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गल्कोट िगरपानिका

नगर कार्यपालिका (कार्य लिभाजन) लनर्माििी, २०७४
काययपानिकाबाट स्वीकृ त नमनतिः — २०७४।०३।३०

गल्कोट नगरपालिका

नगर कार्यपालिका (कार्य लिभाजन) लनर्माििी, २०७४
िेपािको संनवधािको धारा २१८ िे निएको अनधकार प्रयोग गरी गल्कोट िगरपानिकाको िगर काययपानिकािे आफ्िो कायय
नवभाजिका िानग नमनत २०७३।०३।३० को निर्यय अिसु ार िेहायका नियमहरु बिाएको छ ।
१. संनिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस नियमाविीको िाम “िगर काययपानिका (कायय नवभाजि) नियमाविी, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो नियमाविी तरुु न्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषािः नबषय वा प्रसङ्गिे अको अर्य ििागेमा यस नियमाविीमा–
(क) “प्रमख
ु ” भन्िािे िगर काययपानिकाको प्रमख
ु सम्झिपु छय ।
(ख) “उपप्रमख
ु ” भन्िािे िगर काययपानिकाको उपप्रमख
ु सम्झिपु छय ।
(ग) “काययपानिका” भन्िािे गल्कोट िगर काययपानिका सम्झिपु छय ।
(घ) “काययकारी अनधकृ त” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको काययकारी अनधकृ त सम्झिपु छय ।
(ङ) “िगरपानिका” भन्िािे गल्कोट िगरपानिका सम्झिु पछय ।
(च) “नबषयगत शाखा” भन्िािे गल्कोट िगर काययपानिका अन्तरगतको नबषयगत शाखा, उपशाखा, कायायिय वा
इकाईिाई सम्झिपु छय । यस शब्ििे संनवधाि बमोनजम िगरपानिकािाई तोनकएको काययसम्पािि गियका िानग िगर
काययपानिका अन्तगयत रहिे नशिा, स्वास््य, कृ नष, वि, पशु नवकासजस्ता नबषयिेत्रगत कायायिय वा इकाईिाई
समेत सम्झिु पछय ।
(छ) “वडा सनचव” भन्िािे िगरपानिकाको वडा कायायियको प्रशासकीय प्रमख
ु को रुपमा कामकाज गिय तोनकएको
वडा सनचव सम्झिपु छय ।
(ज) “वडा सनमनत” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको वडा सनमनत सम्झिु पछय ।
(झ) “सिस्य” भन्िािे िगर काययपानिकाको सिस्य सम्झिु पछय । सो शब्ििे िगर काययपानिकाको प्रमख
ु , उपप्रमख
ु
र वडा अध्यि समेतिाई जिाउिेछ ।
(ञ) “सभा” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको िगर सभािाई सम्झिपु छय ।
३. कायय सम्पािििः (१) िगर काययपानिकाको कायय सम्पािि िगर काययपानिकाको कायायिय, वडा कायायिय एवं नबषयगत
शाखाबाट हुिेछ ।
(२) िगर काययपानिका अन्तगयत रहिे नवषयगत शाखा वा कायायिय वा उपशाखा वा इकाईको नववरर् अिसु चू ी—
१ मा उल्िेख भए बमोनजम हुिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोनजमका नबषयगत शाखाहरु र नतिीहरुको कायय नववरर् िगर काययपानिकािे स्वीकृ त गरे
बमोनजम हुिेछ ।

४. कायय नवभाजििः (१) िगर काययपानिकाको कायायिय र नबषयगत शाखाबाट सम्पािि हुिे कायय अिसु चू ी–२ बमोनजम हुिेछ
।
(२) िगर काययपानिकािे उपनियम (१) बमोनजमको नवषयगत शाखाको काममा आवश्यकता अिसु ार हेरफे र वा
र्पघट गिय सक्िेछ ।
(३) वडा सनमनतबाट सम्पािि हुिे कायय अिसु चू ी– ३ बमोनजम हुिेछ ।
(४) प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वडा अध्यि र सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार अिसु चू ी– ४ बमोनजम हुिेछ ।
(५) प्रमख
ु िे नबषयगत िेत्रको काययको िानग काययपानिकाको कुिै सिस्यिाई निजिे गिे काययको िेत्रानधकार समेत
तोकी नजम्मेवारी निि सक्िेछ ।
(६) काययपानिकािे आफ्िो काययसम्पाििका िानग अिसु चू ी —५ बमोनजमको नबषयगत सनमनत गठि गरी कुिै
सिस्यको संयोजकत्वमा त्यस्तो सनमनतको काययिेत्र तोकी नजम्मेवारी निि सक्िेछ ।
५. नजम्मेवारी तर्ा उत्तरिानयत्विः (१) िगर काययपानिकाबाट सम्पािि भएका कामका िानग प्रमख
ु तर्ा सिस्यहरु सामनु हक
रुपमा िगर सभाप्रनत उत्तरिायी हुिेछि् ।
(२) िगर काययपानिकाका सिस्यहरु आफूिाई तोनकएको काययका िानग व्यनतिगगत रुपमा काययपानिका तर्ा
प्रमख
ु प्रनत उत्तरिायी हुिेछि ।
(३) नबषयगत सनमनतबाट सम्पािि हुिे कामका िानग सनमनतका संयोजक तर्ा सिस्यहरु सामनु हक रुपमा
काययपानिकाप्रनत उत्तरिायी हुिेछि ।
(४) वडा अध्यि आफूिे गिे कामका िानग काययपानिका, प्रमख
ु तर्ा वडा सनमनतप्रनत र वडा सनमनतबाट गररिे
कामका िानग सामनु हक रुपमा काययपानिका र सभाप्रनत उत्तरिायी हुिेछ ।
६. अनधकार प्रत्यायोजििः (१) िगर काययपानिकािे आफुिाई प्राप्त अनधकारमध्ये के ही अनधकार प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वडा
अध्यि, सिस्य तर्ा मातहतका सनमनत, उपसनमनत वा काययकारी अनधकृ तिाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
(२) प्रमख
ु िे आफुिाई प्राप्त अनधकारमध्ये के ही अनधकार कुिै सिस्य वा काययकारी अनधकृ तिाई प्रत्यायोजि गिय
सक्िेछ ।
(३) वडा सनमनत वा वडा अध्यििे आफुिाई प्राप्त अनधकारमध्ये के ही अनधकार वडा सनमनतका कुिै सिस्य वा
वडा सनचविाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
७. र्पघट, हेरफे र वा संशोधििः (१) काययपानिकािे यस नियमाविीिाई आवश्यकता अिसु ार र्पघट वा हेरफे र वा संशोधि
गिय सक्िेछ ।
(२) काययपानिकािे उपनियम (१) बमोनजम अिसु चू ीमा र्पघट वा हेरफे र वा संशोधि गरे को नवषयको सचू िा
सवयसाधारर्को जािकारीको िानग प्रकाशि गियु पिेछ ।

८. बाधा अड्काउ फुकाऊिः यो नियम कायायन्वयिको सम्बन्धमा कुिै बाधा अड्काउ परे मा यस नियमाविीको भाविाको
प्रनतकूि िहुिे गरी काययपानिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउि आवश्यक व्यवस्र्ा गिय सक्िेछ ।
९. यसै बमोनजम भए गरे को मानििेिः यो नियमाविी स्वीकृ त हुिपु वू य िगर काययपानिकाबाट सम्पािि भएका काययहरु यसै
नियमाविी अिरुु प भए गरे को मानििेछ ।

अिसु चू ी – १
(नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बनन्धत)
िगर काययपानिकामा रहिे नवषयगत शाखा (शाखा, कायायिय, उपशाखा, इकाई) को नववरर्
(िगर काययपानिकाको आफ्िो राजश्वको िमता, खचयको आवश्यकता, सेवा उपिब्ध गराउिु पिे जिसंख्या तर्ा नवकासका
मख्ु य मख्ु य प्रार्नमकता अिरुु प सगं ठि तर्ा व्यवस्र्ापि सभेिर्का आधारमा नबषयगत शाखा तर्ा कायायिय, उपशाखा वा
इकाई निधायरर् गिय सक्िेछ । जिशनतिगको उपिब्धता तर्ा प्रशासनिक खचयिाई ध्याि निई एउटा नबषयगत शाखा अन्तगयतको
कुिै कायायिय, उपशाखा वा इकाईिे नमल्िो अन्य नबषयिेत्रको काययसमेत सम्पािि गिय सक्िेछ ।)
१. सामान्य प्रशासि शाखा
(क) स्र्ािीय सेवा तर्ा जिशनतिग नवकास उपशाखा
(ख) सावयजनिक खरीि तर्ा सम्पनत्त व्यवस्र्ापि उपशाखा
(ग) स्र्ािीय तह, प्रिेश र सघं सँगको सम्वन्ध र समन्वय तर्ा वडासँगको समन्वय उपशाखा
(घ) बैठक व्यवस्र्ापि उपशाखा
(ङ) बजार अिगु मि, गर्ु स्तर, िापतौि, खाद्य सरु िा र उपभोतिगा नहत संरिर् उपशाखा
(च) आन्तररक िेखापरीिर् शाखा
(छ) नविा, उत्सव, उिी, जात्रा, पवय, उपानध तर्ा नवभषू र् इकाई
२. राजश्व तर्ा आनर्यक प्रशासि शाखा
(क) राजश्व िीनत तर्ा प्रशासि उपशाखा
(ख) आनर्यक प्रशासि उपशाखा
३. शहरी पवू ायधार नवकास शाखा
(क) सडक तर्ा यातायात व्यवस्र्ा उपशाखा
(ख) जिनवद्यतु , उजाय, सडक वनत्त उपशाखा
(ग) नसंचाई तर्ा जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् उपशाखा
(घ) सचू िा तर्ा सञ्चार प्रनवनध नवकास तर्ा नवस्तार र एफ.एम. सञ्चािि उपशाखा
(ङ) खािेपािी व्यवस्र्ापि उपशाखा
(च) सावयजनिक निजी साझेिारी इकाई

