सरसफाई   

 आधारभतू थिाथ्र् र सरसफाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको लनमायण, कार्ायन्िर्न तिा 
लनर्मन 
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 रावष्ट्रर् तिा प्रदेिथतरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोशजम थिानीर्थतरको थिाथ्र् सम्बन्धी िक्ष्र् र गणुथतर 
लनधायरण 

 रावष्ट्रर् र प्रादेशिक मापदण्ड अनरुुप जनरि सथपताि, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र तिा अन्र् थिाथ्र् 
संथताहरुको शक्िलनक दताय, संचािन अनमुलत र लनर्मन 

 आधारभतू थिाथ्र् सेिाको संचािन र प्रिर्द्यन 

 अथपताि र अन्र् थिाथ्र् संथिाको थिापना तिा संचािन 

 थिाथ्र् सेिा सम्बशन्ध भौलतक पूिायधार विकास तिा व्र्िथिापन 

 सरसफाई सचेतनाको अलभिृवर्द् 

 रि संचार सेिा तिा थिानीर् र िहरी थिाथ्र् सेिा 
 औषलध पसि संचािन र लनर्मन 

 औषलधजन्र् िनथपलत, जवटिवुट र अन्र् औषलधजन्र् िथतकुो उत्पादन, प्रिोधन र वितरण 

 थिाथ्र् लबमा िगार्तका सामाशजक सरुिा कार्यिमको व्र्िथिापन 

 औषलध तिा अन्र् मेलडकि उत्पादनहरुको न्रू्नतम मूल्र् लनधायरण र लनर्मन 

 औषलधको उशचत प्रर्ोग र सूक्ष्मजीि लनरोधक प्रलतरोध न्रू्नीकरण 

 औषलध र थिाथ्र् उपकरणको खरीद, भण्डारण र वितरण 

 थिाथ्र् सूचना प्रणािीको व्र्िथिापन 

 जनथिाथ्र् लनगरानी (पशब्िक हेल्ि सभेिेन्स) 
 प्रिर्द्यनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुथिायपनात्मक र पर्ालिएवटभ थिाथ्र् सेिाको संचािन 

 थिाथि जीिनिैिी, पोषण, िारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, थिाथ्र् िृत्तको पािना, पञ् चकमय 
िगार्तका जनथिाथ्र् सेिाको प्रिर्द्यन 

 जनुोवटक र वकटजन्र् रोगको लनर्न्त्र तिा व्र्िथिापन 

 सलुतय, मददरा र िागू पदाियजन्र् िथतकुो प्रर्ोग लनर्न्त्रण तिा सचेतना अलभिृवर्द् 

 आर्िेुददक, र्नुानी, आम्ची, होलमर्ोपर्ालिक, प्राकृलतक शचवकत्सा िगार्तका परम्परागत थिाथ्र् 
उपचार सेिाको व्र्िथिापन 

 जनथिाथ्र्, आपतकालिन थिाथ्र् तिा माहामाररको लनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्िर्न 

 सरुिा तिा नसने रोगको लनर्न्त्र तिा रोकिाम 

 आकशथमक थिाथ्र् सेिा प्रिाह । 

(घ) खानपेानी व्र्िथिापन  

 थिानीर् खानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 खानेपानी महसिु लनधायरण र खानेपानी सेिा व्र्िथिापन 
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 साियजलनक थििमा वपउन ेपानी व्र्िथिापन 

 थिच्छ खानेपानी आपूलतय सम्बन्धी अन्र् विषर् 

(ङ) िैंलगक समानता तिा सामाशजक सरुिा  

िैंलगक समानता 

 मवहिा हक सम्बन्धी नीलत, र्ोजना कार्ायन्िर्न, समन्िर् र लनर्मन 

 मवहिाको आलियक, सामाशजक, राजनीलतक सिशिकरण, िमता विकास 

 िैंलगक वहंसा लनिारणका िालग लनरोधात्मक, पिर्द्यनात्मक, संरिणात्मक उपार् र पनु:थिापना 
 िैंलगक वहंसा उत्तरदार्ी बजेट 

