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बेनी  राजपत्र  

 बेनी  नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड: १    संख्या: ५    लिलत: १ फाल्गणु, २०७५  
भाग–२ 

 
बेनी नगरपालिकाको  

नगर कार्यपालिका (कार्यलिभाजन) लनर्माििी,२०७४ 

 
                                  नगर काययपालिका बैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७४/०५/२५ 

 
 
 

   नेपालको संविधानको धारा २१८ ले विएको अवधकार प्रयोग गरी बेनी  नगरपावलकाको नगर काययपावलकाले 

आफ्नो कायय विभाजनका लावग विवि २०७४/०५/२५ को वनर्यय अनसुार िेहायका वनयिहरु बनाएको छ । 
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१. संविप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस वनयिािलीको नाि “नगर काययपावलका (कायय विभाजन) वनयिािली, 

२०७४” रहकेो छ । 

(२) यो वनयिािली िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: वबषय िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेिा यस वनयिािलीिा– 

(क) “प्रिखु” भन्नाले नगर काययपावलकाको प्रिखु सम्झनपुछय । 

(ख) “उपप्रिखु” भन्नाले नगर काययपावलकाको उपप्रिखु सम्झनपुछय । 

(ग) “काययपावलका” भन्नाले बेनी नगर काययपावलका सम्झनपुछय । 

(घ) “काययकारी अवधकृि” भन्नाले बेनी नगरपावलकाको काययकारी अवधकृि सम्झनपुछय । 

(ङ) “नगरपावलका” भन्नाले बेनी  नगरपावलका सम्झन ुपछय । 

(च) “वबषयगि शाखा” भन्नाले बेनी नगर काययपावलका अन्िरगिको वबषयगि शाखा, 

उपशाखा, कायायलय िा इकाईलाई सम्झनपुछय । यस शब्िले संविधान बिोवजि 

नगरपावलकालाई िोवकएको काययसम्पािन गनयका लावग नगर काययपावलका अन्िगयि रहन े

वशिा, स्िास््य, कृवष, िन, पश ुविकासजस्िा वबषयिेत्रगि कायायलय िा इकाईलाई सििे 

सम्झन ुपछय । 

(छ) “िडा सवचि” भन्नाले नगरपावलकाको िडा कायायलयको प्रशासकीय प्रिखुको रुपिा 
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कािकाज गनय िोवकएको िडा सवचि सम्झनपुछय । 

(ज) “िडा सविवि” भन्नाले बेनी नगरपावलकाको िडा सविवि सम्झन ुपछय । 

(झ) “सिस्य” भन्नाले नगर काययपावलकाको सिस्य सम्झन ु पछय । सो शब्िले नगर 

काययपावलकाको प्रिखु, उपप्रिखु र िडा अध्यि सििेलाई जनाउनेछ । 

(ञ) “सभा” भन्नाले बेनी नगरपावलकाको नगर सभालाई सम्झनपुछय । 

३. कायय सम्पािन: (१) नगर काययपावलकाको कायय सम्पािन नगर काययपावलकाको कायायलय, िडा कायायलय 

एि ंवबषयगि शाखाबाट हुनेछ । 

(२) नगर काययपावलका अन्िगयि रहन ेविषयगि शाखा िा कायायलय िा उपशाखा िा इकाईको वििरर् 

अनसुचूी— १ िा उल्लेख भए बिोवजि हुनेछ । 

(३) उपवनयि (२) बिोवजिका वबषयगि शाखाहरु र विनीहरुको कायय वििरर् नगर 

काययपावलकाले स्िीकृि गरे बिोवजि हुनेछ । 

४. कायय विभाजन: (१) नगर काययपावलकाको कायायलय र वबषयगि शाखाबाट सम्पािन हुन ेकायय अनसुचूी–२ 

बिोवजि हुनेछ । 

(२) नगर काययपावलकाले उपवनयि (१) बिोवजिको विषयगि शाखाको काििा आिश्यकिा 

अनसुार हरेफेर िा र्पघट गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सविविबाट सम्पािन हुन ेकायय अनसुचूी– ३ बिोवजि हुनेछ । 

(४) प्रिखु, उपप्रिखु, िडा अध्यि र सिस्यको काि, कियव्य र अवधकार अनसुचूी– ४ बिोवजि 

हुनेछ । 

(५) प्रिखुले वबषयगि िेत्रको काययको लावग काययपावलकाको कुन ैसिस्यलाई वनजले गने काययको 
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िेत्रावधकार सििे िोकी वजम्ििेारी विन सक्नेछ ।  

(६) काययपावलकाले आˆनो काययसम्पािनका लावग अनसुचूी —५ बिोवजिको वबषयगि सविवि 

गठन गरी कुन ैसिस्यको संयोजकत्ििा त्यस्िो सविविको काययिेत्र िोकी वजम्ििेारी विन सक्नेछ । 

 

५. वजम्ििेारी िर्ा उत्तरिावयत्ि: (१) नगर काययपावलकाबाट सम्पािन भएका कािका लावग प्रिखु िर्ा 