४. आनर्यक नवकास शाखा
(क) कृ नष, पशपु न्छी तर्ा सहकारी कायायिय
(ख) उद्योग तर्ा उद्यमनशिता नवकास उपशाखा
(ग) रोजगार प्रबद्र्धि तर्ा गररबी न्यिू ीकरर् उपशाखा
५. सामानजक नवकास शाखा
(क) आधारभतू तर्ा माध्यनमक नशिा कायायिय
(ख) खेिकुि तर्ा अनतररतिग नियाकिाप इकाई
(ग) आधारभतू स्वास््य तर्ा सरसफाई कायायिय
(घ) िैंनगक समािता तर्ा सामानजक सरु िा उपशाखा
 िैंनगक समािता इकाई
 वािवानिका, नकशोर नकशोरी तर्ा यवु ा इकाई
 अपांगता भएका व्यनतिग तर्ा जेष्ठ िागररक इकाई
(ङ) संस्कृ नत, सम्पिा, िनितकिा तर्ा पययटि प्रबद्र्धि इकाई
(च) गैरसरकारी सस्ं र्ा पररचािि, समन्वय तर्ा नियमि इकाई
(छ) सामानजक सरु िा काययिम तर्ा व्यनतिगगत घटिा िताय इकाई
६. वि, वातावरर्, फोहोरमैिा तर्ा नवपि् व्यवस्र्ापि शाखा
(क) वि, वन्यजन्तु तर्ा भ—
ू सरं िर् कायायिय
(ख) वातावरर्, पयायवरर् एवं जिाधारिेत्र संरिर् उपशाखा
(ग) फोहरमैिा व्यवस्र्ापि उपशाखा
(घ) नवपि् व्यवस्र्ापि (बारुर्यन्त्र, एम्वि
ु ेन्स तर्ा यन्त्र उपकरर् पररचािि समेत) उपशाखा
७. भनू म व्यवस्र्ापि तर्ा भवि नियमि शाखा
(क) भ—
ू उपयोग तर्ा वस्ती नवकास उपशाखा
(ख) जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पजु ाय उपशाखा
(ग) भवि तर्ा भवि संनहता एवं निमायर् इजाजत (नडजाइि समेत) उपशाखा

८. न्याय, काििू तर्ा मािव अनधकार प्रवयद्धि शाखा
(क) िगर प्रहरी व्यवस्र्ापि उपशाखा
(ख) न्याय, काििू तर्ा मािव अनधकार प्रवयद्धि उपशाखा
(ग) नवधायि उपशाखा
९. योजिा, अिगु मि तर्ा त्यांक शाखा
(क) योजिा तजयमु ा तर्ा उपभोतिगा सनमनत पररचािि इकाई
(ख) अिगु मि तर्ा मल्ू यांकि इकाई
(ग) त्याक
ं व्यवस्र्ापि इकाई

अिसु चू ी – २
(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बनन्धत)
नबषयगत शाखाको कायय नवभाजि
१. सामान्य प्रशासि शाखा
(क) स्र्ािीय सेवा तर्ा जिशनतिग नवकास उपशाखा
 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, मापिण्ड, सेवा शतय, योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 संनवधािको धारा ३०२ बमोनजम समायोजि भई आउिे कमयचारीको व्यवस्र्ापि
 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी अन्य कायय
 िगरपानिकाको संगठि नवकास, सङ्गठि संरचिा तर्ा िरबन्िी निधायरर्, जिशनतिग व्यवस्र्ापि र वृनत्त
नवकास,
 स्र्ािीय सेवाको व्यवस्र्ापिमा सचू िा तर्ा सञ्चार प्रनवनधको उपयोग, प्रवयद्धि र नियमि
 मािव संसाधि नवकासका िानग अल्पकािीि तर्ा िीघयकािीि योजिा तजयमु ा
 िगरपानिकामा सावयजनिक नविा, उत्सव, जात्रा, उिी आनिको व्यवस्र्ापि
 स्र्ािीय शानन्त सनमनत सम्बन्धी काययहरु ।
(ख) सावयजनिक खरीि तर्ा सम्पनत्त व्यवस्र्ापि उपशाखा
 िगरपानिकाको िानग सावयजनिक खरीि तर्ा अन्य बन्िोबस्तीका सामाि सम्बन्धी नवषय
 सेवा तर्ा निमायर् व्यवसायको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि
 िगरपानिकानभत्रको सावयजनिक तर्ा सरकारी सम्पनत्त, सामिु ानयक सम्पनत्त, भवि, सडक, पसि,
व्यवसाय, पबू ायधार, उद्योग, खािी तर्ा खिीज, विको नववरर् सनहतको अद्यावनधक अनभिेख
 िगरपानिकाको स्वानमत्वमा रहेको सम्पनत्तको अद्यावनधक अनभिेख
 िगरपानिकानस्र्त सरकारी सम्पनत्तको एकीकृ त नववरर् ।
(ग) स्र्ािीय तह, प्रिेश र संघसँगको सम्वन्ध र समन्वय तर्ा वडासँगको समन्वय उपशाखा
 सघं तर्ा प्रिेश तहमा सनं वधाि तर्ा काििु बमोनजमको सहभानगता तर्ा प्रनतनिनधत्व
 नजल्िा समन्वय सनमनतसँगको समन्वय
 वडा तहसँगको सम्पकय र समन्वय
 पत्राचार, सभा, समारोह, नशष्टाचार

(घ) बैठक व्यवस्र्ापि उपशाखा
 काययपानिका तर्ा सभाको बैठक व्यवस्र्ापि
 काययपानिकाको निर्ययहरुको नवद्यनु तय माध्यमबाट अनभिेखीकरर् तर्ा प्रकाशि
 काययपानिकाका नवनभन्ि सनमनत, उपसनमनत, काययििको बैठक व्यवस्र्ापि
(ङ) बजार अिगु मि, गर्ु स्तर, िापतौि, खाद्य सरु िा र उपभोतिगा नहत सरं िर् उपशाखा
 स्र्ािीय व्यापार, वानर्ज्य, वस्तक
ु ो माग, आपनू तय व्यबस्र्ापि तर्ा अिगु मि
 बजार तर्ा हाट बजार व्यवस्र्ापि
 उपभोतिगा अनधकार तर्ा नहत सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, कायायन्वयि र नियमि
 स्र्ािीय वस्तहु रूको उत्पािि, आपनू तय तर्ा निकासी प्रिेपर्, मल्ू य निधायरर् र अिगु मि
 स्र्ािीय व्यापार र वानर्ज्य सम्बन्धी पवू ायधार निमायर्,
 स्र्ािीय वस्तु र सेवा व्यापारको मल्ू य तर्ा गर्ु स्तरको अिगु मि र नियमि,
 उपभोतिगा सचेतिा, िनित उपभोतिगाको िगत व्यवस्र्ापि र स्र्ािीय वस्तु तर्ा सेवाको गुर्स्तर परीिर्,
 खाद्य पिार्यको गर्ु स्तर नियन्त्रर्,
 खािेपािीको गर्ु स्तर नियन्त्रर्,
 स्र्ािीय व्यापार प्रवद्र्घि सहजीकरर् र नियमि,
 स्र्ािीय बौनद्धक सम्पनत्तको संरिर्, प्रवद्र्घि र अनभिेखाङ्कि ।
(च) आन्तररक िेखापरीिर् शाखा
 आन्तररक तर्ा पवू य िेखापरीिर्
 िेखापरीिर् नववरर् (बेरुजक
ू ो िगत समेत)को अनभिेख व्यवस्र्ापि
 अनन्तम िेखापरीिर् काययमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरर्
 िेखापाििसम्वन्धी िमता नवकास कायय
(छ) नविा, उत्सव, उिी, जात्रा, पवय, उपाधी, नवभषु र् इकाई
 स्र्ािीय चाडपवय, सावयजनिक नविा, उत्सव, जात्रा, उिी आनिको व्यवस्र्ापि
 उपाधी तर्ा नवभषु र् सम्वन्धी नसफाररश, अनभिेख

२. राजश्व तर्ा आनर्यक प्रशासि शाखा
(क) राजश्व िीनत तर्ा प्रशासि उपशाखा
 राजश्व सम्बन्धी िीनत, काििू तजयमू ा, कायायन्वयि र नियमि (राजस्व चहु ावट नियन्त्रर् समेत)
 सम्पनत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रनजष्ट्रेशि शल्ु क, सवारी साधि कर, सेवा शल्ु क िस्तरु , पययटि शल्ु क,
नवज्ञापि कर, व्यवसाय कर, भनू मकर (मािपोत), िण्ड जररवािा, मिोरञ्जि कर, बहािनवटौरी कर, घरजग्गा
कर, मृत वा माररएको जीवजन्तक
ु ो हाड, नसंग, पवाँख, छािामा कर, प्राकृ नतक स्रोत साधि, व्यवसानयक कर
सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, कायायन्वयि, बाँडफाँड, संकिि र नियमि, अन्य आय व्यवस्र्ापि
 सावयजनिक खचय तर्ा प्राकृ नतक स्रोतबाट प्राप्त हुिे रोयल्टी सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड तर्ा नियमि र
सोको सङ्किि तर्ा बाँडफाँड
 आफ्िो िेत्रनभत्र राजस्वका िर अन्य शल्ु क निधायरर्, संघीय र प्रिेश काििू बमोनजम प्राकृ नतक श्रोत साधि
र सेवा शल्ु क जस्ता रोयल्टी सङ्किि, समन्वय र नियमि
 स्र्ािीय पवू ायधार सेवा र उपयोगमा सेवा शल्ु क तर्ा िस्तरु (िीनत, काििु , मापिण्ड, नियमि, शल्ु क
निधायरर्, संकिि तर्ा व्यवस्र्ापि)
 मािपोत सक
ं िि
 काििु बमोनजम ढुंगा, नगट्टी, वािवु ा, माटो, ििु , स्िेट, फायरक्िेजस्ता खािी खिीज पिार्यको सवेिर्,
अन्वेषर्, उत्खिि र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किि
 रेनकङ्ग, कायानकङ्ग, क्यािोनिङ्ग, बञ्जी जनम्पङ्ग, नजपफ्िायर, ¥यानफ्टङ्ग शल्ु क
 सामिु ानयक विको सञ्चािि र व्यवस्र्ापिबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किि
 पािीघट्ट, कूिो, पैिी जस्ता सेवा सञ्चाििबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किि
 प्राकृ नतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी िीनत निधायरर् र कायायन्वयि तर्ा प्रिेश र सघं ीय मापिण्ड पाििा
 प्रचनित काििु बमोनजम िण्ड जररवािा
 बाँकी बक्यौता रकमको िगत र असि
ु उपर
 करिाता नशिा तर्ा करिाता नववरर् अद्यावनधक
 नवत्तीय स्रोत साधिको समतामि
ू क बाँडफाँड
 आनर्यक साधिको महत्तम उपयोग तर्ा पररचािि
 राजश्व परामशय सनमनत सम्बन्धी नवषय
 स्र्ािीय राजस्व प्रवद्र्घिका िानग प्रोत्साहि,
 राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययि
 राजस्व सचू िा तर्ा त्याङ्कको आिाि प्रिाि