िाििालिका 

 िाििालिकाको हकवहत संरिण सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 िाििालिकाको हकवहत संरिण 

 बािमैत्री िासकीर् प्रिन्ध, िाि क्िि, िाि संरिण सलमलत तिा िाि संचािन 

 िाििालिकाको हकवहत संरिण सम्बन्धमा संघ, प्रदेि तिा अन्र् लनकार्सँग सम्पकय , समन्िर् तिा 
सहकार्य 

 िाििालिका पररिार सहर्ोग 

 िैकशल्पक थर्ाहार पर्द्लतको कार्ायन्िर्न 

 िािन्र्ान 

 िाि गहृ, पनु:थिापना केन्र, शिि ुथर्ाहार केन्र र िािविकास केन्र व्र्िथिापन 

 असहार् िाििालिका, सडक िाििालिका व्र्िथिापन 

 िाि वहंसा लनर्न्त्रण 

 िािसधुार तिा पनु:थिापना केन्र थिापना, संचािन अनमुती र लनर्मन 

 आपतकालिन िाि उर्द्ार कोष थिापना र व्र्िथिापन 

रू्िा  

 रू्िा जागरण, सिशिकरण र पररचािन 

 रू्िा सीप, उद्ममशििता तिा नेततृ्ि विकास 

जेष्ठ नागररक 

 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचर्पत्र, सम्मान, थिाथ्र् सवुिधा, सामाशजक सरुिा सम्बशन्ध कार्य 
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 जेष्ठ नागररक क्िि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाट थिि, आश्रर् केन्रको संचािन तिा व्र्िथिापन 

अपागंता भएका व्र्शि र एकि मवहिा 

 संघ तिा प्रदेिसँगको समन्िर्मा अपांगता पनु:थिापना केन्र तिा असि थर्ाहार केन्रको संचािन 
र व्र्िथिापन 

 अपांगता भएका व्र्शि तिा असहार्को िगत अद्यािलधक, पररचर्पत्र वितरण, सामाशजक सरुिा तिा 
सवुिधाको व्र्िथिापन तिा वितरण 

 अपांगता भएका व्र्शिमैत्री पूिायधार लनमायण तिा संचािन 

 अपांगता भएका व्र्शि र असिहरुको व्र्िथिापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
 एकि मवहिा सम्बन्धी कार्य 

(च) गैरसरकारी संथिा पररचािन, समन्िर् तिा लनर्मन 

 थिानीर्थतरमा समाजकल्र्ाण सम्बन्धी संघसंथिा (गैरसरकारी, सामाशजक तिा सामदुावर्क संघसंथिा) 
को दताय, निीकरण तिा लनर्मन 

 गठुी, कोष तिा अन्र् ट्रष्टहरुको व्र्िथिापन 

 लनजी तिा गैरसरकारी िेत्रसगँ समन्िर् र सहकार्य 
 सामाशजक संघसंथिा सम्बन्धी अन्र् विषर् 

(छ) सामाशजक सरुिा कार्यिम तिा व्र्शिगत घटना दताय{ 

 सामशजक सरुिा सम्बन्धी थिानीर् नीलत, कानून, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 संघ तिा प्रदेििे लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोशजम सामाशजक सरुिा सम्बन्धी कार्यिम कार्ायन्िर्न 

 सामाशजक सरुिाको कार्ायन्िर्नको िालग संघ, प्रदेि र थिानीर् संघसंथिासँग सम्पकय , समन्िर् र 
सहकार्य 

 थिानीर् सामाशजक सरुिा र्ोजना र व्र्िथिापन तिा आिश्र्क त्र्ांक संकिन एिं व्र्िथिापन । 

(ज) संथकृलत, सम्पदा, िलितकिा तिा पर्यटन प्रिर्द्यन 

 भाषा, संथकृलत र िलितकिाको संरिण र विकास सम्बन्धी थिानीर्थतरको नीलत, कानून, मापदण्ड, 
र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 परुातत्ि, प्राशचन थमारक तिा संग्रहािर्को संरिण, सम्भार, प्रिर्द्यन र विकास 