सिस्यहरु सािवुहक रुपिा नगर सभाप्रवि उत्तरिायी हुनेछन ्। 

(२) नगर काययपावलकाका सिस्यहरु आफूलाई िोवकएको काययका लावग व्यविगि रुपिा 

काययपावलका िर्ा प्रिखुप्रवि उत्तरिायी हुनेछन । 

(३) वबषयगि सविविबाट सम्पािन हुन े कािका लावग सविविका संयोजक िर्ा सिस्यहरु 

सािुु ुवहक रुपिा काययपावलकाप्रवि उत्तरिायी हुनेछन । 

(४) िडा अध्यि आफूले गन ेकािका लावग काययपावलका, प्रिखु िर्ा िडा सविविप्रवि र िडा 

सविविबाट गररन ेकािका लावग सािवुहक रुपिा काययपावलका र सभाप्रवि उत्तरिायी हुनेछ । 

 

६.  अवधकार प्रत्यायोजन: (१) नगर काययपावलकाले आफुलाई प्राप्त अवधकारिध्ये केही अवधकार प्रिखु, 

उपप्रिखु, िडा अध्यि, सिस्य िर्ा िािहिका सविवि, उपसविवि िा काययकारी अवधकृिलाई प्रत्यायोजन 

गनय सक्नेछ । 

(२) प्रिखुले आफुलाई प्राप्त अवधकारिध्य ेकेही अवधकार कुन ैसिस्य िा काययकारी अवधकृिलाई 

प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सविवि िा िडा अध्यिले आफुलाई प्राप्त अवधकारिध्य ेकेही अवधकार िडा सविविका 
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कुन ैसिस्य िा िडा सवचिलाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

७. र्पघट, हरेफेर िा संशोधन: (१) काययपावलकाले यस वनयिािलीलाई आिश्यकिा अनसुार र्पघट िा 

हरेफेर िा संशोधन गनय सक्नेछ । 

(२) काययपावलकाले उपवनयि (१) बिोवजि अनसुचूीिा र्पघट िा हरेफेर िा संशोधन गरेको विषयको 

सचूना सियसाधारर्को जानकारीको लावग प्रकाशन गनर’् पनेछ । 

 

८. बाधा अड्काउ फुकाऊ : यो वनयि कायायन्ियनको सम्बन्धिा कुन ैबाधा अड्काउ परेिा यस वनयिािलीको 

भािनाको प्रविकूल नहनु ेगरी काययपावलकाले त्यस्िो बाधा अड्काउ फ’काउन आिश्यक व्यिस्र्ा गनय 

सक्नेछ । 

९. यसै बिोवजि भए गरेको िावनन े: यो वनयिािली स्िीकृि हुनपुिूय नगर काययपावलकाबाट सम्पािन भएका 

काययहरु यसै वनयिािली अनरुुप भए गरेको िावननेछ । 

 

अनसुचूी – १ 
(वनयि ३ को उपवनयि (२) सँग सम्बवन्धि) 

नगर काययपावलकािा रहन ेविषयगि शाखा (शाखा, कायायलय, उपशाखा, इकाई) को वििरर् 

(नगर काययपावलकाको आˆनो राजश्वको िििा, खचयको आिश्यकिा, सेिा उपलब्ध गराउनु पने जनसंख्या िर्ा विकासका िखु्य िखु्य 
प्रार्विकिा अनरुुप संगठन िर्ा व्यिस्र्ापन सभेिर्का आधारिा वबषयगि शाखा िर्ा कायायलय, उपशाखा िा इकाई वनधायरर् गनय सक्नेछ 
। जनशविको उपलब्धिा िर्ा प्रशासवनक खचयलाई ध्यान विई एउटा वबषयगि शाखा अन्िगयिको कुनै कायायलय, उपशाखा िा इकाईले विल्िो 
अन्य वबषयिेत्रको काययसिेि सम्पािन गनय सक्नेछ ।) 
 
१. सािान्य प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीय सेिा िर्ा जनशवि विकास उपशाखा 
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(ख) साियजवनक खरीि िर्ा सम्पवत्त व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ग) स्र्ानीय िह, प्रिेश र संघसँगको सम्िन्ध र सिन्िय िर्ा िडासँगको सिन्िय उपशाखा 

(घ) बैठक व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ङ) बजार अनगुिन, गरु्स्िर, नापिौल, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहि संरिर् उपशाखा 

(च) आन्िररक लेखापरीिर् शाखा 

(छ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपावध िर्ा विभषूर् इकाई 

२. राजश्व िर्ा आवर्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीवि िर्ा प्रशासन उपशाखा 

(ख) आवर्यक प्रशासन उपशाखा 

३. शहरी पिूायधार विकास शाखा 

(क) सडक िर्ा यािायाि व्यिस्र्ा उपशाखा 

(ख) जलविद्यिु, उजाय, सडक िवत्त उपशाखा 

(ग) वसचंाई िर्ा जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रर् उपशाखा 

(घ) सचूना िर्ा सञ्चार प्रविवध विकास िर्ा विस्िार र एफ.एि. सञ्चालन उपशाखा 

(ङ) खानेपानी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(च) साियजवनक वनजी साझेिारी इकाई 

४. आवर्यक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशपुन्छी िर्ा सहकारी कायायलय 

(ख) उद्योग िर्ा उद्यिवशलिा विकास उपशाखा 

(ग) रोजगार प्रबर्द्यन िर्ा गररबी न्यनूीकरर् उपशाखा 

५. सािावजक विकास शाखा 

(क) आधारभिू िर्ा िाध्यविक वशिा कायायलय 

(ख) खलेकुि िर्ा अविररि वियाकलाप इकाई 
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(ग) आधारभिू स्िास््य िर्ा सरसफाई कायायलय 