 संघीय तर्ा प्रिेश काििू बमोनजम बजेट घाटापनू तयको स्रोत व्यवस्र्ा
(ख) आनर्यक प्रशासि उपशाखा
 आनर्यक (काययनवधी) िीनत, कािुि, मापिण्ड, कायायन्वयि र नियमि, आनर्यक प्रशासि र व्यवस्र्ापि
 बजेट सीमा निधायरर्, बजेट तजयमू ा, कायायन्वयि र नियमि
 सनञ्चत कोष तर्ा आकनस्मक कोषको व्यवस्र्ापि
 िगािी र िाभांशको व्यबस्र्ापि
 िेखा व्यवस्र्ापि, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसंचािि कोष तर्ा अन्य सरकारी कोष तर्ा संपनत्तको
एकीकृ त नववरर्
 समनष्टगत आनर्यक अवस्र्ाको नवश्लेषर्
 ऋर् तर्ा अििु ािको व्यवस्र्ापि र नियमि
 िगािी प्रिेपर् (सहकारी, सहकारी तर्ा निजी) र नवत्तीय व्यवस्र्ापि
 कारोबारको िेखांकि, नियन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापि
 राजश्व तर्ा व्ययको अिमु ाि
 बेरुजू फछ्र्यौट
 आनर्यक प्रशासि र व्यबस्र्ापि सम्बन्धी अन्य नवषय ।

३.

शहरी पबू ायधार नवकास शाखा

(क) सडक तर्ा यातायात व्यवस्र्ा उपशाखा
 स्र्ािीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृ नष सडक तर्ा यातायात सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड तर्ा नियमि
 स्र्ािीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृ नष सडक, झोिङु ् गे पि
ु , पि
ु से ा र तटबन्धि सम्बन्धी गरुु योजिाको
तजयमु ा, कायायन्वयि र स्तरोन्िनतका आयोजिाको पनहचाि, अध्ययि, कायायन्वयि, ममयत, सम्भार
 यातायात सरु िा व्यवस्र्ापि र नियमि
 स्र्ािीय सावयजनिक यातायातको रुट निधायरर्, अिमु नत, िवीकरर्, खारे जी, सेवाको गुर्स्तर, भाडा िर
निधायरर् र नियमि
 ट्याक्सी सेवा अिमु ती, व्यबस्र्ापि र नियमि
 रिी बस, रामजस्ता मध्यम िमताका मास रानन्जट प्रर्ािीको िीनत, योजिा, मापिण्ड, कायायन्वयि,
नियमि

 वातावरर्मैत्री, जिवायु पररवतयि अिक
ु ू िि, अपाङ्गता र िैङ्नगगमैत्री यातायात प्रर्ािीको प्रवयद्धि
 आधारभतू यातायात सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसगं समन्वय
 यातायात िेत्रमा िगािी अनभबृनद्ध
 यातायात सनु वधामा िागररकको सरि, सहज र समाि पहुचँ
 यातायात िेत्रमा वाताबरर्मैत्री प्रनवनधिाई प्रोत्साहि
 निजी यातायात नियमि व्यवस्र्ापि
(ख) जिनवद्यतु , उजाय, सडक वत्ती उपशाखा
 सािा जिनवद्यतु आयोजिा, िवीकरर्ीय उजाय तर्ा वैकनल्पक ऊजाय सम्वन्धी सम्बन्धी िीनत, काििू ,
मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 वैकनल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रनवनध नवकास र हस्तान्तरर्, िमता अनभवृनद्ध/प्रवयद्धि,
 नवद्यतु नवतरर् प्रर्ािी र सेवाको व्यवस्र्ापि, सञ्चािि र नियमि
 जिसहभानगतामा आधाररत स्विेशी िगािीिाई प्रार्नमकता नििै जिस्रोतको बहुउपयोगी नवकास
काययिमको तजयमु ा र कायायन्वयि
 स्र्ािीय नवद्यतु नवतरर् प्रर्ािी र सेवाको व्यवस्र्ापि, सञ्चािि र नियमि
 सडक वत्तीको व्यवस्र्ा
(ग) नसंचाई तर्ा जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् उपशाखा
 नसँचाई सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड निधायरर् र नियमि
 नसँचाई सम्बन्धी गरुु योजिाको तजयमु ा, कायायन्वयि र स्तरोन्िनतका आयोजिाको पनहचाि, अध्ययि,
कायायन्वयि, ममयत, सम्भार र नियमि,
 स्र्ािीय सािा, सतह तर्ा भनू मगत नसचाई प्रर्ािीको सञ्चािि निमायर्, सधु ार, ममयत सम्भार तर्ा सेवा
शल्ु कको निधायरर् र सङ्किि व्यवस्र्ापि
 जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर् सम्वन्धी स्र्ािीय
 तटबन्ध, ििी नियन्त्रर् तर्ा ििी व्यवस्र्ापि र नियमि
 सािा जि उपयोग सम्बन्धी आयोजिा तजयमु ा, कायायन्वयि र अिगु मि ।
(घ) सचू िा तर्ा सञ्चार प्रनवनध नवकास तर्ा नवस्तार र एफ.एम. सञ्चािि उपशाखा
 आफ्िो िेत्रनभत्र इन्टरिेट सेवा, टेनिसेन्टर, के बि
ु तर्ा तारनवहीि टेनिनभजि प्रसारर्को अिमु नत,
िवीकरर् र नियमि

 एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रे नडयो सञ्चािि अिमु नत, िवीकरर् र नियमि
 आफ्िो िेत्रनभत्र पत्रपनत्रकाको प्रकाशि अिमु नत, अनभिेख तर्ा नियमि
 अनभिेख व्यवस्र्ापिमा िवीितम सचू िा प्रनवनधको प्रयोग
 सचू िा तर्ा सञ्चार प्रनवनधमा सवयसाधारर् जिताको सहज र सरि पहुचँ तर्ा सचू िा प्रनवनधको नवकास र
नवस्तार सम्बन्धी काययिम तजयमु ा र कायायन्वयि
 बैज्ञानिक अध्ययि, अिसु न्धाि र प्रनवनध नवकासमा िगािी
 सचू िा तर्ा सञ्चार प्रनवनधमा आधाररत त्याङ्क व्यवस्र्ापि ।
(ङ) खािेपािी व्यवस्र्ापि उपशाखा
 स्र्ािीय खािेपािी सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 खािेपािी महसि
ु निधायरर् र खािेपािी सेवा व्यवस्र्ापि
 सावयजनिक स्र्िमा नपउिे पािी व्यवस्र्ापि
 पािी महु ािको संरिर्
 स्वच्छ खािेपािी आपनू तय सम्बन्धी अन्य नवषय ।

(च) सावयजनिक निजी साझेिारी इकाई
 स्र्ािीय सावयजनिक—निजी साझेिारी सम्वन्धी स्र्ािीय िीनत, योजिा निमायर्
 स्र्ािीय सावयजनिक—निजी साझेिारीका आयोजिा छिौट तर्ा कायायन्वयि
 सावयजनिक सामिु ानयक साझेिारी
 स्र्ािीय नवकासमा निजी िेत्रको प्रबद्र्धि

४. आनर्यक नवकास शाखा
(क) कृ नष, पशपु न्छी तर्ा सहकारी
कृलि
 कृ नष, कृ नष प्रसार, कृ नष उत्पािि व्यवस्र्ापि सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा,
कायायन्वयि र नियमि

 कृ नष बजार सचू िा, कृ नष बजार तर्ा हाटबजारको पवू ायधार निमायर्, सािा नसँचाई निमायर्,
तानिम, प्रनवनध प्रसार, प्रानवनधक टेवा, कृ नष सामाग्री आपनू तय र कृ षक िमता नवकास
काययिमको सञ्चािि
 कृ नषजन्य प्राकृ नतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको नियन्त्रर्
 कृ नष वातावरर् सरं िर् तर्ा जैनवक नवनवधताको सरं िर् र प्रवद्र्घि
 कृ नष प्रसार तर्ा जिशनतिगको प्रिेपर्, व्यवस्र्ापि र पररचािि
 उच्च मल्ू ययतिग
ु कृ नषजन्य वस्तक
ु ो प्रवद्र्घि, नवकास तर्ा बजारीकरर्
 कृ नषसम्वन्धी वीमा र कजाय सहजीकरर्
 शीत भण्डारर्को व्यवस्र्ापि
 कृ षकहरूको िमता अनभवृनद्ध, प्रानवनधक सेवा, टेवा, सीप नवकास र सशतिगीकरर्
 कृ नष बीउनवजि, िश्ल, मिखाि र रसायि तर्ा औषनधहरूको आपनू तय, उपयोग र नियमि
 कृ षक समहू , कृ नष सहकारी र कृ नष सम्बन्धी स्र्ािीय सङ्घ संस्र्ाहरूको समन्वय, व्यवस्र्ापि र
नियमि
 कृ नष सम्बन्धी प्रनवनधको सरं िर् र हस्तान्तरर्
 कृ नष त्याङ्कको व्यवस्र्ापि र सचू िा प्रर्ािी तर्ा कृ नष सम्बन्धी सचू िाको प्रचारप्रसार
 कृ नष स्रोत के न्द्रको स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि
पशुपन्छी
 पशपु ािि र पशु स्वास््य सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 पशपु न्छी बजार सचू िा, हाटबजारको पवू ायधार निमायर्, तानिम, प्रानवनधक टेवा, कृ षक िमता नवकास
काययिमको सञ्चािि र नियमि
 पशपु न्छीजन्य प्राकृ नतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको नियन्त्रर्
 पशपु न्छी नचनकत्सा सेवाको व्यवस्र्ापि,
 पशिु श्ल सधु ार पद्धनत नवकास र व्यबस्र्ापि
 पशपु न्छी सम्बन्धी बीमा र कजाय सहजीकरर्
 स्र्ािीय चरि तर्ा खकय नवकास र व्यवस्र्ापि
 पशु आहारको गर्ु स्तर नियमि
 स्र्ािीयस्तरमा पशपु न्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्र्ापि र सचू िा प्रर्ािी
 पशु बधशािा र शीत भण्डारर्को व्यवस्र्ापि र नियमि

