
 

 
 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
  खण्ड: 1         संख्या: 1                 लमलि: 2074/04/29 

भाग -2 
 

रामपरु नगरपालिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको 
लनयमाविी सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
नगर काययपालिका (कायय ववभाजन) लनयमाविी, २०७४ 
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प्रस्िावना:- नेपािको संववधानको धारा २१८ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे आफ्नो कायय ववभाजनका िालग लमलि 2074/04/29 को 
लनणयय अनसुार देहायका लनयमहरु बनाएको छ । 

 
 

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भः 
1. यस लनयमाविीको नाम “नगर काययपालिका (कायय ववभाजन) लनयमाविी, २०७४” रहेको 

छ। 

2. यो लनयमाविी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनयमाविीमा– 

क) “प्रमखु”   भन्नािे नगर काययपालिकाको  प्रमखु   सम्झनपुछय। 

ख) “उपप्रमखु”  भन्नािे  नगर  काययपालिकाको  उपप्रमखु सम्झनपुछय। 

ग) “काययपालिका” भन्नािे रामपरु नगरकाययपालिका सम्झनपुछय। 

घ) “काययकारी  अलधकृि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको काययकारी अलधकृि सम्झनपुछय। 

ङ) “नगरपालिका” भन्नािे  रामपरु नगरपालिका सम्झन ुपछय । 

च) “लबषयगि शाखा” भन्नािे रामपरु नगरकाययपालिका अन्िरगिको लबषयगि शाखा, उपशाखा, 
कायायिय वा इकाईिाई सम्झनपुछय । यस शब्दिे संववधान बमोजजम नगरपालिकािाई 
िोवकएको काययसम्पादन गनयका िालग नगर काययपालिका अन्िगयि रहने जशिा, स्वास््य, 

कृवष, वन, पश ुववकास  जस्िा लबषयिेत्रगि कायायिय वा इकाईिाई समेि सम्झन ुपछय । 

छ) “वडा सजचव” भन्नािे नगरपालिकाको वडा कायायियको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाज 

गनय िोवकएको वडासजचव सम्झनपुछय। 

ज) “वडा सलमलि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको वडा सलमलि सम्झन ुपछय । 

झ) “सदस्य” भन्नािे नगरकाययपालिकाको सदस्य सम्झनपुछय।सो शब्दिे नगरकाययपालिकाको 
प्रमखु, उपप्रमखु र वडा अध्यि समेििाई जनाउनेछ । 

ञ) “सभा” भन्नािे  रामपरु नगरपालिकाको  नगरसभािाई सम्झनपुछय । 

 

3. कायय सम्पादनः 
1. नगर काययपालिकाको कायय सम्पादन नगर काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय 

एवं लबषयगि शाखाबाट हनुेछ । 

2. नगर काययपालिका अन्िगयि रहने ववषयगि शाखा वा कायायिय वा उपशाखा वा 
इकाईको वववरण अनसूुची १ मा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ । 

3. उपलनयम (२) बमोजजमका लबषयगि शाखाहरु र लिनीहरुको कायय वववरण नगर 
काययपालिकािे स्वीकृि गरे बमोजजम हनुेछ । 
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4. कायय ववभाजनः 
1. नगर काययपालिकाको कायायिय र लबषयगि शाखाबाट सम्पादन हनुे कायय अनसूुची–

२ बमोजजम हनुेछ । 

2. नगर काययपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजमको ववषयगि शाखाको काममा 
आवश्यकिा अनसुार हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेछ । 

3. वडा सलमलिबाट सम्पादन हनुे कायय अनसूुची –३ बमोजजम हनुेछ । 

4. प्रमखु, उपप्रमखु, वडा अध्यि र सदस्यको काम, कियव्य र अलधकार अनसूुची –४ 
बमोजजम हनुेछ । 

5. प्रमखुिे लबषयगि िेत्रको काययको िालग काययपालिकाको कुनै सदस्यिाई लनजिे गने 
काययको िेत्रालधकार समेि िोकी जजम्मेवारी ददन सक्नेछ ।  

6. काययपालिकािे आफ्नो काययसम्पादनका िालग अनसूुची –५ बमोजजमको लबषयगि 
सलमलि गठन गरी कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस्िो सलमलिको काययिते्र िोकी 
जजम्मेवारी ददन सक्नेछ । 

 

5. जजम्मेवारी िथा उत्तरदावयत्वः 
1. नगर काययपालिकाबाट सम्पादन भएका कामका िालग प्रमखु िथा सदस्यहरु 

सामवुहक रुपमा नगर सभाप्रलि उत्तरदायी हनुेछन ्। 

2. नगर काययपालिकाका सदस्यहरु आफूिाई िोवकएको काययका िालग व्यजिगि 
रुपमा काययपालिका िथा प्रमखु प्रलि उत्तरदायी हनुछेन । 

3. लबषयगि सलमलिबाट सम्पादन हनुे कामका िालग सलमलिका संयोजक िथा 
सदस्यहरु सामवुहक रुपमा काययपालिका प्रलि उत्तरदायी हनुेछन । 

4. वडा अध्यि आफूिे गने कामका िालग काययपालिका, प्रमखु िथा वडा सलमलि प्रलि 
र वडा सलमलिबाट गररने कामका िालग सामवुहक रुपमा काययपालिका र सभा प्रलि 
उत्तरदायी हनुेछ । 

 

6. अलधकार प्रत्यायोजनः 
1. नगर काययपालिकािे आफुिाई प्राप्त अलधकार मध्ये केही अलधकार प्रमखु, उपप्रमखु, 

वडा अध्यि, सदस्य िथा मािहिका सलमलि, उपसलमलि वा काययकारी अलधकृििाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

2. प्रमखुिे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्ये केही अलधकार कुनै सदस्य वा काययकारी 
अलधकृििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

3. वडा सलमलि वा वडा अध्यििे आफुिाई प्राप्त अलधकार मध्ये केही अलधकार वडा 
सलमलिका कुनै सदस्य वा वडा सजचविाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 
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7. थपघट, हेरफेर वा संशोधनः 
1. काययपालिकािे यस लनयमाविीिाई आवश्यकिा अनसुार थपघट वा हेरफेर वा 

संशोधन गनय सक्नेछ । 

2. काययपालिकािे उपलनयम (१) बमोजजम अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर वा संशोधन 
गरेको ववषयको सूचना सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

8. बाधा अड्काउ फुकाऊ : यो लनयम कायायन्वयनको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा यस 
लनयमाविीको भावनाको प्रलिकूि नहनुे गरी काययपालिकािे त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आवश्यक व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

 

9. यसै बमोजजम भए गरेको मालनन े:  यो लनयमाविी स्वीकृि हनु ु पूवय नगर काययपालिकाबाट 
सम्पादन भएका काययहरु यसै लनयमाविी अनरुुप भए गरेको मालननेछ । 
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अनसूुची – १ 

(लनयम ३ को उपलनयम (२) सँग सम्बजन्धि) 

नगर काययपालिकामा रहन ेववषयगि शाखा (शाखा, कायायिय, उपशाखा, इकाई) को वववरण 

(नगर काययपालिकाको आफ्नो राजश्वको िमिा, खचयको आवश्यकिा, सेवा उपिब्ध गराउन ुपने 
जनसंख्या िथा ववकासका मखु्य मखु्य प्राथलमकिा अनरुुप संगठन िथा व्यवस्थापन सभेिणका 
आधारमा लबषयगि शाखा िथा कायायिय, उपशाखा वा इकाई लनधायरण गनय सक्नेछ । 
जनशजिको उपिब्धिा िथा प्रशासलनक खचयिाई ध्यान ददई एउटा लबषयगि शाखा अन्िगयिको 
कुनै कायायिय, उपशाखा वा इकाईिे लमल्दो अन्य लबषय िेत्रको कायय समेि सम्पादन गनय 
सक्नेछ।) 

1. सामान्य प्रशासन शाखा 
क) स्थानीय सेवा िथा जनशजि ववकास उपशाखा 
ख) सावयजलनक खरीद िथा सम्पजत्त व्यवस्थापन उपशाखा 
ग) स्थानीय िह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ध र समन्वय िथा वडासँगको समन्वय उपशाखा 
घ) बैठक व्यवस्थापन उपशाखा 
ङ) बजार अनगुमन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहि संरिण उपशाखा 
च) आन्िररक िेखापरीिण शाखा 
छ) ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपालध िथा ववभषूण इकाई 

2. राजश्व िथा आलथयक प्रशासन शाखा 
क) राजश्व नीलि िथा प्रशासन उपशाखा 
ख) आलथयक प्रशासन उपशाखा 

3. शहरी पूवायधार ववकास शाखा 
क) सडक िथा यािायाि व्यवस्था उपशाखा 
ख) जिववद्यिु, उजाय, सडक वजत्त उपशाखा 
ग) लसंचाई िथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण उपशाखा 
घ) सूचना िथा सञ्चार प्रववलध ववकास िथा लबस्िार र एफ.एम. सञ्चािन उपशाखा 
ङ) खानेपानी व्यवस्थापन उपशाखा 
च) सावयजलनक लनजी साझेदारी इकाई 