(घ) लैंवगक सिानिा िर्ा सािावजक सरुिा उपशाखा 

 लैंवगक सिानिा इकाई 

 िालिावलका, वकशोर वकशोरी िर्ा यिुा इकाई 

 अपांगिा भएका व्यवि िर्ा जेष्ठ नागररक इकाई 

(ङ) संस्कृवि, सम्पिा, लवलिकला िर्ा पययटन प्रबर्द्यन इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, सिन्िय िर्ा वनयिन इकाई 

(छ) सािावजक सरुिा काययिि िर्ा व्यविगि घटना ििाय इकाई 

६. िन, िािािरर्, फोहोरिलैा िर्ा विपि ्व्यिस्र्ापन शाखा 

(क) िन, िन्यजन्ि ुिर्ा भ—ूसंरिर् कायायलय 

(ख) िािािरर्, पयायिरर् एि ंजलाधारिेत्र संरिर् उपशाखा 

(ग) फोहरिलैा व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(घ) विपि ्व्यिस्र्ापन (बारुर्यन्त्र, एम्िलेुन्स िर्ा यन्त्र उपकरर् पररचालन सििे) उपशाखा 

७. भवूि व्यिस्र्ापन िर्ा भिन वनयिन शाखा 

(क) भ—ूउपयोग िर्ा िस्िी विकास उपशाखा 

(ख) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय उपशाखा 

(ग) भिन िर्ा भिन संवहिा एिं वनिायर् इजाजि (वडजाइन सििे) उपशाखा 

८. न्याय, काननू िर्ा िानि अवधकार प्रिर्द्यन शाखा 

(क) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ख) न्याय, काननू िर्ा िानि अवधकार प्रिर्द्यन उपशाखा 

(ग) विधायन उपशाखा 

९. योजना, अनगुिन िर्ा ि्यांक शाखा 

(क) योजना िजुयिा िर्ा उपभोिा सविवि पररचालन इकाई 
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(ख) अनगुिन िर्ा िलू्यांकन इकाई 

(ग) ि्यांक व्यिस्र्ापन इकाई 

 

अनसुचूी – २ 

(वनयि ४ को उपवनयि (१) सँग सम्बवन्धि) 

वबषयगि शाखाको कायय विभाजन 

१. सािान्य प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीय सेिा िर्ा जनशवि विकास उपशाखा 

 स्र्ानीय सिेाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीवि, िापिण्ड, सिेा शिय, योजना, कायायन्ियन र वनयिन 
 सवंिधानको धारा ३०२ बिोवजि सिायोजन भई आउने कियचारीको व्यिस्र्ापन 
 स्र्ानीय सिेाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कायय 

 नगरपावलकाको सगंठन विकास, सङ्गठन सरंचना िर्ा िरबन्िी वनधायरर्, जनशवि व्यिस्र्ापन र िवृत्त विकास, 

 स्र्ानीय सिेाको व्यिस्र्ापनिा सचूना िर्ा सञ्चार प्रविवधको उपयोग, प्रबर्द्यन र वनयिन 
 िानि ससंाधन विकासका लावग अल्पकालीन िर्ा िीघयकालीन योजना िजुयिा 

 नगरपावलकािा साियजवनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आविको व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीय शावन्ि सविवि सम्बन्धी काययहरु । 

(ख) साियजवनक खरीि िर्ा सम्पवत्त व्यिस्र्ापन उपशाखा 
 नगरपावलकाको लावग साियजवनक खरीि िर्ा अन्य बन्िोबस्िीका सािान सम्बन्धी विषय 
 सिेा िर्ा वनिायर् व्यिसायको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 

 नगरपावलकावभत्रको साियजवनक िर्ा सरकारी सम्पवत्त, साििुावयक सम्पवत्त, भिन, सडक, पसल, व्यिसाय, पबूायधार, 
उद्योग, खानी िर्ा खनीज, िनको वििरर् सवहिको अद्यािवधक अवभलेख 

 नगरपावलकाको स्िावित्ििा रहकेो सम्पवत्तको अद्यािवधक अवभलेख 
 नगरपावलकावस्र्ि सरकारी सम्पवत्तको एकीकृि वििरर् । 

(ग) स्र्ानीय िह, प्रिेश र संघसँगको सम्िन्ध र सिन्िय िर्ा िडासँगको सिन्िय उपशाखा 
 सघं िर्ा प्रिशे िहिा सवंिधान िर्ा काननु बिोवजिको सहभावगिा िर्ा प्रविवनवधत्ि 
 वजल्ला सिन्िय सविविसगँको सिन्िय 



9 
 

 िडा िहसगँको सम्पकय  र सिन्िय 

 पत्राचार, सभा, सिारोह, वशष्टाचार 

(घ) बैठक व्यिस्र्ापन उपशाखा 
 काययपावलका िर्ा सभाको बैठक व्यिस्र्ापन 
 काययपावलकाको वनर्ययहरुको विद्यवुिय िाध्यिबाट अवभलेखीकरर् िर्ा प्रकाशन  

 काययपावलकाका विवभन्न सविवि, उपसविवि, काययिलको बैठक व्यिस्र्ापन 

(ङ) बजार अनगुिन, गरु्स्िर, नापिौल, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहि संरिर् उपशाखा 