 पशपु ािि तर्ा पशु स्वास््य सम्बन्धी अन्य कायय ।
सहकारी
 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्डको निमायर्, कायायन्वयि र नियमि
 स्र्ािीय सहकारी संस्र्ाको िताय, अिमु नत, खारे जी र नवघटि
 सहकारी वचत तर्ा ऋर् पररचािि सम्बन्धी स्र्ािीय मापिण्ड निधायरर् र नियमि
 सहकारी सम्बन्धी रानष्ट्रय, के न्द्रीय, नवषयगत, प्रािेनशक र स्र्ािीय संघ संस्र्ासँग समन्वय र सहकायय
 सहकारी सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क व्यवस्र्ापि र अध्ययि अिसु न्धाि
 स्र्ािीय सहकारीको िमता अनभवृनद्ध
 स्र्ािीय सहकारी िेत्रको प्रवद्र्घि, नवकास र पररचािि ।
(ग) उद्योग तर्ा उद्यमनशिता नवकास र खािी तर्ा खनिज पिार्यको संरिर् उपशाखा
उद्योग
 िघ,ु घरे िु तर्ा सािा उद्योगको िताय, िवीकरर्, खारे जी र नियमि
 िघ,ु घरे िु तर्ा सािा उद्योगको नवकास र प्रवयद्धि
 उद्यमनशिता प्रवयद्धि
 व्यापाररक फमय, पसिको िताय, अिमु नत, िवीकरर्, खारे जी र नियमि
 सीप नवकास सम्बन्धी काययको प्रबद्र्धि ।
खानी तथा खलनज
 खािी तर्ा खनिज पिार्यको संरिर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड तर्ा योजिाको कायायन्वयि
र नियमि,
 ढुङ्गा, नगटी, बािवु ा, माटो, ििु , स्िेट, खरीढुङ्गा, फायरक्िेजस्ता खािीजन्य वस्तु सवेिर्, अन्वेषर्,
उत्खिि्
 ढुङ्गा, नगट्टी, बािवु ा, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्िे,स्िेट तर्ा िुि, आनि खािीजन्य वस्तक
ु ो संरिर्,
नवकास, उत्खिि् र उपयोग सम्बन्धी िताय, अिमु नत, िवीकरर्, खारे जी र व्यवस्र्ापि
 खािी तर्ा खनिज पिार्य सम्बन्धी सचू िा तर्ा त्याङ्क सङ्किि, अनभिेखि तर्ा व्यबस्र्ापि
 भौगनभयक िक्सा प्रकाशि ।
(घ) रोजगार प्रबद्र्धि तर्ा गररबी न्यिू ीकरर् उपशाखा

 गररबी निवारर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड, नियमि र अध्ययि अिसु न्धाि
 गररबी निवारर्को स्र्ािीय रर्िीनत तजयमू ा
 गररब घरपररवार पनहचाि सम्बन्धी स्र्ािीय सवेिर्, सचू िा व्यवस्र्ापि र नियमि
 गररबी निवारर् सम्बन्धी रानष्ट्रय, प्रािेनशक र स्र्ािीय संस्र्ासँग सम्पकय , समन्वय र सहकायय
 रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्किि, प्रशोधि र सचू िा प्रर्ािीको स्र्ापिा
 स्र्ािीयस्तरमा रहेका नविेशी श्रनमकको िगत सङ्किि तर्ा सूचिा व्यवस्र्ापि
 पनहचाि भएका गररब घरपररवार एवं िनित समहू सम्बन्धी स्र्ािीय योजिा, काययिम, स्रोत पररचािि र
व्यवस्र्ापि
 संघीय र प्रिेश काििू बमोनजम स्र्ािीय तहमा सक
ु ु म्बासीको पनहचाि र अनभिेख व्यवस्र्ापि
 सक
ु ु म्बासी सम्बन्धी जीनवकोपाजयि र बसोबास व्यवस्र्ापि
 रोजगारीका अवसर नसजयिा सम्वन्धी

५.

सामानजक नवकास शाखा

(क) आधारभतू तर्ा माध्यनमक नशिा कायायिय
 प्रारनम्भक बाि नशिा तर्ा नवद्यािय नशिा, अिौपचाररक नशिा, खि
ु ा तर्ा वैकनल्पक नशिा (गुरुकुि,
मिरसा, गम्ु बा आनि), निरन्तर नसकाइ तर्ा नवशेष नशिा सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिाको
निमायर्, कायायन्वयि र नियमि
 प्रानवनधक नशिा तर्ा व्यावसानयक तानिमको योजिा तजयमु ा, सञ्चािि, अिमु नत र नियमि
 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको नवतरर् तर्ा कायायन्वयि
 नवद्यािय नशिक तर्ा कमयचारी व्यवस्र्ापि
 नवद्याियको िक्साङ्कि, अिमु नत, स्वीकृ नत, समायोजि तर्ा नियमि
 शैनिक पवू ायधार निमायर् र ममयत सम्भार
 आधारभतू तह (किा ८) को परीिा व्यवस्र्ापि
 नवद्यार्ी नसकाइ उपिब्धीको परीिर् र व्यवस्र्ापि
 नवद्यार्ी प्रोत्साहि तर्ा छात्रवृनत्तको व्यवस्र्ापि
 शैनिक परामशय सेवाको अिमु नत तर्ा नियमि
 स्र्ािीयस्तरको शैनिक ज्ञाि, सीप र प्रनवनधको सरं िर्, प्रवयद्धि र स्तरीकरर्
 माध्यनमक तहसम्मको शैनिक काययिमको समन्वय र नियमि

 पस्ु तकािय एवं पत्रपनत्रका
 स्र्ािीय पस्ु तकािय, वाचिािय तर्ा सामिु ानयक अध्ययि के न्द्र सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि ।
(ख) खेिकुि तर्ा अनतररतिग नियाकिाप इकाई
 स्र्ािीयस्तरमा खेिकूि प्रशासि तर्ा सङ्घ संस्र्ाको नियमि र समन्वय
 खेिकुिको सरं चिाको पवू ायधार निमायर्, सञ्चािि तर्ा नवकास
 खेिकूिको नवकास र प्रवद्र्घि
 खेिकूि प्रनतयोगीता आयोजिा र सहभागीता
 अनतररतिग नियाकिाप सम्बन्धी नवषय ।
(ग) आधारभतू स्वास््य तर्ा सरसफाई कायायिय
 आधारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिाको निमायर्, कायायन्वयि तर्ा
नियमि
 रानष्ट्रय तर्ा प्रिेशस्तरीय िक्ष्य र मापिण्ड बमोनजम स्र्ािीयस्तरको स्वास््य सम्बन्धी िक्ष्य र गर्ु स्तर
निधायरर्
 रानष्ट्रय र प्रािेनशक मापिण्ड अिरुु प जिरि अस्पताि, िनसयङ्ग होम, नििाि के न्द्र तर्ा अन्य स्वास््य
संस्र्ाहरूको नक्िनिक िताय, सञ्चािि अिमु नत र नियमि
 आधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चािि र प्रवयद्धि
 अस्पताि र अन्य स्वास््य सस्ं र्ाको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि
 स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौनतक पवू ायधार नवकास तर्ा व्यवस्र्ापि
 सरसफाई सचेतिाको अनभवृनद्ध
 रतिग सञ्चार सेवा तर्ा स्र्ािीय र शहरी स्वास््य सेवा
 औषनध पसि सञ्चािि र नियमि
 औषनधजन्य विस्पनत, जटीबटु ी र अन्य औषनधजन्य वस्तक
ु ो उत्पािि, प्रशोधि र नवतरर्
 स्वास््य बीमा िगायतका सामानजक सरु िा काययिमको व्यवस्र्ापि
 औषनध तर्ा अन्य मेनडकि उत्पाििहरूको न्यिू तम मल्ू य निधायरर् र नियमि
 औषनधको उनचत प्रयोग र सक्ष्ू मजीव निरोधक प्रनतरोध न्यिू ीकरर्
 औषनध र स्वास््य उपकरर्को खरीि, भण्डार् र नवतरर्
 स्वास््य सचू िा प्रर्ािीको व्यवस्र्ापि
 जिस्वास््य निगरािी (पनब्िक हेल्र् सभेिेन्स)

 प्रवद्र्घिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पिु स्र्र्ापिात्मक र पयानिएनटभ स्वास््य सेवाको सञ्चािि
 स्वस्र् जीविशैिी, पोषर्, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््य वृत्तको पाििा, पञ्चकमय
िगायतका जिस्वास््य सेवाको प्रवयद्धि
 जिु ोनटक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रर् तर्ा व्यवस्र्ापि
 सनु तय, मनिरा र िागू पिार्यजन्य वस्तक
ु ो प्रयोग नियन्त्रर् तर्ा सचेतिा अनभवृनद्ध
 आयवु ेनिक, यिु ािी, आम्ची, होनमयोपयानर्क, प्राकृ नतक नचनकत्सा िगायतका परम्परागत स्वास््य उपचार
सेवाको व्यवस्र्ापि
 जिस्वास््य, आपत्कािीि स्वास््य तर्ा महामारीको नियन्त्रर् योजिा र कायायन्वयि
 सरुवा तर्ा िसिे रोगको नियन्त्रर् तर्ा रोकर्ाम
 आकनस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह ।
(घ) िैंनगक समािता तर्ा सामानजक सरु िा उपशाखा
िैंनगक समािता इकाई
 मनहिा हक सम्बन्धी िीनत, योजिा कायायन्वयि, समन्वय र नियमि
 मनहिाको आनर्यक, सामानजक, राजिीनतक सशनतिगकरर्, िमता नवकास
 िैनगक नहसं ा निवारर्का िानग निरोधात्मक, प्रवद्र्धिात्मक, संरिर्ात्मक उपाय र पिु िःस्र्ापिा
 िैंनगक उत्तरिायी बजेट
वािवानिका, नकशोर नकशोरी तर्ा यवु ा इकाई
 बािबानिकाको हकहीत संरिर् सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 बािबानिकाको हकहीत संरिर्
 बािमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाि क्िब, बाि सरं िर् सनमनत तर्ा बाि सञ्जाि
 बािबानिकाको हकहीत संरिर् सम्बन्धमा संघ, प्रिेश तर्ा अन्य निकायसँग सम्पकय , समन्वय तर्ा
सहकायय,
 बािबानिका पररवार सहयोग
 बैकनल्पक स्याहार पद्धनतको कायायन्वयि
 बाि न्याय
 बाि गृह, पिु िःस्र्ापिा के न्द्र, नशशु स्याहार के न्द्र र बाि नवकास के न्द्र व्यवस्र्ापि
 असहाय बािबानिकाका, सडक बािबानिका व्यवस्र्ापि