4. आलथयक ववकास शाखा 
क) कृवष, पशपुन्छी िथा सहकारी कायायिय 

ख) उद्योग िथा उद्यमजशििा ववकास उपशाखा 
ग) रोजगार प्रवर्द्यन  िथा गररबी न्यूनीकरण उपशाखा 

5. सामाजजक ववकास शाखा 
क) आधारभिू िथा माध्यलमक जशिा कायायिय 

ख) खेिकुद िथा अलिररि वियाकिाप इकाई 
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ग) आधारभिू स्वास््य िथा सरसफाई कायायिय 

घ) िैंलगक समानिा िथा सामाजजक सरुिा उपशाखा 
 िैंलगक समानिा इकाई 

 वािवालिका, वकशोर वकशोरी िथा यवुा इकाई 

 अपांगिा भएका व्यजि िथा जेष्ठ नागररक इकाई 

ङ) संस्कृलि, सम्पदा, िलििकिा िथा पययटन प्रवर्द्यन  इकाई 

च) गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्वय िथा लनयमन इकाई 

छ) सामाजजक सरुिा काययिम िथा व्यजिगि घटना दिाय इकाई 

6. वन, वािावरण, फोहोरमैिा िथा ववपद् व्यवस्थापन शाखा 
क) वन, वन्यजन्ि ुिथा भ—ूसंरिण कायायिय 

ख) वािावरण, पयायवरण एवं जिाधारिेत्र संरिण उपशाखा 
ग) फोहरमैिा व्यवस्थापन उपशाखा 
घ) ववपद् व्यवस्थापन (बारुणयन्त्र, एम्विेुन्स िथा यन्त्र उपकरण पररचािन समेि) उपशाखा 

7. भलूम व्यवस्थापन िथा भवन लनयमन शाखा 
क) भ-ूउपयोग िथा वस्िी ववकास उपशाखा 
ख) जग्गा नापी िथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय उपशाखा 
ग) भवन िथा भवन संवहिा एवं लनमायण इजाजि (लडजाइन समेि) उपशाखा 

8. न्याय, कानून िथा मानव अलधकार प्रवर्द्यन शाखा 
क) नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशाखा 
ख) न्याय, कानून िथा मानव अलधकार प्रवर्द्यन उपशाखा 
ग) ववधायन उपशाखा 

9. योजना, अनगुमन िथा ि्याकं शाखा 
क) योजना िजुयमा िथा उपभोिा सलमलि पररचािन इकाई 

ख) अनगुमन िथा मूल्यांकन इकाई 

ग) ि्यांक व्यवस्थापन इकाई 
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अनसूुची – २ 

(लनयम ४ को उपलनयम (१) सँग सम्बजन्धि) 
लबषयगि शाखाको कायय ववभाजन 

१. सामान्य प्रशासन शाखा 
(क) स्थानीय सेवा िथा जनशजि ववकास उपशाखा 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि, मापदण्ड, सेवा शिय, योजना, कायायन्वयन र 
लनयमन 

 संववधानको धारा ३०२ बमोजजम समायोजन भई आउने कमयचारीको व्यवस्थापन 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय 
 नगरपालिकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना िथा दरबन्दी लनधायरण, जनशजि 

व्यवस्थापन र वजृत्त ववकास, 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रववलधको उपयोग, प्रवर्द्यन र लनयमन 

 मानव संसाधन ववकासका िालग अल्पकालिन िथा दीघयकालिन योजना िजुयमा 
 नगरपालिकामा सावयजलनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन 

 स्थानीय शाजन्ि सलमलि सम्बन्धी काययहरु । 

(ख) सावयजलनक खरीद िथा सम्पजत्त व्यवस्थापन उपशाखा 
 नगरपालिकाको िालग सावयजलनक खरीद िथा अन्य बन्दोबस्िीका सामान सम्बन्धी ववषय 

 सेवा िथा लनमायण व्यवसायको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 

 नगरपालिकालभत्रको सावयजलनक िथा सरकारी सम्पजत्त, सामदुावयक सम्पजत्त, भवन, सडक, 

पसि, व्यवसाय, पूबायधार, उद्योग, खानी िथा खनीज, वनको वववरण सवहिको अद्यावलधक 
अलभिेख 

 नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेको सम्पजत्तको अद्यावलधक अलभिेख 

 नगरपालिकाजस्थि सरकारी सम्पजत्तको एकीकृि वववरण । 

(ग) स्थानीय िह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ध र समन्वय िथा वडासँगको समन्वय उपशाखा 
 संघ िथा प्रदेश िहमा संववधान िथा काननु बमोजजमको सहभालगिा िथा प्रलिलनलधत्व 

 जजल्िा समन्वय सलमलिसँगको समन्वय 

 वडा िहसँगको सम्पकय  र समन्वय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, जशष्टाचार 

(घ) बैठक व्यवस्थापन उपशाखा 
 काययपालिका िथा सभाको बैठक व्यवस्थापन 

 काययपालिकाको लनणययहरुको ववद्यलुिय माध्यमबाट अलभिेखीकरण िथा प्रकाशन  

 काययपालिकाका ववलभन्न सलमलि, उपसलमलि, काययदिको बैठक व्यवस्थापन 

(ङ) बजार अनगुमन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहि संरिण उपशाखा 
 स्थानीय व्यापार, वाजणज्य, वस्िकुो माग, आपूलिय व्यबस्थापन िथा अनगुमन 
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  बजार िथा हाट बजार व्यवस्थापन 

  उपभोिा अलधकार िथा वहि सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, कायायन्वयन र लनयमन 

  स्थानीय वस्िहुरूको उत्पादन, आपूलिय िथा लनकासी प्रिेपण, मूल्य लनधायरण र अनगुमन 

  स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवायधार लनमायण, 

  स्थानीय वस्ि ुर सेवा व्यापारको मूल्य िथा गणुस्िरको अनगुमन र लनयमन, 

  उपभोिा सचेिना, िजिि उपभोिाको िगि व्यवस्थापन र स्थानीय वस्ि ुिथा सेवाको 
गणुस्िर परीिण, 

  खाद्य पदाथयको गणुस्िर लनयन्त्रण, 

  खानेपानीको गणुस्िर लनयन्त्रण, 

  स्थानीय व्यापार प्रवर्द्यन  सहजीकरण र लनयमन, 

  स्थानीय बौवर्द्क सम्पजत्तको संरिण, प्रवर्द्यन र अलभिेखाङ्कन । 

(च) आन्िररक िेखापरीिण शाखा 
 आन्िररक िथा पूवय िेखापरीिण 

 िेखापरीिण वववरण (बेरुजूको िगि समेि)को अलभिेख व्यवस्थापन  

 अजन्िम िेखापरीिण काययमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 

 िेखापािन सम्वन्धी िमिा ववकास कायय 
(छ) ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपाधी, ववभषुण इकाई 

 स्थानीय चाडपवय, सावयजलनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन 

 उपाधी िथा ववभषुण सम्वन्धी लसफाररश, अलभिेख 

 

२. राजश्व िथा आलथयक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्व नीलि िथा प्रशासन उपशाखा 

 राजश्व सम्बन्धी नीलि, कानून िजूयमा, कायायन्वयन र लनयमन (राजस्व चहुावट लनयन्त्रण 
समेि) 

 सम्पजत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क 
दस्िरु, पययटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूमकर (मािपोि), दण्ड जररवाना, 
मनोरञ्जन कर, बहािववटौरी कर, घरजग्गा कर, मिृ वा माररएको जीवजन्िकुो हाड, लसंग, 

पवाँख, छािामा कर, प्राकृलिक स्रोि साधन, व्यवसावयक कर सम्बन्धी नीलि, कानून, 

मापदण्ड, कायायन्वयन, बाँडफाँड, संकिन र लनयमन, अन्य आय व्यवस्थापन 

 सावयजलनक खचय िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड 
िथा लनयमन र सोको सङ्किन िथा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेत्रलभत्र राजस्वका दर अन्य शलु्क लनधायरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम 
प्राकृलिक श्रोि साधन र सेवा शलु्क जस्िा रोयल्टी सङ्किन, समन्वय र लनयमन 



खण्ड 1 संख्या 1 लमलि २०७४/04/29 

 

रामपरु नगरपालिकाको नगरकाययपालिका (कायय ववभाजन ) लनयमाविी, 2074                          8 

 

 स्थानीय पूवायधार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क िथा दस्िरु (नीलि, काननु, मापदण्ड, 

लनयमन, शलु्क लनधायरण, संकिन िथा व्यवस्थापन) 

 मािपोि संकिन 

 काननु बमोजजम ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, माटो, ननु, स्िेट, फायरक्िेजस्िा खानी खनीज पदाथयको 
सवेिण, अन्वेषण, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किन 

 टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, ¥याजफ्टङ्ग शलु्क 

 सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

 पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्िा सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