 परम्परागत रुपमा चलिआएका जात्रा तिा पियको संचािन र व्र्िथिापन 

 थिानीर् महत्िका धालमयक तिा सांथकृलतक सम्पदाको व्र्िथिापन 

 पर्यटकीर् महत्िका थिि तिा सम्पदाको पवहचान, संरिण र प्रिर्द्यन 
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 पर्यटन पूिायधार विकास तिा प्रोत्साहन 

 परुाताशत्िक, धालमयक महत्िका सम्पदाहरुको संरिण तिा सम्िर्द्यन 

 भाषा, संथकृलत, जात्रा, पिय र िलितकिाको संरिण, प्रिर्द्यन र विकास 

६. र्ोजना, अनगुमन, तिा त्र्ाकं िाखा 

(क) र्ोजना तजुयमा, कार्यर्ोजना तर्ारी, उपभोिा सलमलत पररचािन 

 विकास आर्ोजना तिा पररर्ोजना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना र लनर्मन 

 थिानीर् विकास नीलत, अल्पकालिन, मध्र्कालिन तिा दीघयकालिन विकास र्ोजना तजुयमा, अनगुमन 
तिा मूल्र्ांकन 

 आलियक, सामाशजक, साँथकृलतक, िातािरणीर्, प्रविलध र पूिायधारजन्र् विकासका िालग आिश् र्क 
आर्ोजन तिा पररर्ोजनाहरुको तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन तिा मूल्र्ांकन 

 िावषयक विकास कार्यिम, आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न 

 विकास लनमायण प्रकृर्ामा थिानीर् जहनसहभालगता अलभिृवर्द्का कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 विकास र्ोजनाहरुको िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ांकन 

 उपभोिा सलमलतको वििरण, िमता विकास 

 विकासका प्रािलमकता प्राप्त िेत्र लनधायरण 

 संशघर् र प्रादेशिक आर्ोजना, पररर्ोजना कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरण र सहर्ोग 

 विकास आर्ोजन तिा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ख) अनगुमन तिा मूल्र्ाकंन 

 विकास आर्ोजनाको अनगुमन, आिलधक प्रगलत तिा प्रलतफिको समीिा 
 विकास र्ोजनाको अनगुमन तिा मूल्र्ांकनको आधार तिा प्रविर्ाको लनधायरण 

 आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान तिा प्रभाि मूल्र्ांकन 

 विषर्िेत्रगत नीलतको अनगुमन तिा मूल्र्ांकन 

(ग) त्र्ाकं व्र्िथिापन 

 त्र्ांक संकिन, व्र्िथिापन तिा प्रर्ोग सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 सूचना तिा अलभिेख केन्रको थिापना तिा संचािन 

 आधलुनक प्रविलध माफय त व्र्शिगत घटना दताय (जन्म, मतृ्र्,ु वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेद र 
धमयपतु्र धमयपतु्री), अलभिेख व्र्िथिापन तिा प्रलतिेदन 
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 थिानीर् त्र्ांक संकिन, प्रिोधन, अलभिेशखकरण तिा वितरण 

o आधारभतू त्र्ांक संकिन र व्र्िथिापन : जनसांशयर्क, प्राकृलतक, आलियक, सामाशजक, 
सांथकृलतक, भौलतक पूिायधार, रोजगारीको अिथिा, कूि ग्राथ्र् उत्पादन, प्रलतव्र्शि आर्, 
मानि विकास सूचकांक, राजश् ि तिा आर्व्र्र् समेतको त्र्ांक संकिन र प्रिोधन गरी 
सूचना प्रणािीमा आिर्द्ता र पाश् िय शचत्र तिा श्रोत नक्िाको अद्यािलधक एिं अलभिेख 

o िेरोजगारको त्र्ांक संकिन 

o थिानीर् व्र्ापारको त्र्ांक प्रणािी र अध्र्र्न अनसुन्धारन 

o सामाशजक सरुिा सम्बन्धी थिानीर् त्र्ांक र सूचना व्र्िथिापन 

o सम्पन् न भएका तिा चाि ुर्ोजनाको वििरण 

o विषर्िेत्रगत सूचना, त्र्ांकको संकिन, अलभिेख 

 प्रदेि तिा संघसँग त्र्ांक एिं सूचना आदानप्रदान र समन्िर् 

 सम्भाव्र् प्राकृलतक श्रोत तिा साधनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्र्िथिापन 