 बाि नहसं ा नियन्त्रर्
 बािसधु ार तर्ा पिु िःस्र्ापिा के न्द्र स्र्ापिा, सचं ािि अिमु ती र नियमि
 आपत्कािीि बाि उद्धार कोष स्र्ापिा र व्यवस्र्ापि
 यवु ा जागरर्, सशनतिगकरर् र पररचािि
 यवु ा सीप, उद्यमनशिता तर्ा िेतत्ृ व नवकास
अपांगता भएका व्यनतिग तर्ा जेष्ठ िागररक इकाई
 जेष्ठ िागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्माि, स्वास््य सनु वधा, सामानजक सरु िा सम्बन्धी कायय
 जेष्ठ िागररक क्िव, निवा सेवा के न्द्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रय के न्द्रको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि
 सङ्घ तर्ा प्रिेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पिु िःस्र्ापिा के न्द्र तर्ा असतिग स्याहार के न्द्रको सञ्चािि र
व्यवस्र्ापि
 अपाङ्गता भएका व्यनतिग तर्ा असहायको िगत अद्यावनधक, पररचयपत्र नवतरर्, सामानजक सरु िा तर्ा
सनु वधाको व्यवस्र्ापि तर्ा नवतरर्
 अपाँगता भएका व्यनतिगमैत्री पवू ायधार निमायर् तर्ा सञ्चािि
 अपाङ्गता भएका व्यनतिग र असतिगहरूको व्यवस्र्ापि सम्वन्धी अन्य कायय ।
 एकि मनहिा सम्वन्धी कायय
(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािि, समन्वय तर्ा नियमि उपशाखा
 स्र्ािीयस्तरमा समाजकल्यार् सम्वन्धी सघं सस्ं र्ा (गैरसरकारी, सामानजक तर्ा सामिु ानयक सघं संस्र्ा)
को िताय, िवीकरर् तर्ा नियमि
 गठु ी, कोष तर्ा अन्य रष्टहरुको व्यवस्र्ापि
 निजी तर्ा गैरसरकारी िेत्रसँग समन्वय र सहकायय
 समन्वय र पररचािि
 सामानजक संघसंस्र्ा सम्बन्धी अन्य नवषय ।
(छ) सामानजक सरु िा काययिम तर्ा व्यनतिगगत घटिा िताय उपशाखा
 सामानजक सरु िा सम्बन्धी स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड, नियमि र अध्ययि अिसु न्धाि
 सङ्घ तर्ा प्रिेशिे निधायरर् गरे को मापिण्ड बमोनजम सामानजक सरु िा सम्बन्धी काययिम कायायन्वयि
 सामानजक सरु िाको कायायन्वयिको िानग सङ्घ, प्रिेश र स्र्ािीय सङ्घ संस्र्ासँग सम्पकय , समन्वय र
सहकायय

 स्र्ािीय सामानजक सरु िा योजिा र व्यवस्र्ापि तर्ा आवश्यक त्यांक संकिि एवं व्यवस्र्ापि
 आधनु िक प्रनबनधमाफय त व्यनतिगगत घटिा िताय (जन्म, मृत्य,ु नववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध नवच्छे ि र धमयपत्रु
धमयपत्रु ी), अनभिेख व्यवस्र्ापि तर्ा प्रनतवेिि

(ज) सस्ं कृ नत, सम्पिा, िनितकिा तर्ा पययटि प्रबद्र्धि उपशाखा
 भाषा, संस्कृ नत र िनितकिाको संरिर् र नवकास सम्बन्धी स्र्ािीयस्तरको िीनत, काििू , मापिण्ड,
योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 परु ातत्व, प्राचीि स्मारक तर्ा सङ्ग्रहाियको सरं िर्, सम्भार, प्रवयद्धि र नवकास
 परम्परागरत रुपमा चनिआएका जात्रा तर्ा पवयको सञ्चािि र व्यवस्र्ापि
 स्र्ािीय महत्वका धानमयक तर्ा सांस्कृ नतक सम्पिाको व्यबस्र्ापि
 पययटकीय महत्वका स्र्ि तर्ा सम्पिाको पनहचाि, सरं िर् र प्रवयद्धि
 पययटि पवू ायधार नवकास तर्ा प्रोत्साहि
 परु ातानत्वक, धानमयक महत्वका सम्पिाहरुको संरिर् तर्ा सम्बद्र्धि
 भाषा, सस्ं कृ नत, जात्रा, पवय र िनितकिाको सरं िर्, प्रबद्र्धि र नवकास ।

६.

वि, वातावरर्, फोहोरमैिा तर्ा नवपि् व्यवस्र्ापि शाखा

(क) वि, वन्यजन्त,ु भ—
ू सरं िर् तर्ा जैनवक नवनवधता सरं िर् शाखा
 वि, जङ्गि, वन्यजन्त,ु चराचरुु ङ्गी, जि उपयोग, वातावरर्, पयायवरर् तर्ा जैनवक नवनवधता सम्बन्धी
स्र्ािीय िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि
 सामिु ानयक, ग्रामीर् तर्ा शहरी, धानमयक, कवनु ियती विको सरं िर्, सम्बद्धयि, उपयोग र नियमि
 वि उपभोतिगा समहू को व्यवस्र्ापि
 मध्यवती िेत्रको सामिु ानयक, धानमयक र कबनु ियती विको व्यवस्र्ापि
 ििी नकिार, ििी उकास, िहर नकिार तर्ा सडक नकिारमा वृिारोपर् व्यवस्र्ापि
 निजी तर्ा व्यवसानयक विको प्रवयद्धि र नियमि
 सावयजनिक खािी जग्गा, पाखा वा िेत्रमा वृिारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यवस्र्ापि
 जडीबटु ी तर्ा अन्य गैरकाष्ठ वि पैिावार सम्बन्धी, सभेिर्, उत्पािि, सङ्किि, प्रवयद्धि, प्रशोधि, र
बजार व्यवस्र्ापि

 विबीउ बगै ँचा स्र्ापिा, व्यवस्र्ापि र प्रवद्र्घि
 िसयरी स्र्ापिा, नबरुवा उत्पािि, नवतरर्, रोपर् र प्रवयद्धि
 वन्यजन्तु र चराचरुु ङ्गीको संरिर्, व्यवसानयक पािि, उपयोग र अिगु मि
 वन्यजन्तबु ाट स्र्ािीय समिु ायमा पिे प्रभाव रोकर्ाम, व्यवस्र्ापि
 स्र्ािीय प्रार्ी उद्याि (नचनडयाखािा) को स्र्ापिा र सञ्चािि
 स्र्ािीय वन्यजन्तु पययटि र आयआजयि
 स्र्ािीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्र्ापि
 वि, वन्यजन्तु तर्ा चराचरुु ङ्गीको अनभिेखाङ्कि र अध्ययि अिसु न्धाि
 रै र्ािे प्रजानतको संरिर् र प्रवद्धयि
 नमचाहा प्रजानतको नियन्त्रर्
 जैनवक नवनवधताको अनभिेख
 सामिु ानयक भसू ंरिर् र सोमा आधाररत आय आजयि काययिम
 भसू ंरिर् र जिाधार व्यवस्र्ापिजन्य सामिु ानयक अिुकूिि
 जिवायू पररवतयि अिक
ु ु िि कायय
 आय आजयिमा आधाररत जडीबटु ीको संरिर्, प्रबद्र्धि, व्यवस्र्ापि
(ख) वातावरर्, पयायवरर् एवं जिाधारिेत्र संरिर् उपशाखा
 स्वच्छ तर्ा स्वस्र् वातावरर् र जिाधार तर्ा वन्ययजन्तक
ु ो संरिर् व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, काििू ,
काययिम तजयमू ा, कायायन्वयि र नियमि
 बृिारोपर्, हररयािी तर्ा हररत िेत्रको प्रवयद्धि
 वायु तर्ा ध्विीको प्रिषू र् नियन्त्रर्
 हानिकारक पिार्यहरूको नियमि तर्ा नियन्त्रर्
 वातावरर्ीय जोनखम न्यिू ीकरर्
 न्यिू कावयिमख
ु ी तर्ा वातावरर्मैत्री नवकास अविम्बि
 वातावरर् सरं िर् िेत्र निधायरर् र व्यवस्र्ापि
 पनहरो नियन्त्रर्
 जिवायू पररवतयि अिक
ु ु ुुिि काययिम
(ग) फोहरमैिा व्यवस्र्ापि उपशाखा

 फोहरमैिा सङ्किि, पिु िः उपयोग, प्रशोधि, नवसजयि र सोको सेवा शल्ु क निधायरर् र नियमि
 ल्याण्डनफि साईट व्यवस्र्ापि
 सरसफाई तर्ा स्वास््यजन्य फोहोरमैिाको व्यवस्र्ापि
 सावयजनिक शौचािय व्यवस्र्ापि
(घ) नवपि् व्यवस्र्ापि, बारुर् यन्त्र, एम्वि
ु ेन्स उपशाखा
 नवपि् व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड तर्ा स्र्ािीयस्तरका आयोजिाको कायायन्वयि र
नियमि
 नवपि् पवू य तयारी तर्ा प्रनतकायय योजिा, जोनखम न्यिू ीकरर् कायय योजिा
 नवपि् पवू य तयारी, खोज तर्ा उद्धार, राहत सामग्रीको पवू य भण्डारर्, नवतरर् र समन्वय
 नवपि् जोनखम िेत्रको िक्साङ्कि तर्ा बस्तीहरूको पनहचाि र स्र्ािान्तरर्
 नवपि् व्यवस्र्ापिमा सङ्घ, प्रिेश र स्र्ािीय समिु ाय, सघं सस्ं र्ा, निजीिेत्रसँग सहयोग, समन्वय र
सहकायय
 नवपि् कोषको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि र स्रोत साधिको पररचािि
 नवपि् पश्चात् स्र्ािीयस्तरको पिु स्र्र्ापिा र पिु नियमायर्
 नवपि् सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्र्ापि र अध्ययि अिसु न्धाि
 प्राकृ नतक प्रकोपको रोकर्ाम र पवू य तयारी
 नवपि् जोनखम न्यिू ीकरर्का िानग पवू य सचू िा प्रर्ािी सम्बन्धी काययिमको तजयमु ा र कायायन्वयि,
 बारुर् यन्त्र तर्ा एम्बि
ु ेन्सको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि
 स्र्ािीय आपतकािीि कायय सञ्चािि प्रर्ािी