 प्राकृलिक स्रोिको उपयोग सम्बन्धी नीलि लनधायरण र कायायन्वयन िथा प्रदेश र  संघीय 
मापदण्ड पािना 

 प्रचलिि काननु बमोजजम दण्ड जररवाना 
 बाँकी बक्यौिा रकमको िगि र असिु उपर  

 करदािा जशिा िथा करदािा वववरण अद्यावलधक 

 ववत्तीय स्रोि साधनको समिामूिक बाँडफाँड 

 आलथयक साधनको महत्तम उपयोग िथा पररचािन 

 राजश्व परामशय सलमलि सम्बन्धी ववषय 

 स्थानीय राजस्व प्रवर्द्यन का िालग प्रोत्साहन,  

 राजश्वको सम्भाव्यिा अध्ययन 

 राजस्व सूचना िथा ि्याङ्कको आदान प्रदान 

 संघीय िथा प्रदेश कानून बमोजजम बजेट घाटापूलियको स्रोि व्यवस्था 
(ख) आलथयक प्रशासन उपशाखा 

  आलथयक(काययववधी) नीलि, काननु, मापदण्ड, कायायन्वयन र लनयमन, आलथयक प्रशासन र 
व्यवस्थापन 

  बजेट सीमा लनधायरण, बजेट िजूयमा, कायायन्वयन र लनयमन 

  सजञ्चि कोष िथा आकजस्मक कोषको व्यवस्थापन 

  िगानी र िाभांशको व्यबस्थापन 

  िेखा व्यवस्थापन, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसंचािन कोष िथा अन्य सरकारी कोष िथा 
संपजत्तको एकीकृि वववरण 

  समवष्टगि आलथयक अवस्थाको ववश्लषेण  

  ऋण िथा अनदुानको व्यवस्थापन र लनयमन 

  िगानी प्रिेपण (सहकारी, सहकारी िथा लनजी) र ववत्तीय व्यवस्थापन 

  कारोबारको िेखांकन, लनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन 

  राजश्व िथा व्ययको अनमुान 

  बेरुजू फछ्र्यौट 
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  आलथयक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

३. शहरी पूबायधार ववकास शाखा 
(क) सडक िथा यािायाि व्यवस्था उपशाखा 

  स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक िथा यािायाि सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड 
िथा लनयमन 

  स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र िटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुयोजनाको िजुयमा, कायायन्वयन र स्िरोन्नलिका आयोजनाको पवहचान,  अध्ययन, 

कायायन्वयन, ममयि, सम्भार 

  यािायाि सरुिा व्यवस्थापन र लनयमन 

  स्थानीय सावयजलनक यािायािको रुट लनधायरण, अनमुलि, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणुस्िर, 

भाडा दर लनधायरण र लनयमन 

  ट्याक्सी सेवा अनमुिी, व्यबस्थापन र लनयमन 

  ट्रिी बस, ट्रामजस्िा मध्यम िमिाका मास ट्राजन्जट प्रणािीको नीलि, योजना, मापदण्ड, 

कायायन्वयन, लनयमन 

  वािावरणमैत्री, जिवाय ु पररवियन अनकूुिन, अपाङ्गिा र िैवङ्गगमैत्री यािायाि प्रणािीको 
प्रवर्द्यन  

  आधारभिू यािायाि सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय 

  यािायाि िेत्रमा िगानी अलभबवृर्द् 

  यािायाि सवुवधामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच 

  यािायाि िेत्रमा वािाबरणमैत्री प्रववलधिाई प्रोत्साहन 

  लनजी यािायाि लनयमन व्यवस्थापन 

(ख) जिववद्यिु, उजाय, सडक वत्ती उपशाखा 
  साना जिववद्यिु आयोजना, नवीकरणीय उजाय िथा वैकजल्पक ऊजाय सम्वन्धी सम्बन्धी 

नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयमन 

  वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्िान्िरण, िमिा अलभववृर्द्÷प्रबद्र्घन, 

  ववद्यिु वविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयमन 

  जनसहभालगिामा आधाररि स्वदेशी िगानीिाई प्राथलमकिा दददै जिस्रोिको बहउुपयोगी 
ववकास काययिमको िजुयमा र कायायन्वयन 

  स्थानीय ववद्यिु वविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयमन 

  सडक वत्तीको व्यवस्था 
 

(ग) लसंचाई िथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण उपशाखा 
  लसँचाई सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड लनधायरण र लनयमन 
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  लसँचाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको िजुयमा, कायायन्वयन र स्िरोन्नलिका आयोजनाको पवहचान,  

अध्ययन, कायायन्वयन, ममयि, सम्भार र लनयमन, 

  स्थानीय साना, सिह िथा भलूमगि लसचाई प्रणािीको सञ्चािन लनमायण, सधुार, ममयि सम्भार 
िथा सेवा शलु्कको लनधायरण र सङ्किन व्यवस्थापन 

  जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्वन्धी स्थानीय  

  िटबन्ध, नदी लनयन्त्रण िथा नदी व्यवस्थापन र लनयमन 

  साना जि उपयोग सम्बन्धी आयोजना िजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन । 

(घ) सूचना िथा सञ्चार प्रववलध ववकास िथा ववस्िार र एफ.एम. सञ्चािन उपशाखा 
  आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबिु िथा िारववहीन टेलिलभजन प्रसारणको 

अनमुलि, नवीकरण र लनयमन 

  एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेलडयो सञ्चािन अनमुलि, नवीकरण र  लनयमन 

  आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलि, अलभिेख िथा लनयमन 

  अलभिेख व्यवस्थापनमा नवीनिम सूचना प्रववलधको प्रयोग  

  सूचना िथा सञ्चार प्रववलधमा सवयसाधारण जनिाको सहज र सरि पहुँच िथा सूचना 
प्रववलधको ववकास र ववस्िार सम्बन्धी काययिम िजुयमा र कायायन्वयन 

  बैज्ञालनक अध्ययन, अनसुन्धान र प्रववलध ववकासमा िगानी  

  सूचना िथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररि ि्याङ्क व्यवस्थापन । 

(ङ) खानपेानी व्यवस्थापन उपशाखा 
  स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयमन 

  खानेपानी महसिु लनधायरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

  सावयजलनक स्थिमा वपउने पानी व्यवस्थापन 

  पानी महुानको संरिण 

  स्वच्छ खानेपानी आपूलिय सम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

(च) सावयजलनक लनजी साझेदारी इकाई 

  स्थानीय सावयजलनक लनजी साझेदारी सम्वन्धी स्थानीय नीलि, योजना लनमायण 

  स्थानीय सावयजलनक लनजी साझेदारीका आयोजना छनौट िथा कायायन्वयन  

  सावयजलनक सामदुावयक साझेदारी 
  स्थानीय ववकासमा लनजी िेत्रको प्रवर्द्यन  

 

४. आलथयक ववकास शाखा 
(क) कृवष, पशपुन्छी िथा सहकारी 
कृवष  

  कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायायन्वयन र लनयमन 
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  कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िथा हाटबजारको पूवायधार लनमायण, साना लसँचाई लनमायण, 

िालिम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूलिय र कृषक िमिा ववकास 
काययिमको सञ्चािन 

  कृवषजन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्त्रण 

  कृवष वािावरण संरिण िथा जैववक ववववधिाको संरिण र प्रवर्द्यन  

  कृवष प्रसार िथा जनशजिको प्रिेपण, व्यवस्थापन र पररचािन 

  उच्च मूल्ययिु कृवषजन्य वस्िकुो प्रवर्द्यन, ववकास िथा बजारीकरण 

  कृवषसम्वन्धी वीमा र कजाय सहजीकरण 

  शीि भण्डारणको व्यवस्थापन 

  कृषकहरूको िमिा अलभववृर्द्, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण 

  कृवष बीउववजन, नश्ल, मिखाद र रसायन िथा औषलधहरूको आपूलिय, उपयोग र लनयमन 

  कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, 

व्यवस्थापन र लनयमन 

  कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरिण र हस्िान्िरण 

  कृवष ि्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी िथा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 

  कृवष स्रोि केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन 

पशपुन्छी  

  पशपुािन र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 
लनयमन 

  पशपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूवायधार लनमायण, िालिम, प्राववलधक टेवा, कृषक िमिा 
ववकास काययिमको सञ्चािन र लनयमन 

  पशपुन्छीजन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्त्रण 

  पशपुन्छी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

  पशनुश्ल सधुार पर्द्लि ववकास र व्यबस्थापन 

  पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाय सहजीकरण 

  स्थानीय चरन िथा खकय  ववकास र व्यवस्थापन 

  पश ुआहारको गणुस्िर लनयमन 

  स्थानीयस्िरमा पशपुन्छी सम्बन्धी ि्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 
  पश ुबधशािा र शीि भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयमन 

  पशपुािन िथा पश ुस्वास््य सम्बन्धी अन्य कायय । 

सहकारी  

  सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्डको लनमायण, कायायन्वयन र लनयमन 