 गाउँपालिकाका आिलधक तिा िावषयक कार्यिम र िजेट थिीकृलत । 

रष्टव्र्: गाउँ कार्यपालिकािे मालि उशल्िशखत विषर्िेत्र समेटने गरी आफ्नो आिश्र्कता र प्रािलमकता अनरुुप 
कार्ायिर्, िाखा िा उपिाखा िा इकाई सवहतको प्रिासलनक ढाँचा थिीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची-३ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (३) सगँ सम्बशन्धत) 

िडा सलमलतबाट सम्पादन हनु ेकार्य 

(क) िडाथतरीर् त्र्ाकं संकिन तिा अद्यािलधक गने: 

 आफ्नो िडा लभत्रको िथतगुत वििरण (नदीनािा, जैविक विविधता, खलनज पदािय, जनसंयर्ाको िनोट, 
आलियक अिथिा, उद्योगधन्दा, शििा तिा थिाथ्र् सम्बन्धी वििरण आदद) तर्ार गने, अद्यािलधक 
गदै िैजान,े 

 लनजी घर तिा घर पररिारको िगत राय ने, 
 ऐलतहालसक, परुाताशत्िक, सांथकृलतक तिा धालमयक महत्िका सम्पदा, प्राचीन थमारक, साियजलनक तिा 

सामदुावर्क भिन, साियजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राय ने तिा संरिण गने, 
 खिुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयिािा, मठ, मशन्दर, गमु्बा, मशथजद, देिथिि, मदरसा, 

पतीजग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, पोखरी, तिाउ, ईनार, कुिा, धारा, ढँुगेधारा, गठुीघर, 
बाटो, सडक, पिु, पिेुसा, कूिो नहर, पानी घट्ट, लमिको त्र्ांक संकिन गरी अद्यािलधक िगत 
राख्न,े संरिण गने र खण्डकृत त्र्ांक र सूचना सवहतको िडाको पाश् िय शचत्र तर्ार तिा अद्यिलधक 
गने । 

(ख) िडाका विकास लनमायणका र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन तिा आिलधक प्रगलत समीिा गने: 

 सहभालगतामूिक र्ोजना तजुयमा प्रणािी अनसुार िथती िा टोिथतरबाट र्ोजना तजुयमा प्रविर् अििम्बन 
गरी िथती तिा टोिथतरीर् र्ोजनाको माग संकिन, प्रािलमकीकरण तिा छनौट गने, 

 टोि विकास संथिाको गठन र पररचािन तिा िडालभत्र संचािन हनु ेर्ोजनाहरुका िालग उपभोिा 
सलमलतको गठन तिा सोको अनगुमन गने, 

 िडालभत्रका र्ोजना तिा भौलतक पूिायधारको संरिण, ममयत सम्भार, रेखदेख तिा व्र्िथिापन गने । 

(ग) िडाका विकास लनमायणका कार्यहरु गने: 

 िािउद्यानको व्र्िथिा गने, 
 अनौपचाररक शििा कार्यिम तिा प्रारशम्भक बाि विकास केन्र संचािन र व्र्िथिापन गने, 
 पथुतकािर्, िाचनािर्, सामदुावर्क लसकाई केन्र, िािक्िि तिा िािसंजािको संचािन र 