७. भनू म व्यवस्र्ापि तर्ा भवि नियमि शाखा
(क) भ—
ू उपयोग तर्ा वस्ती नवकास उपशाखा
 शहरीकरर्, बस्ती नवकास सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड तर्ा सो सम्वन्धी योजिा तजयमु ा, आयोजिा
पनहचाि, अध्ययि, कायायन्वयि र नियमि
 आधारभतू आवासका योजिा तजयमु ा र कायायन्वयि
 िगरपानिकामा अव्यवनस्र्त बसोबास व्यवस्र्ापि काययिमको तजयमु ा र कायायन्वयि
 आधारभतू बसोवास सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग समन्वय

 योजिाबद्ध र व्यबनस्र्त वस्ती नवकासका काययिमको तजयमु ा कायायन्वयि
 एकीकृ त बस्ती नवकासका िानग जग्गाको एकीकरर् तर्ा जग्गा नवकास र व्यबस्र्ापि
 आफ्िो िेत्रको भउू पयोग िीनत, योजिा, काययिम तजयमु ा र कायायन्वयि
 व्यवनस्र्त बस्ती नवकासका काययिमको तजयमु ा र कायायन्वयि
 सघं ीय र प्रिेश काििु बमोनजम स्र्ािीय तहमा सक
ु ु म्वासी पनहचाि र अनभिेख व्यवस्र्ा
 स्र्ािीयस्तरमा सक
ु ु म्वासी सम्वन्धी जीनवकोपाजयि र वसोवास व्यवस्र्ा
 एकीकृ त वस्ती नवकासका िानग जग्गाको एकीकरर् तर्ा जग्गा नवकास र व्यवस्र्ापि ।
(ख)

जग्गा िापी तर्ा िक्सा, घरजग्गा धिी पजु ाय उपशाखा
 घरजग्गा धिी िताय प्रमार्पजु ाय नवतरर् तर्ा िगत व्यवस्र्ापि
 भनू मको वगीकरर् अिसु ारको िगत
 जग्गाको नकत्ताकाट र भमू ी िगत (िक्शा, स्रेस्ता) निमायर् र सरं िर्
 सरकारी प्रयोजिका िानग जग्गा प्रानप्त, मआ
ु ब्जा निधायरर् तर्ा नवतरर्मा समन्वय र सहजीकरर्
 जग्गा नववाि समाधािमा मेिनमिाप र मध्यस्र्ता
 नवश्व सम्पिा सचू ीमा परे का स्मारक र परु ातानत्वक महत्व िगायत वि, सीमसार िेत्र, तटवती िेत्रका जग्गा
सम्बन्धी िगत

(ग) भवि तर्ा भवि संनहता एवं निमायर् इजाजत (नडजाइि समेत) उपशाखा
 भवि सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड तर्ा सो सम्वन्धी योजिा तजयमु ा, आयोजिा पनहचाि, अध्ययि,
कायायन्वयि र नियमि,
 रानष्ट्रय भवि संनहता तर्ा मापिण्ड बमोनजम भवि निमायर् अिमु नत र नियमि
 भवि निमायर्को िक्शा स्वीकृ नत, संशोधि, नियमि
 परु ातत्व, प्राचीि स्मारक र सँग्रहािय संरिर्, सम्बद्धयि र पिु िःनिमायर्,
 सरकारी भवि, नवद्यािय, सामिु ानयक भवि, सभागृह तर्ा अन्य सावयजनिक भवि तर्ा संरचिा निमायर् र
ममयत संभार,

८. न्याय, काििू तर्ा मािव अनधकार प्रवयद्धि शाखा
(क) िगर प्रहरी व्यवस्र्ापि उपशाखा

 सघं ीय तर्ा प्रिेश काििू को अनधिमा रही िगर प्रहरीको सञ्चािि तर्ा व्यवस्र्ापि िीनत, कािूि,
मापिण्ड, कायायन्वयि र नियमि,
 िगर प्रहरीमाफय त िेहायका कायय सम्पािि गिे,
 िीनत, काििू , मापिण्ड, निर्ययहरु कायायन्वयिमा सहयोग,
 सम्पनत्तको संरिर्,
 िगरपानिकामा हुिे सभा समारोह, परम्परा तर्ा जात्रा चाडपवयको व्यवस्र्ापिमा
सहयोग,
 स्र्ािीय बजार तर्ा पानकय ङ्ग स्र्िको व्यवस्र्ापिमा सहयोग,
 िगर प्रहरी सम्बन्धी काययपानिकािे तोके बमोनजमका िीनत, योजिा, काययिम
कायायन्वयि,
 िगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कायायन्वयि र कसरू उपर छािनवि र
अिसु न्धाि,
 स्र्ािीय न्यानयक सनमनतिे गरे का आिेश, फै सिा कायायन्वयिमा सहयोग,
 कायायिय पररसर, सम्पिा, सावयजनिक, ऐिािी, पनतय जग्गा, सावयजनिक भवि तर्ा
भौनतक पवू ायधारको संरिर् र सरु िा,
 नवपि् व्यवस्र्ापिमा सहयोग,
 अपराध रोकर्ाम तर्ा अिसु न्धािमा सहयोग,
 फूटपार् व्यवस्र्ापि
 निमायर् नियमि
 गर्ु स्तर नियन्त्रर्
 िगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय ।
(ख) न्याय, काििू तर्ा मािव अनधकार प्रवयद्धि उपशाखा
 न्यानयक सनमनतको सनचवािय, न्याय, काििू , मािव अनधकार प्रवयद्धि तर्ा मेिनमिाप र मध्यस्र्ता,
निर्यय तर्ा फै सिा कायायन्वयि
 न्यानयक सनमनतको सनचवािय सम्वन्धी कायय
 न्याय तर्ा काििू ी राज्यको पररपाििा
 मािव अनधकारको सरं िर् तर्ा प्रवयद्धि
 व्यनतिग र समिु ायबीच मेिनमिाप र मध्यस्र्ताको व्यवस्र्ापि
 न्यानयक निर्यय तर्ा फै सिा कायायन्वयि
(ग) नवधायि उपशाखा

 काययपानिका तर्ा सभामा पेश गियपु िे नवनभन्ि िीनत, नियम तर्ा काििू को मसौिामा संयोजि र समन्वय
 िीनत, काििु को प्रमार्ीक प्रनतको संरिर्, प्रकासि र अनभिेख
 नवधायि सम्वन्धी अन्य कायय ।

६.

योजिा, अिगु मि तर्ा त्यांक शाखा

(क) योजिा उपशाखा
 नवकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा र नियमि
 स्र्ािीय नवकास िीनत, अल्पकािीि, मध्यकािीि तर्ा िीघयकािीि नवकास योजिा तजयमू ा, अिगु मि तर्ा
मल्ू यांकि
 आनर्यक, सामानजक, साँस्कृ नतक, वातावरर्ीय, प्रनवनध र पवू ायधारजन्य नवकासका िानग आवश्यक
आयोजिा तर्ा पररयोजिाहरूको तजयमु ा, कायायन्वयि, अिगु मि तर्ा मल्ू याङ्कि
 बानषयक नवकास काययिम, आयोजिा तजयमु ा, कायायन्वयि
 नवकास निमायर् प्रकृ यामा स्र्ािीय जिसहभानगता अनभबृनद्धका काययिम तजयमु ा र कायायन्वयि
 नवकास योजिाहरुको वातावरर्ीय प्रभाव मल्ू यांकि
 उपभोतिगा सनमनतको नववरर्, िमता नवकास
 नवकासका प्रार्नमकता प्राप्त िेत्र निधायरर्
 संघीय र प्रािेनशक आयोजिा, पररयोजिा कायायन्वयिमा समन्वय, सहजीकरर् र सहयोग
 नवकास आयोजिा तर्ा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य कायय ।
(ख) अिगु मि तर्ा मल्ू यांकि उपशाखा





नवकास आयोजिाको अिगु मि, आवनधक प्रगनत तर्ा प्रनतफिको समीिा
नवकास योजिाको अिगु मि तर्ा मल्ू यांकिको आधार तर्ा प्रनिया निधायरर्
आयोजिाको अध्ययि, अिसु न्धाि तर्ा प्रभाव मल्ू याङ्कि
नबषयिेत्रगत िीनतको अिगु मि तर्ा मल्ू यांकि

(ग) त्याक
ं व्यवस्र्ापि उपशाखा
 त्याङक संकिि, व्यवस्र्ापि तर्ा प्रयोग सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र
नियमि
 सचू िा तर्ा अनभिेख के न्द्रको स्र्ापिा तर्ा सञ्चािि
 स्र्ािीय त्याङक संकिि, प्रशोधि, अनभिेनखकरर् तर्ा नवतरर्

 आधारभतू त्यांक संकिि र व्यबस्र्ापििः जिसाङ्नख्यक, प्राकृ नतक, आनर्यक, सामानजक,
सांस्कृ नतक, भौनतक पबू ायधार, रोजगारीको अवस्र्ा, कूि ग्राहस््य उत्पािि, प्रनतव्यनतिग आय,
मािव नवकास सचू काङ्क, राजश्व तर्ा आयव्यय समेतको त्याङ्क सङ्किि र प्रशोधि गरी
सचू िा प्रर्ािीमा आवद्धता र पाश्र्व नचत्र तर्ा श्रोत िक्साको अद्यावनधक एवं अनभिेख
 बेरोजगारको त्यांक संकिि
 स्र्ािीय व्यापारको त्याङ्क प्रर्ािी र अध्ययि अिसु न्धाि
 सामानजक सरु िा सम्बन्धी स्र्ािीय त्याङ्क र सचू िा व्यवस्र्ापि
 सम्पन्ि भएका तर्ा चािू योजिाको नववरर्
 नबषिेत्रगत सचू िा, त्यांकको संकिि, अनभिेख
 प्रिेश तर्ा संघसँग त्यांक एवं सचू िा आिािप्रिाि र समन्वय
 सम्भाव्य प्राकृ नतक श्रोत तर्ा साधिको अनभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्र्ापि
 िगरपानिकाको आवनधक तर्ा वानषयक काययिम र बजेट स्वीकृ नत ।
द्रष्टब्यिः िगर काययपानिकािे मानर् उनल्िनखत नबषयिेत्र समेट्िे गरी आफ्िो आवश्यकता र प्रार्नमकता अिरुु प कायायिय,
शाखा वा उपशाखा वा इकाई सनहतको प्रशासनिक ढाँचा स्वीकृ त गरी िागू गिय सक्िेछ ।