  स्थानीय सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, खारेजी र ववघटन 

  सहकारी वचि िथा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधायरण र लनयमन 
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  सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रय, केन्रीय, ववषयगि, प्रादेजशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्वय र 
सहकायय 

  सहकारी सम्बन्धी स्थानीय ि्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

  स्थानीय सहकारीको िमिा अलभववृर्द् 

  स्थानीय सहकारी िेत्रको प्रवर्द्यन , ववकास र पररचािन । 

(ग) उद्योग िथा उद्यमजशििा ववकास र खानी िथा खलनज पदाथयको संरिण उपशाखा 
उद्योग  

  िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको दिाय, नवीकरण, खारेजी र लनयमन 

  िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको ववकास र प्रवर्द्यन 

  उद्यमजशििा प्रवर्द्यन 

  व्यापाररक फमय, पसिको दिाय, अनमुलि, नवीकरण, खारेजी र लनयमन 

  सीप ववकास सम्बन्धी काययको प्रवर्द्यन 

 खानी िथा खलनज 

  खानी िथा खलनज पदाथयको संरिण सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड िथा  
योजनाको कायायन्वयन र लनयमन, 

  ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, माटो, ननु, स्िेट, खरीढुङ्गा, फायरक्िे जस्िा खानीजन्य वस्ि ुसवेिण, 

अन्वेषण, उत्खनन ्

  ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्िे,स्िेट िथा ननु, आदद खानीजन्य वस्िकुो 
संरिण, ववकास, उत्खनन ् र उपयोग सम्बन्धी दिाय, अनमुलि, नवीकरण, खारेजी र 
व्यवस्थापन 

  खानी िथा खलनज पदाथय सम्बन्धी सूचना िथा ि्याङ्क सङ्किन, अलभिेखन िथा 
व्यबस्थापन 

  भौगलभयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रवर्द्यन िथा गररबी न्यूनीकरण उपशाखा 
  गररबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, लनयमन र अध्ययन अनसुन्धान 

  गररबी लनवारणको स्थानीय रणनीलि िजूयमा 
  गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेिण, सूचना व्यवस्थापन र लनयमन 

  गररबी लनवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय, प्रादेजशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकय , समन्वय र 
सहकायय 

  रोजगार िथा बेरोजगारको ि्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको स्थापना 
  स्थानीयस्िरमा रहेका ववदेशी श्रलमकको िगि सङ्किन िथा सूचना व्यवस्थापन 

  पवहचान भएका गररब घरपररवार एवं िजिि समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, काययिम, 

स्रोि पररचािन र व्यवस्थापन 
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  संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम स्थानीय िहमा सकुुम्बासीको पवहचान र अलभिेख 
व्यवस्थापन 

  सकुुम्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजयन र बसोबास व्यवस्थापन 

  रोजगारीका अवसर लसजयना सम्वन्धी 
 

५. सामाजजक ववकास शाखा 
(क) आधारभिू िथा माध्यलमक जशिा कायायिय 

  प्रारजम्भक बाि जशिा िथा ववद्यािय जशिा, अनौपचाररक जशिा, खिुा िथा वैकजल्पक 
जशिा (गरुुकुि, मदरसा, गमु्बा आदद), लनरन्िर लसकाइ िथा ववशेष जशिा सम्बन्धी नीलि, 

कानून, मापदण्ड, योजनाको लनमायण, कायायन्वयन र लनयमन 

  प्राववलधक जशिा िथा व्यावसावयक िालिमको योजना िजुयमा, सञ्चािन, अनमुलि र लनयमन 

  पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको वविरण िथा कायायन्वयन 

  ववद्यािय जशिक िथा कमयचारी व्यवस्थापन 

  ववद्याियको नक्साङ्कन, अनमुलि, स्वीकृलि, समायोजन िथा लनयमन 

  शैजिक पूवायधार लनमायण र ममयि सम्भार 

  आधारभिू िह (किा ८) को परीिा व्यवस्थापन 

  ववद्याथी लसकाइ उपिब्धीको परीिण र व्यवस्थापन 

  ववद्याथी प्रोत्साहन िथा छात्रवजृत्तको व्यवस्थापन 

  शैजिक परामशय सेवाको अनमुलि िथा लनयमन 

  स्थानीयस्िरको शैजिक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरिण, प्रवर्द्यन र स्िरीकरण 

  माध्यलमक िहसम्मको शैजिक काययिमको समन्वय र लनयमन 

  पसु्िकािय एवं पत्रपलत्रका 
  स्थानीय पसु्िकािय, वाचनािय िथा सामदुावयक अध्ययन केन्र सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 

। 

(ख) खेिकुद िथा अलिररि वियाकिाप इकाई 

  स्थानीयस्िरमा खेिकूद प्रशासन िथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समन्वय 

  खेिकुदको संरचनाको पूवायधार लनमायण, सञ्चािन िथा ववकास 

  खेिकूदको ववकास र प्रवर्द्यन  

  खेिकूद प्रलियोलगिा आयोजना र सहभालगिा 
  अलिररि वियाकिाप सम्बन्धी ववषय । 

 

(ग) आधारभिू स्वास््य िथा सरसफाई कायायिय 

  आधारभिू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजनाको लनमायण, 

कायायन्वयन िथा लनयमन 
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  रावष्ट्रय िथा प्रदेशस्िरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्थानीयस्िरको स्वास््य सम्बन्धी 
िक्ष्य र गणुस्िर लनधायरण 

  रावष्ट्रय र प्रादेजशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पिाि, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र िथा अन्य 
स्वास््य संस्थाहरूको जक्िलनक दिाय, सञ्चािन अनमुलि र लनयमन 

  आधारभिू स्वास््य सेवाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 

  अस्पिाि र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन 

  स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौलिक पूवायधार ववकास िथा व्यवस्थापन 

  सरसफाई सचेिनाको अलभववृर्द् 

  रि सञ्चार सेवा िथा स्थानीय र शहरी स्वास््य सेवा 
  औषलध पसि सञ्चािन र लनयमन 

  औषलधजन्य वनस्पलि, जटीबटुी र अन्य औषलधजन्य वस्िकुो उत्पादन, प्रशोधन र वविरण 

  स्वास््य बीमा िगायिका सामाजजक सरुिा काययिमको व्यवस्थापन 

  औषलध िथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरूको न्यूनिम मूल्य लनधायरण र लनयमन 

  औषलधको उजचि प्रयोग र सूक्ष्मजीव लनरोधक प्रलिरोध न्यूनीकरण 

  औषलध र स्वास््य उपकरणको खरीद, भण्डाण र वविरण 

  स्वास््य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन 

  जनस्वास््य लनगरानी (पजब्िक हेल्थ सभेिेन्स) 

  प्रवर्द्यनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थापनात्मक र पयालिएवटभ स्वास््य सेवाको 
सञ्चािन 

  स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पािना, पञ्चकमय 
िगायिका जनस्वास््य सेवाको प्रवर्द्यन 

  जनुोवटक र कीटजन्य रोगको लनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन 

  सलुिय, मददरा र िागू पदाथयजन्य वस्िकुो प्रयोग लनयन्त्रण िथा सचेिना अलभववृर्द् 

  आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोपयालथक, प्राकृलिक जचवकत्सा िगायिका परम्परागि 
स्वास््य उपचार सेवाको व्यवस्थापन 

  जनस्वास््य, आपत्कािीन स्वास््य िथा महामारीको लनयन्त्रण योजना र कायायन्वयन 

  सरुवा िथा नसने रोगको लनयन्त्रण िथा रोकथाम 

  आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह । 

 

(घ) िैंलगक समानिा िथा सामाजजक सरुिा उपशाखा 
िैंलगक समानिा इकाई 

  मवहिा हक सम्बन्धी नीलि, योजना कायायन्वयन, समन्वय र लनयमन 

  मवहिाको आलथयक, सामाजजक, राजनीलिक सशजिकरण, िमिा ववकास 
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  िैलगक वहंसा लनवारणका िालग लनरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, संरिणात्मक उपाय र 
पनुःस्थापना 

  िैंलगक उत्तरदायी बजेट  

वािवालिका, वकशोर वकशोरी िथा यवुा इकाई 

  बािबालिकाको हकहीि संरिण सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायायन्वयन र लनयमन 

  बािबालिकाको हकहीि संरिण 

  बािमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाि क्िब, बाि संरिण सलमलि िथा बाि सञ्जाि 

  बािबालिकाको हकहीि संरिण सम्बन्धमा संघ, प्रदेश िथा अन्य लनकायसँग सम्पकय , 
समन्वय िथा सहकायय, 