 स्र्ानीय व्यापार, िावर्ज्य, िस्िकुो िाग, आपवूिय व्यबस्र्ापन िर्ा अनगुिन 

 बजार िर्ा हाट बजार व्यिस्र्ापन 

 उपभोक्तुा अवधकार िर्ा वहि सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, कायायन्ियन र वनयिन 

 स्र्ानीय िस्िहुरूको उत्पािन, आपवूिय िर्ा वनकासी प्रिेपर्, िलू्य वनधायरर् र अनगुिन 

 स्र्ानीय व्यापार र िावर्ज्य सम्बन्धी पिूायधार वनिायर्, 

 स्र्ानीय िस्ि ुर सिेा व्यापारको िलू्य िर्ा गरु्स्िरको अनगुिन र वनयिन, 

 उपभोक्तुा सचेिना, लविि उपभोक्तुाको लगि व्यिस्र्ापन र स्र्ानीय िस्ि ुिर्ा सिेाको गरु्स्िर परीिर्, 

 खाद्य पिार्यको गरु्स्िर वनयन्त्रर्, 

 खानेपानीको गरु्स्िर वनयन्त्रर्, 

 स्र्ानीय व्यापार प्रिर्द्यन सहजीकरर् र वनयिन, 

 स्र्ानीय बौवर्द्क सम्पवत्तको सरंिर्, प्रिर्द्यन र अवभलेखाङ्कन । 

(च) आन्िररक लेखापरीिर् शाखा 
 आन्िररक िर्ा पिूय लेखापरीिर् 

 लेखापरीिर् वििरर् (बेरुजकूो लगि सिेि)को अवभलेख व्यिस्र्ापन  

 अवन्िि लेखापरीिर् काययिा सहयोग, सिन्िय र सहजीकरर् 

 लेखापालनसम्िन्धी िििा विकास कायय 

(छ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपाधी, विभषुर् इकाई 

 स्र्ानीय चाडपिय, साियजवनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आविको व्यिस्र्ापन 



10 
 

 उपाधी िर्ा विभषुर् सम्िन्धी वसफुाररश, अवभलेख 

 

२. राजश्व िर्ा आवर्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीवि िर्ा प्रशासन उपशाखा 

 राजश्व सम्बन्धी नीवि, काननू िजूयिा, कायायन्ियन र वनयिन (राजस्ि चहुािट वनयन्त्रर् सिेि) 

 सम्पवत्त कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रवजष्ट्रेशन शलु्क, सिारी साधन कर, सिेा शलु्क िस्िरु, पययटन शलु्क, 
विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भवूिकर (िालपोि), िण्ड जररिाना, िनोरञ्जन कर, बहालविटौरी कर, घरजग्गा कर, 
ििृ िा िाररएको जीिजन्िकुो हाड, वसगं, पिाँख, छालािा कर, प्राकृविक स्रोि साधन, व्यिसावयक कर सम्बन्धी 
नीवि, काननू, िापिण्ड, कायायन्ियन, बाँडफाँड, सकंलन र वनयिन, अन्य आय व्यिस्र्ापन 

 साियजवनक खचय िर्ा प्राकृविक स्रोिबाट प्राप्त हनेु रोयल्टी सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड िर्ा वनयिन र सोको 
सङ्कलन िर्ा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेत्रवभत्र राजस्िका िर अन्य शलु्क वनधायरर्, सघंीय र प्रिशे काननू बिोवजि प्राकृविक श्रोि साधन र सिेा 
शलु्क जस्िा रोयल्टी सङ्कलन, सिन्िय र वनयिन 

 स्र्ानीय पिूायधार सिेा र उपयोगिा सिेा शलु्क िर्ा िस्िरु (नीवि, काननु, िापिण्ड, वनयिन, शलु्क वनधायरर्, 
सकंलन िर्ा व्यिस्र्ापन) 

 िालपोि सकंलन 

 काननु बिोवजि ढंुगा, वगट्टी, िालुिा, िाटो, ननु, स्लेट, फुायरक्लेजस्िा खानी खनीज पिार्यको सिेिर्, 
अन्िेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 

 रेवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोवनङ्ग, बञ्जी जवम्पङ्ग, वजपˆलायर, यायˆवुटङ्ग शलु्क 
 साििुावयक िनको सञ्चालन र व्यिस्र्ापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

 पानीघट्ट, कूलो, पैनी जस्िा सिेा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

 प्राकृविक स्रोिको उपयोग सम्बन्धी नीवि वनधायरर् र कायायन्ियन िर्ा प्रिशे र  सघंीय िापिण्ड पालना 
 प्रचवलि काननु बिोवजि िण्ड जररिाना 
 बाँकी बक्यौिा रकिको लगि र असलु उपर  
 करिािा वशिा िर्ा करिािा वििरर् अद्यािवधक 

 वित्तीय स्रोि साधनको सििािलूक बाँडफुाुँड 

 आवर्यक साधनको िहत्ति उपयोग िर्ा पररचालन 
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 राजश्व परािशय सविवि सम्बन्धी विषय 

 स्र्ानीय राजस्ि प्रिर्द्यनका लावग प्रोत्साहन,  

 राजश्वको सम्भाव्यिा अध्ययन 
 राजस्ि सचूना िर्ा ि्याङ्कको आिान प्रिान 
 सघंीय िर्ा प्रिशे काननू बिोवजि बजेट घाटापवूियको स्रोि व्यिस्र्ा 