व्र्िथिापन गने, 
 िडातहको थिाथ्र् केन्र तिा उपकेन्रको व्र्िथिापन गने, 
 िाििालिकाहरुिाई लब.लस.शज. पोलिर्ो, लभटालमन "ए" को व्र्िथिा गने, 
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 पोषण कार्यिमको संचािन गने, 
 िडा तहमा थिाथ्र् जनचेतना विकास तिा थिाथ्र् सूचना कार्यिमको संचािन गने, 
 िहरी तिा ग्रामीन थिाथ्र् शक्िलनकको संचािन गने, गराउने, 
 साियजलनक िौचार्ि तिा थनान गहृको लनमायण र व्र्िथिापन गने गराउने, 
 िडाथतरीर् सामदुावर्क धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार तिा पोखरीको लनमायण, संरिण र गणुथतर 

लनर्मन गने, 
 घरबाट लनकास हनुे फोहरमैिाको संकिन र व्र्िथिापन, चोक तिा गल्िीहरुको सरसफाई, ढि 

लनकास, मरेका जनािरको व्र्िथिापन, सतही पानीको लनकास तिा पानीको स्रोत संरिण गने, 
गराउने, 

 कृवष तिा फिफुि नसयरीको थिापना, समन्िर् र प्रिर्द्यन तिा िडाथतरीर् अगिुा कृषक तालिमको 
अलभमशुखकरण गने, 

 कृवष मिको माग संकिन गने, 
 कृवषमा िाग्ने रोगहरुको वििरण तर्ार गने, 
 पिपंुछी विकास तिा छाडा चौपार्ाको व्र्िथिापन, 
 िडालभत्रको चरन िेत्र संरिण तिा व्र्िथिापन गने 

 थिानीर् समदुार्का चाडपिय, भाषा संथकृलतकोक विकासको िालग किा, नाटक, जनचेतनामूिक तिा 
सांथकृलतक कार्यिम गने गराउने, 

 थिानीर् मौलिकता झशल्कने सांथकृलतक रीलतररिाजिाई संरिण तिा प्रिर्द्यन गने, 
 िडालभत्र खेिकूद पूिायधारको विकास गने, 
 अन्तर विद्यािर् तिा िािक्िि माफय त खेिकूद कार्यिमको संचािन गने गराउने, 
 िडा िते्रलभत्रको बाटोघाटो चाि ुअिथिामा राय ने तिा राय न सहर्ोग गने 

 िडालभत्रका सडक अलधकारिेत्रमा अिरोध र अलतिमण गनय नददने, 
 बाटोघाटोको िाढी, पवहरो पन्छाउने, 
 घरेि ुउद्योगको िगत संकिन तिा सम्भाव्र्ता पवहचान गने, 
 िडालभत्र घरेि ुउद्योगको प्रिर्द्यन गने, 
 प्रचलित कानून बमोशजम व्र्शिगत घटना दताय, अद्यािलधक र सोको अलभिेख संरिण गने, 
 व्र्शिगत घटना दताय सम्बन्धी जनचेतना कार्यिम संचािन गने, 
 सामाशजक सरुिा भत्ता वितरण तिा अलभिेख अद्यािलधक गने, 
  िडािाई िािमैत्री बनािने, 



26 

 

 िडालभत्र आलियक तिा सामाशजक रुपमा पलछ परेका मवहिा, िाििालिका, दलित, अपांगता भएका 
व्र्शि, जेष्ठ नागररक, अल्पसंयर्क, सीमान्तकृत समदुार्को अलभिेख राशख सामाशजक र आलियक 
उत्िान सम्बन्धी काम गने, 

 विलभन् न समदुार्का बीच सामाशजक सदभाि र सौहादयता कार्म गने, 
 िािविजाह, मवहिा विरुर्द्को वहंसा, छुिाछुत, दहेज तिा दाईजो, हलिर्ा प्रिा, छाउपडी, कमिरी 

प्रिा, िािश्रम, मानि िेचविखन, लनरिरता जथता सामशजक कुररती र अन्धविश् िासको अन्त्र् गने, 
गराउने, 