  बािबालिका पररवार सहयोग 

  बैकजल्पक स्याहार पर्द्लिको कायायन्वयन 

  बाि न्याय 

  बाि गहृ, पनुःस्थापना केन्र, जशश ुस्याहार केन्र र बाि ववकास केन्र व्यवस्थापन 

  असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यवस्थापन 

  बाि वहंसा लनयन्त्रण 

  बािसधुार िथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनमुलि र लनयमन 

  आपत्कािीन बाि उर्द्ार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

  यवुा जागरण, सशजिकरण र पररचािन 

  यवुा सीप, उद्यमजशििा िथा नेितृ्व ववकास 

अपागंिा भएका व्यजि िथा जेष्ठ नागररक इकाई 

  जेष्ठ नागररकको िगि, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास््य सवुवधा, सामाजजक सरुिा सम्बन्धी 
कायय 

  जेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन िथा 
व्यवस्थापन 

  सङ्घ िथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गिा पनुःस्थापना केन्र िथा असि स्याहार 
केन्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

  अपाङ्गिा भएका व्यजि िथा असहायको िगि अद्यावलधक, पररचयपत्र वविरण, सामाजजक 
सरुिा िथा सवुवधाको व्यवस्थापन िथा वविरण 

  अपाँगिा भएका व्यजिमैत्री पूवायधार लनमायण िथा सञ्चािन 

  अपाङ्गिा भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कायय । 

  एकि मवहिा सम्वन्धी कायय 
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(च) गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्वय िथा लनयमन उपशाखा 
  स्थानीयस्िरमा समाजकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजजक िथा सामदुावयक 

संघसंस्था) को दिाय, नवीकरण िथा लनयमन 

  गठुी, कोष िथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन 

  लनजी िथा गैरसरकारी िेत्रसँग समन्वय र सहकायय 
  समन्वय र पररचािन 

  सामाजजक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य ववषय ।  

(छ) सामाजजक सरुिा काययिम िथा व्यजिगि घटना दिाय उपशाखा 
  सामाजजक सरुिा सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनसुन्धान 

  सङ्घ िथा प्रदेशिे लनधायरण गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरुिा सम्बन्धी काययिम 
कायायन्वयन 

  सामाजजक सरुिाको कायायन्वयनको िालग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकय , 
समन्वय र सहकायय 

  स्थानीय सामाजजक सरुिा योजना र व्यवस्थापन िथा आवश्यक ि्यांक संकिन एवं 
व्यवस्थापन  

  आधलुनक प्रलबलधमाफय ि व्यजिगि घटना दिाय (जन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध 
ववच्छेद र धमयपतु्र धमयपतु्री), अलभिेख व्यवस्थापन िथा प्रलिवेदन 

 

(ज) संस्कृलि, सम्पदा, िलििकिा िथा पययटन प्रवर्द्यन उपशाखा 
  भाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरिण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्िरको नीलि, कानून, 

मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयमन 

  परुाित्व, प्राचीन स्मारक िथा सङ्ग्ग्रहाियको संरिण, सम्भार, प्रवर्द्यन र ववकास 

  परम्परागरि रुपमा चलिआएका जात्रा िथा पवयको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

  स्थानीय महत्वका धालमयक िथा सांस्कृलिक सम्पदाको व्यबस्थापन 

  पययटकीय महत्वका स्थि िथा सम्पदाको पवहचान, संरिण र प्रवर्द्यन 

  पययटन पूवायधार ववकास िथा प्रोत्साहन 

  परुािाजत्वक, धालमयक महत्वका सम्पदाहरुको संरिण िथा सम्बद्र्धन 

  भाषा, संस्कृलि, जात्रा, पवय र िलििकिाको संरिण, प्रवर्द्यन र ववकास । 

 

६. वन, वािावरण, फोहोरमैिा िथा ववपद् व्यवस्थापन शाखा 
(क) वन, वन्यजन्ि,ु भ—ूसंरिण िथा जैववक ववववधिा संरिण शाखा 

  वन, जङ्गि, वन्यजन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, वािावरण, पयायवरण िथा जैववक ववववधिा 
सम्बन्धी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयमन 

  सामदुावयक, ग्रामीण िथा शहरी, धालमयक, कवलुियिी वनको संरिण, सम्वद्र्धन, उपयोग र 
लनयमन  
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  वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन 

  मध्यविी िेत्रको सामदुावयक, धालमयक र कबलुियिी वनको व्यवस्थापन 

  नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार िथा सडक वकनारमा विृारोपण व्यवस्थापन 

  लनजी िथा व्यवसावयक वनको प्रवर्द्यन र लनयमन 

  सावयजलनक खािी जग्गा, पाखा वा िेत्रमा विृारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन 

  जडीबटुी िथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेिण, उत्पादन, सङ्किन, प्रवर्द्यन, 

प्रशोधन, र बजार व्यवस्थापन 

  वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्द्यन  

  नसयरी स्थापना, लबरुवा उत्पादन, वविरण, रोपण र प्रवर्द्यन 

  वन्यजन्ि ुर चराचरुुङ्गीको संरिण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र अनगुमन 

  वन्यजन्िबुाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन  

  स्थानीय प्राणी उद्यान (जचलडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन 

  स्थानीय वन्यजन्ि ुपययटन र आयआजयन 

  स्थानीयस्िरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन 

  वन, वन्यजन्ि ुिथा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान 

  रैथाने प्रजालिको संरिण र प्रवर्द्यन 

  लमचाहा प्रजालिको लनयन्त्रण 

  जैववक ववववधिाको अलभिेख 

  सामदुावयक भसंूरिण र सोमा आधाररि आय आजयन काययिम 

  भसंूरिण र जिाधार व्यवस्थापनजन्य सामदुावयक अनकूुिन 

  जिवायू पररवियन अनकुुिन कायय  

  आय आजयनमा आधाररि जडीबटुीको संरिण, प्रवर्द्यन, व्यवस्थापन 

(ख) वािावरण, पयायवरण एवं जिाधारिते्र संरिण उपशाखा 
  स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण र जिाधार िथा वन्ययजन्िकुो संरिण व्यवस्थापन 

सम्बन्धी नीलि, कानून, काययिम िजूयमा, कायायन्वयन र लनयमन 

  बिृारोपण, हररयािी िथा हररि िेत्रको प्रवयर्द्न 

  वाय ुिथा ध्वनीको प्रदूषण लनयन्त्रण 

  हालनकारक पदाथयहरूको लनयमन िथा लनयन्त्रण 

  वािावरणीय जोजखम न्यूनीकरण 

  न्यून कावयनमखुी िथा वािावरणमैत्री ववकास अविम्बन 

  वािावरण संरिण िेत्र लनधायरण र व्यवस्थापन 

  पवहरो लनयन्त्रण 

  जिवायू पररवियन अनकुुिन काययिम  
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(ग) फोहरमैिा व्यवस्थापन उपशाखा 
  फोहरमैिा सङ्किन, पनुःउपयोग, प्रशोधन, ववसजयन र सोको सेवा शलु्क लनधायरण र लनयमन 

  ल्याण्डवफि साईट व्यवस्थापन 

  सरसफाई िथा स्वास््यजन्य फोहोरमैिाको व्यवस्थापन 

  सावयजलनक शौचािय व्यवस्थापन 

(घ) ववपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्विेुन्स उपशाखा 
  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा स्थानीय स्िरका आयोजनाको 

कायायन्वयन र लनयमन 

  ववपद् पूवय ियारी िथा प्रलिकायय योजना, जोजखम न्यूनीकरण कायय योजना 
  ववपद् पूवय ियारी, खोज िथा उर्द्ार, राहि सामग्रीको पूवय भण्डारण, वविरण र समन्वय 

  ववपद् जोजखम िेत्रको नक्साङ्कन िथा बस्िीहरूको पवहचान र स्थानान्िरण 

  ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था, लनजीिेत्रसँग सहयोग, 

समन्वय र सहकायय 
  ववपद् कोषको  स्थापना िथा सञ्चािन र स्रोि साधनको पररचािन 

  ववपद् पश्चाि ्स्थानीयस्िरको पनुस्र्थापना र पनुलनयमायण 

  ववपद् सम्बन्धी ि्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

  प्राकृलिक प्रकोपको रोकथाम र पूवय ियारी 
  ववपद् जोजखम न्यूनीकरणका िालग पूवय सूचना प्रणािी सम्बन्धी काययिमको िजुयमा र 

कायायन्वयन,  

  बारुण यन्त्र िथा एम्बिेुन्सको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 

  स्थानीय आपिकािीन कायय सञ्चािन प्रणािी 
 

७. भलूम व्यवस्थापन िथा भवन लनयमन शाखा 
(क) भ-ूउपयोग िथा वस्िी ववकास उपशाखा 

  शहरीकरण, बस्िी ववकास सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सम्वन्धी योजना 
िजुयमा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन र लनयमन 

  आधारभिू आवासका योजना िजुयमा र कायायन्वयन 

  नगरपालिकामा अव्यवजस्थि बसोबास व्यवस्थापन काययिमको िजुयमा र कायायन्वयन 

  आधारभिू बसोवास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय 

  योजनाबर्द् र व्यबजस्थि वस्िी ववकासका काययिमको िजुयमा कायायन्वयन 

  एकीकृि बस्िी ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा ववकास र व्यबस्थापन 