(ख) आवर्यक प्रशासन उपशाखा 

 आवर्यक (काययविधी) नीवि, काननु, िापिण्ड, कायायन्ियन र वनयिन, आवर्यक प्रशासन र व्यिस्र्ापन 

 बजेट सीिा वनधायरर्, बजेट िजूयिा, कायायन्ियन र वनयिन 
 सवञ्चि कोष िर्ा आकवस्िक कोषको व्यिस्र्ापन 
 लगानी र लाभांशको व्यबस्र्ापन 

 लेखा व्यिस्र्ापन, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसचंालन कोष िर्ा अन्य सरकारी कोष िर्ा सपंवत्तको एकीकृि 
वििरर् 

 सिवष्टगि आवर्यक अिस्र्ाको विशे्लषर्  
 ऋर् िर्ा अनिुानको व्यिस्र्ापन र वनयिन 

 लगानी प्रिेपर् (सहकारी, सहकारी िर्ा वनजी) र वित्तीय व्यिस्र्ापन 

 कारोबारको लेखांकन, वनयन्त्रर् िर्ा व्यिस्र्ापन 
 राजश्व िर्ा व्ययको अनिुान 
 बेरुज ूफर्छ्यौट 
 आवर्यक प्रशासन र व्यबस्र्ापन सम्बन्धी अन्य विषय । 

 

३. शहरी पबूायधार विकास शाखा 

(क) सडक िर्ा यािायाि व्यिस्र्ा उपशाखा 

 स्र्ानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृवष सडक िर्ा यािायाि सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड िर्ा वनयिन 

 स्र्ानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृवष सडक, झुोलुङ्ग ेपलु, पलेुसा र िटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोजनाको िजर’्िा, 
कायायन्ियन र स्िरोन्नविका आयोजनाको पवहचान,  अध्ययन, कायायन्ियन, िियि, सम्भार 

 यािायाि सरुिा व्यिस्र्ापन र वनयिन 

 स्र्ानीय साियजवनक यािायािको रुट वनधायरर्, अनिुवि, निीकरर्, खारेजी, सिेाको गरु्स्िर, भाडा िर वनधायरर् र 
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वनयिन 

 ट्याक्सी सिेा अनिुिी, व्यबस्र्ापन र वनयिन 

 रली बस, रािजस्िा िध्यि िििाका िास रावन्जट प्रर्ालीको नीवि, योजना, िापिण्ड, कायायन्ियन, वनयिन 

 िािािरर्िैत्री, जलिाय ुपररिियन अनकूुलन, अपाङ्गिा र लैङ्वगगिैत्री यािायाि प्रर्ालीको प्रिर्द्यन  
 आधारभिू यािायाि सम्बन्धिा प्रिशे सरकारसगं सिन्िय 
 यािायाि िेत्रिा लगानी अवभबवृर्द् 

 यािायाि सवुिधािा नागररकको सरल, सहज र सिान पहुचँ 
 यािायाि िेत्रिा िािाबरर्िैत्री प्रविवधलाई प्रोत्साहन 
 वनजी यािायाि वनयिन व्यिस्र्ापन 

(ख) जलविद्यिु, उजाय, सडक ित्ती उपशाखा 

 साना जलविद्यिु आयोजना, निीकरर्ीय उजाय िर्ा िैकवल्पक ऊजाय सम्िन्धी सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, 
योजना, कायायन्ियन र वनयिन 

 िैकवल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविवध विकास र हस्िान्िरर्, िििा अवभिवृर्द्/प्रबर्द्यन, 

 विद्यिु वििरर् प्रर्ाली र सिेाको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन र वनयिन 

 जनसहभावगिािा आधाररि स्ििशेी लगानीलाई प्रार्विकिा वििै जलस्रोिको बहउुपयोगी विकास काययििको िजुयिा र 
कायायन्ियन 

 स्र्ानीय विद्यिु वििरर् प्रर्ाली र सिेाको व्यिस्र्ापन, सञ्चालन र वनयिन 
 सडक ित्तीको व्यिस्र्ा 

(ग) वसचंाई िर्ा जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रर् उपशाखा 

 वसचँाई सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड वनधायरर् र वनयिन 

 वसचँाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको िजर’्िा, कायायन्ियन र स्िरोन्नविका आयोजनाको पवहचान,  अध्ययन, कायायन्ियन, 
िियि, सम्भार र वनयिन, 

 स्र्ानीय साना, सिह िर्ा भवूिगि वसचाई प्रर्ालीको सञ्चालन वनिायर्, सधुार, िियि सम्भार िर्ा सिेा शलु्कको 
वनधायरर् र सङ्कलन व्यिस्र्ापन 

 जलउत्पन्न प्रकोप वनयन्त्रर् सम्िन्धी स्र्ानीय  

 िटबन्ध, निी वनयन्त्रर् िर्ा निीुे व्यिस्र्ापन र वनयिन 

 साना जल उपयोग सम्बन्धी आयोजना िजर’्िा, कायायन्ियन र अनगुिन । 
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(घ) सचूना िर्ा सञ्चार प्रविवध विकास िर्ा विस्िार र एफ.एि. सञ्चालन उपशाखा 

 आˆनो िेत्रवभत्र इन्टरनेट सिेा, टेवलसने्टर, केबलु िर्ा िारविहीन टेवलवभजन प्रसारर्को अनिुवि, निीकरर् र 
वनयिन 