अिसु चू ी –३
(नियम ४ को उपनियम (३) सगं सम्वनन्धत)
वडा सनमनतबाट सम्पािि हुिे कायय

(क) वडास्तरीय त्याङ्क संकिि तर्ा अद्यावनधक गिेिः
 आफ्िो वडा नभत्रको बस्तगु त नववरर् (ििीिािा, जैनवक नवनवधता, खनिज पिार्य, जिसंख्याको बिोट,
आनर्यक अवस्र्ा, उद्योगधन्िा, नशिा तर्ा स्वास््य सम्बन्धी नववरर् आनि) तयार गिे, अद्यावनधक गिै
िैजािे,
 निजी घर तर्ा घर पररवारको िगत राख्िे,
 ऐनतहानसक, परु ातानत्वक, सास्ं कृ नतक तर्ा धानमयक महत्वका सम्पिा, प्राचीि स्मारक, सावयजनिक तर्ा
सामिु ानयक भवि, सावयजनिक, ऐिािी, पती जग्गाको िगत राख्िे तर्ा संरिर् गिे,
 खि
ु ा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मनन्िर, गम्ु वा, मनस्जि, िेवस्र्ि, मिरसा, पनतय
जग्गा, डाँडापाखा, चरििेत्र, पािीको मि
ू , पोखरी, तिाउ, इिार, कुवा, धारा, ढुँगेधारा, गठु ीघर, बाटो,
सडक, पि
ु पि
ु ेसा, कुिो िहर, पािी घट्ट, नमिको त्याङ्क सङ्किि गरी अद्यावनधक िगत राख्िे,
सरं िर् गिे र खण्डीकृ त त्याङ्क र सचू िा सनहतको वडाको पाश्र्व नचत्र तयार तर्ा अद्यावनधक गिे ।

(ख) वडाका नवकास निमायर्का योजिा तजयमु ा, कायायन्वयि, अिगु मि तर्ा आवनधक प्रगनत समीिा गिेिः
 सहभागीतामि
ू क योजिा तजयमु ा प्रर्ािी अिसु ार बस्ती वा टोिस्तरबाट योजिा तजयमु ा प्रनिया अविम्बि
गरी बस्ती तर्ा टोिस्तरीय योजिाको माग सङ्किि, प्रार्नमकीकरर् तर्ा छिौट गिे,
 टोि नवकास संस्र्ाको गठि र पररचािि तर्ा वडानभत्र सञ्चािि हुिे योजिाहरूका िानग उपभोतिगा
सनमनतको गठि तर्ा सोको अिुगमि गिे,
 वडानभत्रका योजिा तर्ा भौनतक पबू ायधारको संरिर्, ममयत सम्भार, रे खिेख तर्ा व्यवस्र्ापि गिे,
(ग) वडाका नवकास निमायर्का काययहरु गिेिः
 बािउद्यािको व्यवस्र्ा गिे,
 अिौपचाररक नशिा काययिम तर्ा प्रारनम्भक बाि नवकास के न्द्र सञ्चािि र व्यवस्र्ापि गिे,
 पस्ु तकािय, वाचिािय, सामिु ानयक नसकाई के न्द्र, बािक्िव तर्ा बािसञ्जािको सञ्चािि र
व्यवस्र्ापि गिे,
 वडा तहको स्वास््य के न्द्र तर्ा उप के न्द्रको व्यवस्र्ापि गिे,



























बािबानिकाहरूिाई नब.नस.नज., पोनियो, नभटानमि “ए” को व्यवस्र्ा गिे,
पोषर् काययिमको सञ्चािि गिे,
वडा तहमा स्वास््य जिचेतिा नवकास तर्ा स्वास््य सचू िा काययिमको सञ्चािि गिे,
शहरी तर्ा ग्रामीर् स्वास््य नक्िनिकको सञ्चािि गिे, गराउिे,
सावयजनिक शौचािय तर्ा स्िाि गृहको निमायर् र ब्यवस्र्ापि गिे, गराउिे,
वडास्तरीय सामिु ानयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इिार तर्ा पोखरीको निमायर्, संरिर् र गर्ु स्तर नियमि
गिे,
घरबाट निकास हुिे फोहरमैिाको सङ्किि र व्यवस्र्ापि, चोक तर्ा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि
निकास, मरे का जिावरको व्यवस्र्ापि, सतही पािीको निकास तर्ा पािीको स्रोत सरं िर् गिे, गराउिे,
कृ नष तर्ा फिफूि िसयरीको स्र्ापिा, समन्वय र प्रवद्र्घि तर्ा वडास्तरीय अगवु ा कृ षक तानिमको
अनभमख
ु ीकरर् गिे,
कृ नष मिको माग सङ्किि गिे,
कृ नषमा िाग्िे रोगहरूको नववरर् तयार गिे,
पशपु ंछी नवकास तर्ा छाडा चौपायाको व्यवस्र्ापि,
वडानभत्रको चरि िेत्र सरं िर् तर्ा व्यवस्र्ापि गिे,
स्र्ािीय समिु ायका चाडपवय, भाषा संस्कृ नतको नवकासको िानग किा, िाटक, जिचेतिामि
ू क तर्ा
सास्ं कृ नतक काययिम गिे गराउिे,
स्र्ािीय मौनिकता झनल्किे सांस्कृ नतक रीनतरीवाजिाई संरिर् तर्ा प्रवद्र्घि गिे,
वडानभत्र खेिकुि पबू ायधारको नवकास गिे,
अन्तर नवद्यािय तर्ा वािक्िव माफय त खेिकूि काययिमको सञ्चािि गिे गराउिे,
वडा िेत्रनभत्रको वाटोघाटो चािू अवस्र्ामा राख्िे तर्ा राख्ि सहयोग गिे,
वडानभत्रका सडक अनधकारिेत्रमा अवरोध र अनतिमर् गिय िनििे,
बाटोघाटोको वाढी, पनहरो पन्छाउिे,
घरे िु
ु ु उद्योगको िगत सङ्किि तर्ा सम्भाव्यता पनहचाि गिे,
वडानभत्र घरे िु उद्योगको प्रवद्धयि गिे,
प्रचनित काििू बमोनजम व्यनतिगगत घटिा िताय, अद्यावनधक र सोको अनभिेख संरिर् गिे,
व्यनतिगगत घटिा िताय सम्बन्धी जिचेतिा काययिम सञ्चािि गिे,
सामानजक सरु िा भत्ता नवतरर् तर्ा अनभिेख अद्यावनधक गिे,
वडािाई बािमैत्री बिाउिे, .

 वडानभत्र आनर्यक तर्ा सामानजक रुपमा पनछ परे का मनहिा, बािबानिका, िनित, अपाङ्गता भएका
व्यनतिग, जेष्ठ िागररक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृ त समिु ायको अनभिेख राखी सामानजक र आनर्यक उत्र्ाि
सम्वन्धी काम गिे,
 नवनभन्ि समिु ायका बीच सामानजक सिभाव र सौहाियता कायम गिे,
 बािनववाह, मनहिा नवरुद्धको नहँसा, छुवाछुत, िहेज तर्ा िाइजो, हनिया प्रर्ा, छाउपडी, कमिरी प्रर्ा,
बािश्रम, मािव बेचनवखि, निरिरता जस्ता सामानजक कुररती र अन्धनवश्वासको अन्त्य गिे, गराउिे,
 प्रचनित काििू को अधीिमा रही मािपोत तर्ा भनू म कर, व्यवसाय कर, वहाि कर, नवज्ञापि कर,
सिःशल्ु क पानकय ङ्ग, ियाँ व्यवसाय िताय, नसफाररस िस्तरु , सवारी साधि कर, मिोरञ्जि करको िेखाजोखा
र सङ्किि गरी िगरपानिकामा प्रनतवेिि सनहत रकम बझु ाउिे,
 असतिग नबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यनतिगिाई िनजकको अस्पताि वा स्वास््य के न्द्रमा पययु ाई
औषधोपचार गराउिे,
 असहाय वा वेवाररस व्यनतिगको मृत्यु भएमा निजको िाह संस्कारको व्यवस्र्ा नमिाउिे,
 सडक बािबानिकाको उद्धार र पिु स्र्ायपिा गिे, गराउिे,
 वडानभत्रको सामिु ानयक वि, विजन्य सम्पिा र जैनवक नवनवधताको संरिर् र प्रवद्धयि गिे,
 वडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी िेत्र नबस्तार गिे गराउिे,
 वडािाई वातावरर्मैत्री बिाउिे,
 प्राङ्गाररक कृ नष, सरु नित मातृत्व, नवद्यार्ी भिाय, पर्ू य खोप, खि
ु ा निशामतिग
ु सरसफाई, वातावरर्मैत्री तर्ा
बािमैत्री शासिजस्ता प्रवद्धयिात्मक काययहरू गिे, गराउिे ।
(घ) काििू बमोनजमका नियमि कायय गिेिः
 वडानभत्र सञ्चानित नवकास योजिा, आयोजिा तर्ा संिग्ि उपभोतिगा सनमनतहरूका काययको नियमि गिे,
 घर निमायर् गर्ु स्तर तर्ा भवि संनहता र मापिण्ड अिसु ार भए िभएको अिगु मि गिे, नसकमी, डकमीिाई
भक
ू म्प प्रनतरोधी भवि निमायर् सम्वन्धी तानिम नििे,
 खाद्यान्ि, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पिार्य तर्ा उपभोग्य सामग्रीको गर्ु स्तर र मल्ू यसचू ी
अिगु मि गरी उपभोतिगा नहत संरिर् गिे,
 वडानभत्रका उद्योग धन्िा र व्यवसायको प्रबद्र्धि गरी िगत राख्िे,
 हाट बजारको व्यवस्र्ापि गिे, गराउिे,
 नवद्यतु चहु ावट तर्ा चोरी नियन्त्रर् गिे ।
 िाता, िागररकता आनिको नसफाररस तर्ा प्रमानर्त गिे ।
 आफ्िो भौगोनिक िेत्र नभत्रको निमायर् कायय तर्ा अन्य सेवको प्रयोजिका िानग निमायर् सामग्री, ज्यािा,
भाडा, तर्ा महशि
ू को स्र्ािीय िररे ट तोक्िे ।