 प्रचलित कानूनको अलधनमा रवह मािपोत तिा भलूम कर, व्र्ािसार् कर, िहाि कर, विज्ञापन कर, 
स:िलु्क पावकय ङ्ग, नर्ाँ व्र्िसार् दताय, लसफाररस दथतरु, सिारी साधन कर, मनोरञ् जन करको 
िेखाजोखा र संकिन गरी गाउँपालिकाम प्रलतिेदन सवहत रकम बझुाउने, 

 असि विरामी भएको िेिाररसे िा असहार् व्र्शििाई नशजकको अथपताि िा थिाथ्र् केन्रमा परु् र्ाई 
औषधोपचार गराउने, 

 असहार् िा िेिाररस व्र्शिको मतृ्र् ुभएमा लनजको दाह संथकारको व्र्िथिा लमिाउने, 
 सडक िाििालिकाको उर्द्ार र पनुथिायपना गने, गराउने, 
 िडालभत्रको सामदुावर्क िन, िनजन्र् सम्पदा र जैविक विविधताको संरिण र प्रिर्द्यन गने, 
 िडा, टोि, िथतीथतरमा हररर्ािी िेत्र विथतार गने गराउने, 
 िडािाई िातािरणमैत्री िनाउने, 
 प्राङ्गाररक कृवष, सरुशित माततृ्ि, विद्यािी भनाय, पूणय खोप, खिुा ददिामिु सरसफाई, िातािरणमैत्री 

तिा िािमैत्री िासनजथता प्रिर्द्यनात्मक कार्यहरु गने, गराउने । 

(घ) कानून बमोशजम लनर्मन कार्य गने: 

 िडालभत्र संचालित विकास र्ोजना, आर्ोजना तिा संिग्न उपभोिा सलमलतहरुका कार्यको लनर्मन 
गने, 

 घर लनमायण गणुथतर तिा भिन संवहता र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, लसकमी, 
डकमीिाई भकुम्प प्रलतरोधी भिन लनमायण सम्बन्धी तालिम ददने, 

 खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफुि, पेर् पदािय तिा उपभोग्र् सामग्रीको गणुथतर र मूल्र्सूची 
अनगुमन गरी उपभोिा वहत संरिण गने, 

 िडालभत्रका उद्योगधन्दा र व्र्िसार्को प्रिर्द्यन गरी िगत राय ने, 
 हाट बजारको व्र्िथिापन गने, गराउने, 
 विद्यतु चहुािट तिा चोरी लनर्न्त्रण गने, 
 नाता, नागररता आददको लसफाररस तिा प्रमाशणत गने, 
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 आफ्नो भौगोलिक िेत्र लभत्रको लनमायण कार्य तिा अन्र् सेिाको प्रर्ोजनका िालग लनमायण सामग्री, 
ज्र्ािा, भाडा, तिा महििुको थिानीर् दररेट तोक्ने, 

 आफ्नो िडालभत्रका उपभोिा सलमलत, सहकारी संथिा, लनजी िेत्र िगार्तका सबै विकास 
साझेदारहरुसँग विकास लनमायण तिा साियजलनक सेिा प्रिाहमा समन्िर् गने, 

 समर् समर्मा नेपाि कानूनिे तोकेबमोशजम अन्र् काम गने । 

(ङ) अलभिेख व्र्िथिापन, लसफाररस तिा प्रमाशणत गने: 

 पशञ् जकरण, नागररकता तिा अलभिेख व्र्िथिापन 

o गाउँपालिकामा व्र्शिगत घटनाको थिानीर् त्र्ांक सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

o संघीर् कानून र मापदण्ड बमोशजम गाउँपलिकामा व्र्शिगत घटना (जन्म, मतृ्र्,ु वििाह, 
बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेद र धमयपतु्र धमयपतु्री) को दताय, 

o आधलुनक प्रविलध अपनई व्र्शिगत घटनाको अलभिेख व्र्िथिापन र प्रलतिेदन, 
o नेपािी नागररताको प्रमाणपत्रका िालग लसफाररस िगार्तका महत्िपूणय अलभिेखको 

व्र्िथिापन,  
o थिानीर् अलभिेख व्र्िथिापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 