  आफ्नो िेत्रको भउूपयोग नीलि, योजना, काययिम िजुयमा र कायायन्वयन  

  व्यवजस्थि बस्िी ववकासका काययिमको िजुयमा र कायायन्वयन 

  संघीय र प्रदेश काननु बमोजजम स्थानीय िहमा सकुुम्वासी पवहचान र अलभिेख व्यवस्था 
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  स्थानीयस्िरमा सकुुम्वासी सम्वन्धी जीववकोपाजयन र वसोवास व्यवस्था 
  एकीकृि वस्िी ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन । 

(ख) जग्गा नापी िथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय उपशाखा 
  घरजग्गा धनी दिाय प्रमाणपजुाय वविरण िथा िगि व्यवस्थापन 

  भलूमको वगीकरण अनसुारको िगि  

  जग्गाको वकत्ताकाट र भमूी िगि (नक्शा, से्रस्िा) लनमायण र संरिण 

  सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनधायरण िथा वविरणमा समन्वय र 
सहजीकरण 

  जग्गा वववाद समाधानमा मेिलमिाप र मध्यस्थिा 
  ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाजत्वक महत्व िगायि वन, सीमसार िेत्र, 

िटविी िेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगि 

(ग) भवन िथा भवन संवहिा एवं लनमायण इजाजि (लडजाइन समेि) उपशाखा 
  भवन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सम्वन्धी योजना िजुयमा, आयोजना पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन र लनयमन, 

  रावष्ट्रय भवन संवहिा िथा मापदण्ड बमोजजम भवन लनमायण अनमुलि र लनयमन 

  भवन लनमायणको नक्शा स्वीकृलि, संशोधन, लनयमन 

  परुाित्व, प्राचीन स्मारक र संग्ररहािय संरिण, सम्बद्र्धन र पनुःलनमायण, 

  सरकारी भवन, ववद्यािय, सामदुावयक भवन, सभागहृ िथा अन्य सावयजलनक भवन िथा 
संरचना लनमायण र ममयि संभार, 

 

८. न्याय, कानून िथा मानव अलधकार प्रवर्द्यन शाखा 
(क) नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशाखा 

  संघीय िथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन नीलि, 

कानून, मापदण्ड, कायायन्वयन र लनयमन,  

  नगर प्रहरीमाफय ि देहायका कायय सम्पादन गने, 

 नीलि, कानून, मापदण्ड, लनणययहरु कायायन्वयनमा सहयोग, 

 सम्पजत्तको संरिण, 

 नगरपालिकामा हनुे सभा समारोह, परम्परा िथा जात्रा चाडपवयको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 स्थानीय बजार िथा पावकय ङ्ग स्थिको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी काययपालिकािे िोके बमोजजमका नीलि, योजना, काययिम कायायन्वयन,   

 नगर बस्िी सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायायन्वयन र कसूर उपर छानववन र 
अनसुन्धान, 

 स्थानीय न्यावयक सलमलििे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्वयनमा सहयोग, 
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 कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजलनक, ऐिानी, पलिय जग्गा, सावयजलनक भवन िथा भौलिक 
पूवायधारको संरिण र सरुिा, 

 ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम िथा अनसुन्धानमा सहयोग, 

 फूटपाथ व्यवस्थापन 

 लनमायण लनयमन 

 गणुस्िर लनयन्त्रण 

  नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ख) न्याय, कानून िथा मानव अलधकार प्रवर्द्यन उपशाखा 
  न्यावयक सलमलिको सजचवािय, न्याय, कानून, मानव अलधकार प्रवर्द्यन िथा मेिलमिाप र 

मध्यस्थिा, लनणयय िथा फैसिा कायायन्वयन 

  न्यावयक सलमलिको सजचवािय सम्वन्धी कायय 
  न्याय िथा कानूनी राज्यको पररपािना 
  मानव अलधकारको संरिण िथा प्रवर्द्यन 

  व्यजि र समदुायबीच मेिलमिाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापन 

  न्यावयक लनणयय िथा फैसिा कायायन्वयन 

 

(ग) ववधायन उपशाखा 
  काययपालिका िथा सभामा पेश गनुयपने ववलभन्न नीलि, लनयम िथा कानूनको मस्यैदामा 

संयोजन र समन्वय 

  नीलि, काननुको प्रमाणीक प्रलिको संरिण, प्रकाशन र अलभिेख 

  ववधायन सम्वन्धी अन्य कायय । 

 

९.योजना, अनगुमन िथा ि्याकं शाखा 
(क) योजना उपशाखा 

  ववकास आयोजना िथा पररयोजना सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना र लनयमन 

  स्थानीय ववकास नीलि, अल्पकािीन, मध्यकािीन िथा दीघयकािीन ववकास योजना िजूयमा, 
अनगुमन िथा मूल्यांकन 

  आलथयक, सामाजजक, साँस्कृलिक, वािावरणीय, प्रववलध र पूवायधारजन्य ववकासका िालग 
आवश्यक आयोजना िथा पररयोजनाहरूको िजुयमा, कायायन्वयन, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

  बावषयक ववकास काययिम, आयोजना िजुयमा, कायायन्वयन 

  ववकास लनमायण प्रकृयामा स्थानीय जनसहभालगिा अलभबवृर्द्का काययिम िजुयमा र 
कायायन्वयन 

  ववकास योजनाहरुको वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

  उपभोिा सलमलिको वववरण, िमिा ववकास 
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  ववकासका प्राथलमकिा प्राप्त िेत्र लनधायरण 

  संघीय र प्रादेजशक आयोजना, पररयोजना कायायन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग 

  ववकास आयोजना िथा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ख) अनगुमन िथा मूल्याकंन उपशाखा 
  ववकास आयोजनाको अनगुमन, आवलधक प्रगलि िथा प्रलिफिको समीिा 
  ववकास योजनाको अनगुमन िथा मूल्यांकनको आधार िथा प्रविया लनधायरण 

  आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्धान िथा प्रभाव मूल्याङ्कन 

  लबषयिेत्रगि नीलिको अनगुमन िथा मूल्यांकन 

(ग) ि्याकं व्यवस्थापन उपशाखा 
  ि्याङक संकिन, व्यवस्थापन िथा प्रयोग सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, 

कायायन्वयन र लनयमन 

  सूचना िथा अलभिेख केन्रको स्थापना िथा सञ्चािन 

  स्थानीय ि्याङक संकिन, प्रशोधन, अलभिेजखकरण िथा वविरण 

 आधारभिू ि्यांक संकिन र व्यबस्थापन: जनसाजङ्ग्ख्यक, प्राकृलिक, आलथयक, 

सामाजजक, सांस्कृलिक, भौलिक पूबायधार, रोजगारीको अवस्था, कूि ग्राहस््य 
उत्पादन, प्रलिव्यजि आय, मानव ववकास सूचकाङ्क, राजश्व िथा आयव्यय समेिको 
ि्याङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणािीमा आवर्द्िा र पाश्र्व जचत्र िथा 
श्रोि नक्साको अद्यावलधक एवं अलभिेख 

 बेरोजगारको ि्यांक संकिन 

 स्थानीय व्यापारको ि्याङ्क प्रणािी र अध्ययन अनसुन्धान 

 सामाजजक सरुिा सम्बन्धी स्थानीय ि्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन 

 सम्पन्न भएका िथा चािू योजनाको वववरण 

 लबषिेत्रगि सूचना, ि्यांकको संकिन, अलभिेख 

  प्रदेश िथा संघसँग ि्यांक एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वय 

  सम्भाव्य प्राकृलिक श्रोि िथा साधनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्थापन 

  नगरपालिकाको आवलधक िथा वावषयक काययिम र बजेट स्वीकृलि । 

 

रष्टब्यः नगर काययपालिकािे मालथ उजल्िजखि लबषयिेत्र समेट्ने गरी आफ्नो आवश्यकिा र 
प्राथलमकिा अनरुुप कायायिय, शाखा वा उपशाखा वा इकाई सवहिको प्रशासलनक ढाँचा स्वीकृि 
गरी िागू गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची –३ 

(लनयम ४ को उपलनयम (३) संग सम्वजन्धि) 
वडा सलमलिबाट सम्पादन हनु ेकायय 

 

(क) वडास्िरीय ि्याङ्क संकिन िथा अद्यावलधक गनेः 
 आफ्नो वडा लभत्रको बस्िगुि वववरण (नदीनािा, जैववक ववववधिा, खलनज पदाथय, 

जनसंख्याको बनोट, आलथयक अवस्था, उद्योगधन्दा, जशिा िथा स्वास््य सम्बन्धी वववरण 
आदद) ियार गने, अद्यावलधक गदै िैजाने,  

 लनजी घर िथा घर पररवारको िगि राख्न,े  

 ऐलिहालसक, परुािाजत्वक, सांस्कृलिक िथा धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सावयजलनक िथा सामदुावयक भवन, सावयजलनक, ऐिानी, पिी जग्गाको िगि राख्न े िथा 
संरिण गने, 

 खिुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मजन्दर, गमु्वा, मजस्जद, देवस्थि, 

मदरसा, पलिय जग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, पोखरी, ििाउ, इनार, कुवा, धारा, 
ढँुगेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको ि्याङ्क सङ्किन 
गरी अद्यावलधक िगि राख्न,े संरिण गने र खण्डीकृि ि्याङ्क र सूचना सवहिको वडाको 
पाश्र्व जचत्र ियार िथा अद्यावलधक गने । 

(ख) वडाका ववकास लनमायणका योजना िजुयमा, कायायन्वयन, अनगुमन िथा आवलधक प्रगलि समीिा 
गनेः 

  सहभागीिामूिक योजना िजुयमा प्रणािी अनसुार बस्िी वा टोिस्िरबाट योजना िजुयमा 
प्रविया अविम्बन गरी बस्िी िथा टोिस्िरीय योजनाको माग सङ्किन, प्राथलमकीकरण 
िथा छनौट गने, 

  टोि ववकास संस्थाको गठन र पररचािन िथा वडालभत्र सञ्चािन हनुे योजनाहरूका िालग 
उपभोिा सलमलिको गठन िथा सोको अनगुमन गने, 

  वडालभत्रका योजना िथा भौलिक पूबायधारको संरिण, ममयि सम्भार, रेखदेख िथा 
व्यवस्थापन गने, 

(ग) वडाका ववकास लनमायणका काययहरु गनेः 
  बािउद्यानको व्यवस्था गने,  

  अनौपचाररक जशिा काययिम िथा प्रारजम्भक बाि ववकास केन्र सञ्चािन र व्यवस्थापन 
गने,  
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  पसु्िकािय, वाचनािय, सामदुावयक लसकाई केन्र, बािक्िव िथा बािसञ्जािको सञ्चािन र 
व्यवस्थापन गने, 

  वडा िहको स्वास््य केन्र िथा उप केन्रको व्यवस्थापन गने, 

  बािबालिकाहरूिाई लब.लस.जज., पोलियो, लभटालमन “ए” को व्यवस्था गने,  

  पोषण काययिमको सञ्चािन गने, 

  वडा िहमा स्वास््य जनचेिना ववकास िथा  स्वास््य सूचना काययिमको सञ्चािन गने,  

  शहरी िथा ग्रामीण स्वास््य जक्िलनकको सञ्चािन गने, गराउने,  
  सावयजलनक शौचािय िथा स्नान गहृको लनमायण र ब्यवस्थापन गने, गराउने,  
  वडास्िरीय सामदुावयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार िथा पोखरीको लनमायण, संरिण र  

गणुस्िर लनयमन गने,  

  घरबाट लनकास हनुे फोहरमैिाको सङ्किन र व्यवस्थापन, चोक िथा गल्िीहरूको 
सरसफाई, ढि लनकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सिही पानीको लनकास िथा  
पानीको स्रोि संरिण गने, गराउने,  

  कृवष िथा फिफूि नसयरीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्द्यन िथा वडास्िरीय अगवुा कृषक 
िालिमको अलभमखुीकरण गने, 

  कृवष मिको माग सङ्किन गने,  

  कृवषमा िाग्ने रोगहरूको वववरण ियार गने,  

  पशपंुछी ववकास िथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन,  

  वडालभत्रको चरन िेत्र संरिण िथा व्यवस्थापन गने, 

  स्थानीय समदुायका चाडपवय, भाषा संस्कृलिको ववकासको िालग किा, नाटक, 

जनचेिनामूिक िथा सांस्कृलिक काययिम गने गराउने, 
  स्थानीय मौलिकिा झजल्कने सांस्कृलिक रीलिरीवाजिाई संरिण िथा प्रवर्द्यन गने, 

  वडालभत्र खेिकुद पूबायधारको ववकास गने,  

  अन्िर ववद्यािय िथा वािक्िव माफय ि खेिकूद काययिमको सञ्चािन गने गराउने,  
  वडा िेत्रलभत्रको वाटोघाटो चािू अवस्थामा राख्न ेिथा राख्न सहयोग गने,  

  वडालभत्रका सडक अलधकारिेत्रमा अवरोध र अलििमण गनय नददने,  
  बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 
  घरेि ुउद्योगको िगि सङ्किन िथा  सम्भाव्यिा पवहचान गने, 

  वडालभत्र घरेि ुउद्योगको प्रवर्द्यन गने,  

  प्रचलिि कानून बमोजजम व्यजिगि घटना दिाय, अद्यावलधक र सोको अलभिेख संरिण 
गने,  

  व्यजिगि घटना दिाय सम्बन्धी जनचेिना काययिम सञ्चािन गने, 

  सामाजजक सरुिा भत्ता वविरण िथा अलभिेख अद्यावलधक गने,  

  वडािाई बािमैत्री बनाउने, . 
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  वडालभत्र आलथयक िथा सामाजजक रुपमा पलछ परेका मवहिा, बािबालिका, दलिि, अपाङ्गिा 
भएका व्यजि, जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, सीमान्िकृि समदुायको अलभिेख राखी 
सामाजजक र आलथयक उत्थान सम्वन्धी काम गने,  

  ववलभन्न समदुायका बीच सामाजजक सदभाव र सौहादयिा कायम गने,  

  बािवववाह, मवहिा ववरुर्द्को वहँसा, छुवाछुि, दहेज िथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, 
कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचववखन, लनरिरिा जस्िा सामाजजक कुररिी र 
अन्धववश्वासको अन्त्य गने, गराउने,  

  प्रचलिि कानूनको अधीनमा रही मािपोि िथा भलूम कर, व्यवसाय कर, वहाि कर, 

ववज्ञापन कर, सःशलु्क पावकय ङ्ग, नयाँ व्यवसाय दिाय, लसफाररस दस्िरु, सवारी साधन कर, 

मनोरञ्जन करको िेखाजोखा र सङ्किन गरी नगरपालिकामा प्रलिवेदन सवहि रकम  
बझुाउने, 

  असि लबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यजििाई नजजकको अस्पिाि वा स्वास््य 
केन्रमा परु् याई औषलध उपचार गराउने,  

  असहाय वा वेवाररस व्यजिको मतृ्य ुभएमा लनजको दाह संस्कारको व्यवस्था लमिाउने,  
  सडक बािबालिकाको उर्द्ार र पनुस्थायपना गने, गराउने, 
  वडालभत्रको सामदुावयक वन, वनजन्य सम्पदा र जैववक ववववधिाको संरिण र प्रवर्द्यन 

गने, 

  वडा, टोि, बस्िी स्िरमा हररयािी िेत्र लबस्िार गने गराउने,  
  वडािाई वािावरणमैत्री बनाउने,  
  प्राङ्गाररक कृवष, सरुजिि माितृ्व, ववद्याथी भनाय, पूणय खोप, खिुा ददशामिु सरसफाई, 

वािावरणमैत्री िथा बािमैत्री शासनजस्िा प्रवर्द्यनात्मक काययहरू गने,  गराउने । 

(घ) कानून बमोजजमका लनयमन कायय गनेः 
  वडालभत्र सञ्चालिि ववकास योजना, आयोजना िथा संिग्न उपभोिा सलमलिहरूका काययको 

लनयमन गने,  

  घर लनमायण गणुस्िर िथा भवन संवहिा र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, 

लसकमी,  डकमीिाई भकूम्प प्रलिरोधी भवन लनमायण सम्वन्धी िालिम ददने,  
  खाद्यान्न, माछा, मास,ु िरकारी, फिफूि, पेय पदाथय िथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्िर र 

मूल्यसूची अनगुमन गरी उपभोिा वहि संरिण गने, 

  वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्यन गरी िगि राख्न,े 

  हाट बजारको व्यवस्थापन गने, गराउने, 
  ववद्यिु चहुावट िथा चोरी लनयन्त्रण गने । 

  नािा, नागररकिा आददको लसफाररस िथा प्रमाजणि गने । 

  आफ्नो भौगोलिक िेत्र लभत्रको लनमायण कायय िथा अन्य सेवको प्रयोजनका िालग लनमायण 
सामग्री, ज्यािा, भाडा, िथा महशूिको स्थानीय दररेट िोक्ने । 
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  आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलमलि, सहकारी संस्था, लनजी िेत्र िगायिका सबै ववकास 
साझेदारहरुसँग ववकास लनमायण िथा सावयजलनक सेवा प्रवाहमा समन्वय गने । 

  समय समयमा नेपाि कानूनिे िोके बमोजजम अन्य काम गने । 

 

(ङ) अलभिेख व्यवस्थापन, लसफाररस िथा प्रमाजणि गने 

  पजञ्जकरण, नागररकिा िथा अलभिेख व्यवस्थापन 

 महानगरपालिकामा व्यजिगि घटनाको स्थानीय ि्याङ्क सम्बन्धी नीलि, कानून, 

मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र लनयमन, 

 संघीय कानून र मापदण्ड बमोजजम नगरपालिकामा व्यजिगि घटना (जन्म,मतृ्य,ु 

ववबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमयपतु्र र धमयपतु्री) को दिाय, 
 आधलुनक प्रववलध अपनाई व्यजिगि घटनाको अलभिेख व्यवस्थापन र प्रलिवेदन, 

 नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रका िालग लसफाररस िगायिका महत्वपूणय अलभिेखको 
व्यवस्थापन, 

 स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 
लनयमन, 

 स्थानीय स्िरको अलभिेख व्यबस्थापन । 

  नािा प्रमाजणि गने, 

  नागररकिा िथा नागररकिाको प्रलिलिवप लिनका िालग लसफाररस गने, 

  बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने,  

  कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
  मोही िगि कट्टाको लसफाररस गने, 

  घर जग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

  जन्म लमलि प्रमाजणि गने, 

  व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हुँदै नभएको 
लसफाररस गने, 

  लमिापत्रको कागज गराउने लनवेदन दिाय गनय लसफाररस गने, 

  वववाह प्रमाजणि िथा अवववावहि प्रमाजणि गने, 

  लनःशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचारको लसफाररस गने, 

  अङ्ग्ग्रजेी माध्यममा लसफाररस िथा प्रमाजणि गने, 

  घर पािाि प्रमाजणि गने, 

  व्यजिगि वववरण प्रमाजणि गने, 

  पजुायमा घर कायम गने लसफाररस गने, 

  फरक, फरक नाम, थर, जन्म लमलि िथा प्रमाजणि दवैु नाम गरेको व्यजि एकै हो भने्न 
लसफारीश गने, 
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  नाम, थर, जन्म लमलि संशोधनको लसफाररस गने, 

  जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गने, 

  कागज र मन्जरुीनामा प्रमाजणि गने, 

  वकत्ताकाट गनय लसफाररस गने, 

  संरिक प्रमाजणि गने िथा संस्थागि र व्यजिगि संरिक लसफाररस गने, 

  जीवविसँगको नािा प्रमाजणि गने, 

  हकवािा वा हकदार प्रमाजणि गने, 

  नामसारी गनय लसफाररस गने, 

  जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 

  मिृकसँगको नािा प्रमाजणि िथा सजज्मयन  लसफाररस गने, 

  उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने, 

  जीववि रहेको लसफाररस गने, 

  पूवय प्राथलमक ववद्यािय खोल्ने लसफाररस र अनमुलि ददने, 
  जग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस प्रमाजणि गने, 

  ववद्याियको किा थप गनय  लसफाररस गने, 

  पािन पोषणको िालग लसफाररस गने, 

  वैवावहक अवङ्गकृि नागररकिा लसफाररस गने, 

  आलथयक अवस्था कमजोर वा लबपन्निा प्रमाजणि गनय वा आलथयक अवस्था बलियो वा 
सम्पन्निा प्रमाजणि  

  ववद्यािय ठाउँ सारी गनय लसफाररस गने, 

  धारा िथा ववद्यिु जडानको िालग लसफाररस गने, 

  प्रचलिि कानून अनसुार प्रत्यायोजजि अलधकार बमोजजमको अन्य लसफाररस वा प्रमाजणि 
गने । 
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अनसूुची – ४ 

(लनयम ४ को उपलनयम (४) सँग सम्बजन्धि) 
प्रमखु, उपप्रमखु, वडा अध्यि िथा सदस्यको काम, कियव्य र अलधकार 

 

1. प्रमखुको काम, कियव्य र अलधकारः 
1. प्रमखुको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछः 
क) नगर सभा िथा नगर काययपालिकाको बैठक बोिाउने र बैठकको प्रमखुिा गने । 

ख) नगर सभा िथा नगर काययपालिकाको बैठकमा बैठकको काययसूची िथा प्रस्िाव पेश 
गने, गराउने । 

ग) नगरपालिकाको बावषयक काययिम िथा बजेट ियार गरी सभामा पेश गने । 

घ) नगर काययपालिकाको लनणययमा नगर सभाको अलधवेशनको आव्हान र समापनको घोषणा 
गने । 

ङ) नगरपालिकाका उपप्रमखु वा सदस्यिाई नगरपालिकाको कायय ववभाजन लनयमाविी 
अनरुुपको ववषयगि कायय जजम्मेवारी बाँडफाँड िथा हेरफेर गने । 

च) नगरसभा र नगर काययपालिकाको लनणयय कायायन्वयन गने गराउने । 

छ) नगर काययपालिकाको दैलनक काययको सामान्य रेखदेख, लनदेशन र लनयन्त्रण गने । 

ज) उपप्रमखु िथा सदस्यिाई नगरपालिकाको कामका िालग स्वदेशलभत्र काजमा खटाउन े
। 

झ) काययकारी अलधकृिको साि ददनसम्म्को ववदा वा स्वदेशलभत्रको काज स्वीकृि गने । 

ञ) नगरपालिकाको चि अचि सम्पजत्त हेरववचार िथा ममयि सम्भार गने गराउने र 
आम्दानी, खचय, वहसाब र अन्य कागजपत्र सरुजिि राख्न,े राख्न िगाउने । 

ट) प्रचलिि नेपाि कानून बमोजजम आवश्यक लसफाररस गने । 

ठ) नगर सभा वा नगर काययपालिकािे िोकेका अन्य काम गने । 

2. प्रमखुिे आफ्नो अनपुजस्थलिमा उपप्रमखुिाई काययवाहक प्रमखु िोक्न ुपनेछ । 

 

2. उपप्रमखुको काम, कियव्य र अलधकारः 
1. उपप्रमखुको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछः  

क) न्यावयक सलमलिको संयोजक भई कायय गने । 

ख) नगरपालिका प्रमखुको अनपुजस्थलिमा काययबाहक प्रमखु भई कायय गने । 

ग) नगरसभा, नगर काययपालिका िथा प्रमखुिे िोकेका अन्य कायय गने । 

2. उपप्रमखुिे आफ्नो नगरपालिका िेत्रबावहर जान ुपदाय प्रमखुिाई जानकारी ददन ुपनेछ । 

 

3. वडा अध्यिको काम, कियव्य र अलधकारः 
1. वडा अध्यिको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछः  

(क) आफ्नो वडा सलमलिको अध्यि भई कायय गने । 
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(ख) वडा सलमलिका सदस्यहरुिाई वडा सलमलिको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरण िथा 
पररचािन गने । 

(ग) काययपालिकाको सदस्य भई कायय गने । 

(घ) वडाको ववकास योजना, बजेट िथा काययिम ियार गने, गनय िगाउने िथा स्वीकृलिका 
िालग नगरपालिकामा पेश गने । 

(ङ) वडाबाट कायायन्वयन हनुे योजना िथा काययिमहरु कायायन्वयन गने गराउने, लिनको 
अनगुमन गने िथा आवलधक समीिा गने गराउने । 

(च) प्रचलिि नेपाि कानून बमोजजम आवश्यक लसफाररस गने । 

(छ) िोवकए बमोजजम वा नगरपालिका प्रमखुिे िोकेका अन्य कायय गने । 

2. वडाध्यििे आफ्नो अनपुजस्थलिमा सम्वजन्धि वडा सलमलिको जेष्ठ सदस्यिाई काययवाहक 
िोकी सोको जानकारी नगर काययपालिकािाई ददनपुनेछ । 

 

4. सदस्यको काम, कियव्य र अलधकारः 
1. काययपालिकाको सदस्यको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :– 

क) काययपालिकाको बैठकमा भाग लिने । 

ख) प्रमखुिे िोकेको लबषयगि िेत्रको संयोजक वा अध्यि भई िोवकएको कायय गने । 

ग) प्रमखुिे िोकेका अन्य कायय गने । 

2. सदस्यिे नगरपालिका िेत्र बावहर जाँदा प्रमखुिाई जानकारी ददई जान ुपनेछ ।  

 

5. वडा सदस्यको काम, कियव्य र अलधकारः 
1. वडा सदस्यको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछः 
क) वडा सलमलिको बैठकमा भाग लिने । 

ख) वडा अध्यिको अनपुजस्थलिमा वडाअध्यििे िोके बमोजजम काययवाहक वडा अध्यि भई 
कायय गने । 

ग) वडा अध्यििे िोकेका अन्य कायय गने । 

2. वडा सदस्यिे नगरपालिका िेत्र बावहर जाँदा वडा अध्यि माफय ि काययपालिकािाई 
जानकारी ददन ुपनेछ ।  
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अनसूुची  ५ 

लबषयगि सलमलिहरुको वववरण 

(लनयम ४ को उपलनयम (६) संग सम्वजन्धि) 
क) सावयजलनक सेवा िथा िमिा ववकास सलमलि 

ख) आलथयक ववकास सलमलि 

ग) सामाजजक ववकास सलमलि 

घ) पूवायधार ववकास सलमलि 

ङ) वािावरण िथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलि 

च) ववधायन सलमलि 
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