 एक सय िाटसम्िको एफ. एि. रेवडयो सञ्चालन अनिुवि, निीकरर् र  वनयिन 

 आˆनो िेत्रवभत्र पत्रपवत्रकाको प्रकाशन अनिुवि, अवभलेख िर्ा वनयिन 
 अवभलेख व्यिस्र्ापनिा निीनिि सचूना प्रविवधको प्रयोग  
 सचूना िर्ा सञ्चार प्रविवधिा सियसाधारर् जनिाको सहज र सरल पहुचँ िर्ा सचूना प्रविवधको विकास र विस्िार 

सम्बन्धी काययिि िजुयिा र कायायन्ियन 

 बैज्ञावनक अध्ययन, अनसुन्धान र प्रविवध विकासिा लगानी  
 सचूना िर्ा सञ्चार प्रविवधिा आधाररि ि्याङ्क व्यिस्र्ापन । 

(ङ) खानेपानी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 स्र्ानीय खानेपानी सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र वनयिन 

 खानेपानी िहसलु वनधायरर् र खानेपानी सिेा व्यिस्र्ापन 
 साियजवनक स्र्लिा वपउने पानी व्यिस्र्ापन 
 पानी िहुानको सरंिर् 
 स्िच्छ खानेपानी आपवूिय सम्बन्धी अन्य विषय । 

 

(च) साियजवनक वनजी साझेिारी इकाई 

 स्र्ानीय साियजवनक—वनजी साझेिारी सम्िन्धी स्र्ानीय नीवि, योजना वनिायर् 

 स्र्ानीय साियजवनक—वनजी साझेिारीका आयोजना छनौट िर्ा कायायन्ियन  
 साियजवनक साििुावयक साझेिारी 
 स्र्ानीय विकासिा वनजी िेत्रको प्रबर्द्यन 

 

४. आवर्यक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशपुन्छी िर्ा सहकारी 
 कृवष  

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािन व्यिस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र 
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वनयिन 

 कृवष बजार सचूना, कृवष बजार िर्ा हाटबजारको पिूायधार वनिायर्, साना वसचँाई वनिायर्, िावलि, प्रविवध प्रसार, 
प्राविवधक टेिा, कृवष सािाग्री आपवूिय र कृषक िििा विकास काययििको सञ्चालन 

 कृवषजन्य प्राकृविक प्रकोप िर्ा िहािारी रोगको वनयन्त्रर् 
 कृवष िािािरर् सरंिर् िर्ा जैविक विविधिाको सरंिर् र प्रिर्द्यन 

 कृवष प्रसार िर्ा जनशविको प्रिेपर्, व्यिस्र्ापन र पररचालन 

 उच्च िलू्ययिु कृवषजन्य िस्िकुो प्रिर्द्यन, विकास िर्ा बजारीकरर् 
 कृवषसम्िन्धी िीिा र कजाय सहजीकरर् 
 शीि भण्डारर्को व्यिस्र्ापन 

 कृषकहरूको िििा अवभिवृर्द्, प्राविवधक सिेा, टेिा, सीप विकास र सशक्तुीकरर् 

 कृवष बीउविजन, नश्ल, िलखाि र रसायन िर्ा औषवधहरूको आपवूिय, उपयोग र वनयिन 

 कृषक सिहू, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ानीय सङ्घ ससं्र्ाहरूको सिन्िय, व्यिस्र्ापन र वनयिन 
 कृवष सम्बन्धी प्रविवधको सरंिर् र हस्िान्िरर् 
 कृवष ि्याङ्कको व्यिस्र्ापन र सचूना प्रर्ाली िर्ा कृवष सम्बन्धी सचूनाको प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रोि केन्रको स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 

पशपुन्छी  
 पशपुालन र पशु स्िास््य सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र वनयिन 

 पशपुन्छी बजार सचूना, हाटबजारको पिूायधार वनिायर्, िावलि, प्राविवधक टेिा, कृषक िििा विकास काययििको 
सञ्चालन र वनयिन 

 पशपुन्छीजन्य प्राकृविक प्रकोप िर्ा िहािारी रोगको वनयन्त्रर् 

 पशपुन्छी वचवकत्सा सिेाको व्यिस्र्ापन, 
 पशनुश्ल सधुार पर्द्वि विकास र व्यबस्र्ापन 
 पशपुन्छी सम्बन्धी बीिा र कजाय सहजीकरर् 
 स्र्ानीय चरन िर्ा खकय  विकास र व्यिस्र्ापन 
 पशु आहारको गरु्स्िर वनयिन 
 स्र्ानीयस्िरिा पशपुन्छी सम्बन्धी ि्याङ्कको व्यिस्र्ापन र सचूना प्रर्ाली 
 पशु बधशाला र शीि भण्डारर्को व्यिस्र्ापन र वनयिन 
 पशपुालन िर्ा पशु स्िास््य सम्बन्धी अन्य कायय । 
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सहकारी  
 सहकारी ससं्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्डको वनिायर्, कायायन्ियन र वनयिन 

 स्र्ानीय सहकारी ससं्र्ाको ििाय, अनिुवि, खारेजी र विघटन 
 सहकारी िचि िर्ा ऋर् पररचालन सम्बन्धी स्र्ानीय िापिण्ड वनधायरर् र वनयिन 

 सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रय, केवन्रय, विषयगि, प्रािवेशक र स्र्ानीय सघं ससं्र्ासगँ सिन्िय र सहकायय 
 सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीय ि्याङ्क व्यिस्र्ापन र अध्ययन अनसुन्धान 
 स्र्ानीय सहकारीको िििा अवभिवृर्द् 

 स्र्ानीय सहकारी िेत्रको प्रिर्द्यन, विकास र पररचालन । 

(ग) उद्योग िर्ा उद्यिवशलिा विकास र खानी िर्ा खवनज पिार्यको संरिर् उपशाखा 
 उद्योग  

 लघ,ु घरेल ुिर्ा साना उद्योगको ििाय, निीकरर्, खारेजी र वनयिन 

 लघ,ु घरेल ुिर्ा साना उद्योगको विकास र प्रिर्द्यन 
 उद्यिवशलिा प्रिर्द्यन 

 व्यापाररक फिय, पसलको ििाय, अनिुवि, निीकरर्, खारेजी र वनयिन 

 सीप विकास सम्बन्धी काययको प्रबर्द्यन । 
खानी िर्ा खवनज 
 खानी िर्ा खवनज पिार्यको सरंिर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्ड िर्ा  योजनाको कायायन्ियन र 

वनयिन, 

 ढुङ्गा, वगटी, बालुिा, िाटो, ननु, स्लेट, खरीढुङ्गा, फुायरक्लेजस्िा खानीजन्य िस्ि ुसिेिर्, अन्िेषर्, उत्खनन् 

 ढुङ्गा, वगट्टी, बालुिा, िाटो, खरीढुङ्गा, फुायर क्ले,स्लेट िर्ा ननु, आवि खानीजन्य िस्िकुो सरंिर्, विकास, 
उत्खनन् र उपयोग सम्बन्धी ििाय, अनिुवि, निीकरर्, खारेजी र व्यिस्र्ापन 

 खानी िर्ा खवनज पिार्य सम्बन्धी सचूना िर्ा ि्याङ्क सङ्कलन, अवभलेखन िर्ा व्यबस्र्ापन 
 भौगवभयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन िर्ा गररबी न्यनूीकरर् उपशाखा 

 गररबी वनिारर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्ड, वनयिन  र अध्ययन अनुसन्धान 

 गररबी वनिारर्को स्र्ानीय रर्नीवि िजूयिा 
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 गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्धी स्र्ानीय सिेिर्, सचूना व्यिस्र्ापन र वनयिन 

 गररबी वनिारर् सम्बन्धी रावष्ट्रय, प्रािवेशक र स्र्ानीय ससं्र्ासगँ सम्पकय , सिन्िय र सहकायय 

 रोजगार िर्ा बेरोजगारको ि्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सचूना प्रर्ालीको स्र्ापना 
 स्र्ानीयस्िरिा रहकेा वििशेी श्रविकको लगि सङ्कलन िर्ा सचूना व्यिस्र्ापन 

 पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं लविि सिहू सम्बन्धी स्र्ानीय योजना, काययिि, स्रोि पररचालन र 
व्यिस्र्ापन 

 सघंीय र प्रिशे काननू बिोवजि स्र्ानीय िहिा सकुुम्बासीको पवहचान र अवभलेख व्यिस्र्ापन 
 सकुुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्यिस्र्ापन 
 रोजगारीका अिसर वसजयना सम्िन्धी 

 

५. सािावजक विकास शाखा 

(क) आधारभिू िर्ा िाध्यविक वशिा कायायलय 

 प्रारवम्भक बाल वशिा िर्ा विद्यालय वशिा, अनौपचाररक वशिा, खलुा िर्ा िैकवल्पक वशिा (गरुुकुल, ििरसा, 
गमु्बा आवि), वनरन्िर वसकाइ िर्ा विशेष वशिा सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजनाको वनिायर्, कायायन्ियन र 
वनयिन 

 प्राविवधक वशिा िर्ा व्यािसावयक िावलिको योजना िजर’्िा, सञ्चालन, अनिुवि र वनयिन 
 पाठ्यिि र पाठ्यसािग्रीको वििरर् िर्ा कायायन्ियन 
 विद्यालय वशिक िर्ा कियचारी व्यिस्र्ापन 

 विद्यालयको नक्साङ्कन, अनिुवि, स्िीकृवि, सिायोजन िर्ा वनयिन 
 शैविक पिूायधार वनिायर् र िियि सम्भार 

 आधारभिू िह (किा ८) को परीिा व्यिस्र्ापन 
 विद्यार्ी वसकाइ उपलब्धीको परीिर् र व्यिस्र्ापन 
 विद्यार्ी प्रोत्साहन िर्ा छात्रिवृत्तको व्यिस्र्ापन 
 शैविक परािशय सिेाको अनिुवि िर्ा वनयिन 

 स्र्ानीयस्िरको शैविक ज्ञान, सीप र प्रविवधको सरंिर्, प्रिर्द्यन र स्िरीकरर् 
 िाध्यविक िहसम्िको शैविक काययििको सिन्िय र वनयिन 
 पसु्िकालय एिं पत्रपवत्रका 
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 स्र्ानीय पसु्िकालय, िाचनालय िर्ा साििुावयक अध्ययन केन्र सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन । 

(ख) खेलकुि िर्ा अविररि वियाकलाप इकाई 
 स्र्ानीयस्िरिा खेलकूि प्रशासन िर्ा सङ्घ ससं्र्ाको वनयिन र सिन्िय 