 आफ्िो वडानभत्रका उपभोतिगा सनमनत, सहकारी संस्र्ा, निजी िेत्र िगायतका सबै नवकास साझेिारहरुसँग
नवकास निमायर् तर्ा सावयजनिक सेवा प्रवाहमा समन्वय गिे ।
 समय समयमा िेपाि काििू िे तोके बमोनजम अन्य काम गिे ।

(ङ) अनभिेख व्यवस्र्ापि, नसफाररस तर्ा प्रमानर्त गिे
 पनञ्जकरर्, िागररकता तर्ा अनभिेख व्यवस्र्ापि
 महािगरपानिकामा व्यनतिगगत घटिाको स्र्ािीय त्याङ्क सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा,
कायायन्वयि र नियमि,
 सघं ीय काििू र मापिण्ड बमोनजम िगरपानिकामा व्यनतिगगत घटिा (जन्म,मृत्य,ु नवबाह, बसाइ सराइ,
सम्बन्ध नवच्छे ि र धमयपत्रु र धमयपत्रु ी) को िताय,
 आधनु िक प्रनवनध अपिाई व्यनतिगगत घटिाको अनभिेख व्यवस्र्ापि र प्रनतवेिि,
 िेपािी िागररकताको प्रमार्पत्रका िानग नसफाररस िगायतका महत्वपर्ू य अनभिेखको व्यवस्र्ापि,
 स्र्ािीय अनभिेख व्यवस्र्ापि सम्बन्धी िीनत, काििू , मापिण्ड, योजिा, कायायन्वयि र नियमि,
 स्र्ािीय स्तरको अनभिेख व्यबस्र्ापि ।
 िाता प्रमानर्त गिे,
 िागररकता तर्ा िागररकताको प्रनतनिनप नििका िानग नसफाररस गिे,
 बहाि करको िेखाजोखा नसफाररस गिे,
 कोठा खोल्ि रोहबरमा बस्िे,
 मोही िगत कट्टाको नसफाररस गिे,
 घर जग्गा करको िेखाजोखा नसफाररस गिे,
 जन्म नमनत प्रमानर्त गिे,
 व्यापार व्यवसाय बन्ि भएको, सञ्चािि िभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हुिँ ै िभएको नसफाररस गिे,
 नमिापत्रको कागज गराउिे निवेिि िताय गिय नसफाररस गिे,
 नववाह प्रमानर्त तर्ा अनववानहत प्रमानर्त गिे,
 नििःशल्ु क वा सशल्ु क स्वास््य उपचारको नसफाररस गिे,
 अङ्ग्रेजी माध्यममा नसफाररस तर्ा प्रमानर्त गिे,
 घर पाताि प्रमानर्त गिे,
 व्यनतिगगत नववरर् प्रमानर्त गिे,

 पजु ायमा घर कायम गिे नसफाररस गिे,
 फरक, फरक िाम, र्र, जन्म नमनत तर्ा प्रमानर्त िवु ै िाम गरे को व्यनतिग एकै हो भन्िे नसफारीश गिे,
 िाम, र्र,जन्म नमनत संशोधिको नसफाररस गिे,
 जग्गा धिीपजू ाय हराएको नसफाररस गिे,
 कागज र मन्जरु ीिामा प्रमानर्त गिे,
 नकत्ताकाट गिय नसफाररस गिे,
 संरिक प्रमानर्त गिे तर्ा संस्र्ागत र व्यनतिगगत संरिक नसफाररस गिे,
 जीनवतसँगको िाता प्रमानर्त गिे,
 हकवािा वा हकिार प्रमानर्त गिे,
 िामसारी गिय नसफाररस गिे,
 जग्गाको हक सम्बन्धमा नसफाररस गिे,
 मृतकसँगको िाता प्रमानर्त तर्ा सनज्मयि नसफाररस गिे,
 उद्योग ठाउँसारी गिय नसफाररस गिे,
 जीनवत रहेको नसफाररस गिे,
 पवू य प्रार्नमक नवद्यािय खोल्िे नसफाररस र अिमु नत नििे,
 जग्गा मल्ू याङ्कि नसफाररस प्रमानर्त गिे,
 नवद्याियको किा र्प गिय नसफाररस गिे,
 पािि पोषर्को िानग नसफाररस गिे,
 वैवानहक अङ्नगकृ त िागररकता नसफाररस गिे,
 आनर्यक अवस्र्ा कमजोर वा नबपन्िता प्रमानर्त गिय वा आनर्यक अवस्र्ा बनियो वा सम्पन्िता प्रमानर्त
 नवद्यािय ठाउँ सारी गिय नसफाररस गिे,
 धारा तर्ा नवद्यतु जडािको िानग नसफाररस गिे,
 प्रचनित काििू अिसु ार प्रत्यायोनजत अनधकार बमोनजमको अन्य नसफाररस वा प्रमानर्त गिे ।

अिसु चू ी – ४
(नियम ४ को उपनियम (४) सँग सम्बनन्धत)
प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वडा अध्यि तर्ा सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार
१. प्रमख
ु को काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) प्रमख
ु को काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछिः
(क)

िगर सभा तर्ा िगर काययपानिकाको बैठक बोिाउिे र बैठकको प्रमख
ु ता गिे ।

(ख)

िगर सभा तर्ा िगर काययपानिकाको बैठकमा बैठकको काययसचू ी तर्ा प्रस्ताव पेश गिे, गराउिे ।

(ग)

िगरपानिकाको बानषयक काययिम तर्ा बजेट तयार गरी सभामा पेश गिे ।

(घ)

िगर काययपानिकाको निर्ययमा िगर सभाको अनधवेशिको आव्हाि र समापिको घोषर्ा गिे ।

(ङ) िगरपानिकाका उपप्रमख
ु वा सिस्यिाई िगरपानिकाको कायय नवभाजि नियमाविी अिरुु पको नवषयगत
कायय नजम्मेवारी बाँडफाँड तर्ा हेरफे र गिे ।
(च) िगरसभा र िगर काययपानिकाको निर्यय कायायन्वयि गिे गराउिे ।
(छ)

िगर काययपानिकाको िैनिक काययको सामान्य रे खिेख, नििेशि र नियन्त्रर् गिे ।

(ज) उपप्रमख
ु तर्ा सिस्यिाई िगरपानिकाको कामका िानग स्विेशनभत्र काजमा खटाउिे ।
(झ)

काययकारी अनधकृ तको सात नििसम्म्को नविा वा स्विेशनभत्रको काज स्वीकृ त गिे ।

(ञ) िगरपानिकाको चि अचि सम्पनत्त हेरनवचार तर्ा ममयत सम्भार गिे गराउिे र आम्िािी, खचय, नहसाब र
अन्य कागजपत्र सरु नित राख्िे, राख्ि िगाउिे ।
(ट)

प्रचनित िेपाि काििू बमोनजम आवश्यक नसफाररस गिे ।

(ठ)

िगर सभा वा िगर काययपानिकािे तोके का अन्य काम गिे ।

(२) प्रमख
ु िे आफ्िो अिपु नस्र्नतमा उपप्रमख
ु िाई काययवाहक प्रमख
ु तोक्िु
ु ुुु पिेछ ।

२. उपप्रमख
ु को काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) उपप्रमख
ु को काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछिः
(क) न्यानयक सनमनतको संयोजक भई कायय गिे ।
(ख) िगरपानिका प्रमख
ु को अिपु नस्र्नतमा काययबाहक प्रमख
ु भई कायय गिे ।
(ग) िगरसभा, िगर काययपानिका तर्ा प्रमख
ु िे तोके का अन्य कायय गिे ।
(२) उपप्रमख
ु िे आफ्िो िगरपानिका िेत्रबानहर जािु पिाय प्रमख
ु िाई जािकारी नििु पिेछ ।

३. वडा अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) वडा अध्यिको काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछिः
(क) आफ्िो वडा सनमनतको अध्यि भई कायय गिे ।
(ख) वडा सनमनतका सिस्यहरुिाई वडा सनमनतको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा पररचािि गिे ।
(ग) काययपानिकाको सिस्य भई कायय गिे ।
(घ) वडाको नवकास योजिा, बजेट तर्ा काययिम तयार गिे, गिय िगाउिे तर्ा स्वीकृ नतका िानग िगरपानिकामा
पेश गिे ।
(ङ) वडाबाट कायायन्वयि हुिे योजिा तर्ा काययिमहरु कायायन्वयि गिे गराउिे, नतिको अिगु मि गिे तर्ा
आवनधक समीिा गिे गराउिे ।
(च) प्रचनित िेपाि काििू बमोनजम आवश्यक नसफाररस गिे ।
(छ) तोनकए बमोनजम वा िगरपानिका प्रमख
ु िे तोके का अन्य कायय गिे ।
(२) वडाध्यििे आफ्िो अिपु नस्र्नतमा सम्वनन्धत वडा सनमनतको कुिै सिस्यिाई काययवाहक तोकी सोको जािकारी िगर
काययपानिकािाई नििपु िेछ ।

४.सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) काययपानिकाको सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछ ुिः–
(क) काययपानिकाको बैठकमा भाग नििे ।
(ख) प्रमख
ु िे तोके को नबषयगत िेत्रको सयं ोजक वा अध्यि भई तोनकएको कायय गिे ।
(ग) प्रमख
ु िे तोके का अन्य कायय गिे ।
(२) सिस्यिे िगरपानिका िेत्र बानहर जाँिा प्रमख
ु िाई जािकारी निई जािु पिेछ ।

५. वडा सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) वडा सिस्यको काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछिः
(क) वडा सनमनतको बैठकमा भाग नििे ।
(ख) वडा अध्यिको अिपु नस्र्नतमा वडाअध्यििे तोके बमोनजम काययवाहक वडा अध्यि भई कायय गिे ।
(ग) वडा अध्यििे तोके का अन्य कायय गिे ।
(२) वडा सिस्यिे िगरपानिका िेत्र बानहर जाँिा वडा अध्यिमाफय त काययपानिकािाई जािकारी नििु पिेछ ।

अिसु चू ी —५
नबषयगत सनमनतहरुको नववरर्
(नियम ४ को उपनियम (६) संग सम्वनन्धत)
(क) सावयजनिक सेवा तर्ा िमता नवकास सनमनत
(ख) आनर्यक नवकास सनमनत
(ग) सामानजक नवकास सनमनत
(घ) पवू ायधार नवकास सनमनत
(ङ) वातावरर् तर्ा नवपि् व्यवस्र्ापि सनमनत
(च) नबधेयक सनमनत