लनर्मन, 
o थिानीर् थतरको अलभिेख व्र्िथिापन 

 नाता प्रमाशणत गने, 
 नागररता तिा नागररताको प्रलतलिवप लिनका िालग लसफाररस गने, 
 िहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 
 कोठा खोल्न रोहिरमा बथने, 
 मोही िगत कट्टाको साफाररस गने, 
 घर जग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 
 जन्म लमलत प्रमाशणत गने, 
 व्र्ापार व्र्िसार् बन्द भएको, संचािन नभएको िा व्र्ापार व्र्िसार् हुँदै नभएको लसफाररस गने, 
 लमिापत्रको कागज गराउने लनिेदन दताय गनय लसफाररस गने, 
 वििाह प्रमाशणत तिा अवििावहत प्रमाशणत गने, 
 लन:िलु्क िा सिलु्क थिाथ्र् उपचारको लसफाररस गने, 
 अंग्रजी माध्र्ममा लसफाररस तिा प्रमाशणत गने, 
 घर पाताि प्रमाशणत गने, 
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 पूजायमा घर कार्म गने लसफाररस गने, 
 फरक, फरक नाम, िर, जन्म लमलत तिा प्रमाशणत दबैु नाम गरेको व्र्शि एकै हो भन् ने लसफाररस 

गने, 
 नाम, िर, जन्म लमलत संिोधन लसफाररस गने, 
 जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गने, 
 कागज र मन्जरुीनामा प्रमाशणत गने, 
 वकत्ताकाट गनय लसफाररस गने, 
 संरिक प्रमाशणत गने तिा संथिागत र व्र्शिगत संरिक लसफाररस गने, 
 जीवितसँगको नाता प्रमाशणत गने, 
 हकिािा िा हकदार प्रमाशणत गने, 
 नामसारी गनय लसफररस गने, 
 जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 
 मतृकसँगको नाता प्रमाशणत तिा सजयलमन लसफाररस गने, 
 उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 
 जीवित रहेको लसफाररस गने, 
 पूिय प्रािलमक विद्यािर् खोल्न लसफाररस र अनमुलत ददने, 
 जग्गा मूल्र्ांकन लसफाररस प्रमाशणत गने, 
 विद्यािर्को किा िप गनय लसफाररस गने, 
 पािन पोषणको िालग लसफाररस गने, 
 िैिावहक अवङ्गकृत नागररता लसफाररस गने, 
 आलियक अिथिा कमजोर िा विपन् नता प्रमाशणत गनय िा आलियक अिथिा बलिर्ो िा सम् पन् नता प्रमाशणत 

 विद्यािर् ठाउँसारी गने लसफाररस गने, 
 धारा तिा विद्यतु जडानको िालग लसफाररस गने, 
 प्रचलित कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार बमोशजमको अन्र् लसफाररस िा प्रमाशणत गने। 
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अनसूुची-४ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (४) सगँ सम्बशन्धत) 

अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि तिा सदथर्को काम, कतयव्र् र अलधकार 

१. अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकार: (१) अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोशजम हनुेछ:  

(क) गाउँ सभा तिा गाउँ कार्यपालिको बैठक बोिाउन ेर बैठकको अध्र्िता गने । 

(ख) गाउँ सभा तिा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची तिा प्रथताि पेि गने गराउने । 

(ग) गाउँपालिकाको िावषयक कार्यिम तिा बजेट तर्ार गरी सभामा पेि गने । 

(घ) गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्मा गाउँ सभाको अलधिेिनको आव्हान र समापनको घोषणा 
गने । 

(ङ) गाउँपालिकाका उपाध्र्ि िा सदथर्िाई गाउँपालिकाको कार्य विभाजन लनर्माििी 
अनरुुपको विषर्गत कार्य शजम्मेिारी बाँडफाँड तिा हेरफेर गने । 

(च) गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् कार्ायन्िर्न गने गराउने । 

(छ) गाउँ कार्यपालिकाको दैलनक कार्यको सामान्र् रेखदेख, लनदेिन र लनर्न्त्रण गने। 

(ज) उपाध्र्ि तिा सदथर्िाई गाउँपालिकाको कामका िालग थिदेिलभत्र काजमा खटाउने । 

(झ) गाउँपालिकाको चि अचि सम्पशत्त हेरविचार तिा ममयत सम्भार गने गराउने र आम्दानी, 
खचय, वहसाि र अन्र् कागजपत्र सरुशित राय ने, राय न िगाउने । 

(ञ) प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम आिश्र्क लसफाररस गने । 

(ट) गाउँसभा िा गाउँ कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् काम गने । 

(२) अध्र्ििे आफ्नो अनपुशथिलतमा उपाध्र्ििाई कार्यिहाक अध्र्ि तोक्न ुपनेछ । 

२. उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकार: (१) उपाध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोशजम हनुछे: 

(क) न्र्ावर्क सलमलतको संर्ोजक भई कार्य गने 

(ख) गाउँपालिकाको अध्र्िको अनपुशथिलतमा कार्यिहाक अध्र्ि भई कार्य गने । 

(ग) गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका तिा अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) उपाध्र्ि गाउँपालिका िेत्रबावहर जान ुपदाय अध्र्ििाई जानकारी ददन ुपनेछ । 
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३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकार: (१) िडा अध्र्िको काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोशजम 
हनुेछ: 

(क) आफ्नो िडा सलमलतको अध्र्ि भई कार्य गने । 

(ख) िडा सलमलतका सदथर्हरुिाई िडा सलमलतको कामको बाँडफाडँ गरी सहजीकरण तिा 
पररचािन गने । 

(ग) कार्यपालिकाको सदथर् भई कार्य गने । 

(घ) िडाको विकास र्ोजना, बजेट तिा कार्यिम तर्ार गने, गनय िगाउने तिा थिीकृलतका 
िालग गाउँपालिकामा पेि गने । 

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

(च) प्रचलित नेपाि कानून बमोशजम आिश्र्क गने गराउने । 

(छ) तोवकए बमोशजम िा गाउँपालिका अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) िडध्र्ििे आफ्नो अनपुशथिलतमा सम्बशन्धत िडा सलमलतको जेष्ठ सदथर्िाई कार्यिहाक तोकी सोको 
जानकारी गाउँ कार्यपालिकािाई ददनपुनेछ । 

४. सदथर्को काम, कतयव्र् र अलधकार: (१) कार्यपालिकाको सदथर्को काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोशजम 
हनुेछ: 

(क) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने । 

(ख) अध्र्ििे तोकेको विषर्गत िेत्रको संर्ोजक िा अध्र्ि भई तोवकएको कार्य गने। 

(ग) अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) सदथर्िे गाउँपालिका िेत्र बावहर जाँदस अध्र्ििाई जानकारी ददई जान ुपनेछ । 

५. िडा सदथर्को काम, कतयव्र् र अलधकार: (१) िडा सदथर्को काम, कतयव्र् र अलधकार देहार् बमोशजम 
हनुेछ: 

(क) िडा सलमलतको बैठकमा भग लिने । 

(ख) िडा अध्र्िको अनपुशथिलतमा िडाअध्र्ििे तोके बमोशजम कार्यिहाक िडा अध्र्ि भई 
कार्य गने । 
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(ग) िडा अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) िडा सदथर्िे गाउँपालिका िेत्र बावहर जाँदा िडा अध्र्ि माफय त कार्यपालिकािाई जानकारी ददन ु
पनेछ। 
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अनसूुची-५ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (६) सगँ सम्बशन्धत) 

गाउँ कार्यपालिकाका विषर्गत सलमलतहरू 

(क) सामाशजक विकास सलमलत  

(ख) पूिायधार विकास सलमलत 

(ग) आलियक विकास सलमलत 

(घ) िन, िातािरण तिा विपद् व्र्िथिापन सलमलत 

(ङ) संथिागत विकास तिा सेिा प्रिाह सलमलत 

(च) वित्तीर् व्र्िथिापन तिा सिुासन सलमलत 

 

 