 खेलकुिको सरंचनाको पिूायधार वनिायर्, सञ्चालन िर्ा विकास 
 खेलकूिको विकास र प्रिर्द्यन 
 खेलकूि प्रवियोगीिा आयोजना र सहभागीिा 
 अविररि वियाकलाप सम्बन्धी विषय । 

(ग) आधारभिू स्िास््य िर्ा सरसफाई कायायलय 

 आधारभिू स्िास््य र सरसफुाई सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजनाको वनिायर्, कायायन्ियन िर्ा वनयिन 

 रावष्ट्रय िर्ा प्रिेशस्िरीय लक्ष्य र िापिण्ड बिोवजि स्र्ानीयस्िरको स्िास््य सम्बन्धी लक्ष्य र गरु्स्िर वनधायरर् 

 रावष्ट्रय र प्रािवेशक िापिण्ड अनरुुप जनरल अस्पिाल, नवसयङ्ग होि, वनिान केन्र िर्ा अन्य स्िास््य ससं्र्ाहरूको 
वक्लवनक ििाय, सञ्चालन अनिुवि र वनयिन 

 आधारभिू स्िास््य सिेाको सञ्चालन र प्रबर्द्यन 
 अस्पिाल र अन्य स्िास््य ससं्र्ाको स्र्ापना िर्ा सञ्चालन 
 स्िास््य सिेा सम्बन्धी भौविक पिूायधार विकास िर्ा व्यिस्र्ापन 
 सरसफाई सचेिनाको अवभिवृर्द् 
 रि सञ्चार सिेा िर्ा स्र्ानीय र शहरी स्िास््य सिेा 
 औषवध पसल सञ्चालन र वनयिन 

 औषवधजन्य िनस्पवि, जटीबटुी र अन्य औषवधजन्य िस्िकुो उत्पािन, प्रशोधन र वििरर् 
 स्िास््य बीिा लगायिका सािावजक सरुिा काययििको व्यिस्र्ापन 
 औषवध िर्ा अन्य िेवडकल उत्पािनहरूको न्यनूिि िलू्य वनधायरर् र वनयिन 
 औषवधको उवचि प्रयोग र सकू्ष्िजीि वनरोधक प्रविरोध न्यनूीकरर् 

 औषवध र स्िास््य उपकरर्को खरीि, भण्डार् र वििरर् 
 स्िास््य सचूना प्रर्ालीको व्यिस्र्ापन 

 जनस्िास््य वनगरानी (पवब्लक हले्र् सभेलेन्स) 

 प्रिर्द्यनात्िक, प्रविकारात्िक, उपचारात्िक, पनुस्र्ायपनात्िक र पयावलएवटभ स्िास््य सिेाको सञ्चालन 

 स्िस्र् जीिनशैली, पोषर्, शारीररक ब्यायाि, योग अभ्यास, स्िास््य ितृ्तको पालना, पञ्चकिय लगायिका 
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जनस्िास््य सिेाको प्रिर्द्यन 
 जनुोवटक र कीटजन्य रोगको वनयन्त्रर् िर्ा व्यिस्र्ापन 

 सवुिय, िविरा र लाग ूपिार्यजन्य िस्िकुो प्रयोग वनयन्त्रर् िर्ा सचेिना अवभिवृर्द् 

 आयिुेविक, यनुानी, आम्ची, होवियोपयावर्क, प्राकृविक वचवकत्सा लगायिका परम्परागि स्िास््य उपचार सिेाको 
व्यिस्र्ापन 

 जनस्िास््य, आपत्कालीन स्िास््य िर्ा िहािारीको वनयन्त्रर् योजना र कायायन्ियन 

 सरुिा िर्ा नसने रोगको वनयन्त्रर् िर्ा रोकर्ाि 
 आकवस्िक स्िास््य सिेा प्रिाह । 

(घ) लैंवगक सिानिा िर्ा सािावजक सरुिा उपशाखा 
लैंवगक सिानिा इकाई 
 िवहला हक सम्बन्धी नीवि, योजना कायायन्ियन, सिन्िय र वनयिन 

 िवहलाको आवर्यक, सािावजक, राजनीविक सशविकरर्, िििा विकास 

 लैवगक वहसंा वनिारर्का लावग वनरोधात्िक, प्रिर्द्यनात्िक, सरंिर्ात्िक उपाय र पनु:स्र्ापना 
 लैंवगक उत्तरिायी बजेट  

िालिावलका, वकशोर वकशोरी िर्ा यिुा इकाई 

 बालबावलकाको हकहीि सरंिर् सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र वनयिन 
 बालबावलकाको हकहीि सरंिर् 

 बालिैत्री शासकीय प्रिन्ध, बाल क्लब, बाल सरंिर् सविवि िर्ा बाल सञ्जाल 

 बालबावलकाको हकहीि सरंिर् सम्बन्धिा सघं, प्रिशे िर्ा अन्य वनकायसगँ सम्पकय , सिन्िय िर्ा सहकायय, 
 बालबावलका पररिार सहयोग 
 बैकवल्पक स्याहार पर्द्विको कायायन्ियन 
 बाल न्याय 

 बाल गहृ, पनु:स्र्ापना केन्र, वशशु स्याहार केन्र र बाल विकास केन्र व्यिस्र्ापन 

 असहाय बालबावलकाका, सडक बालबावलका व्यिस्र्ापन 

 बाल वहसंा वनयन्त्रर् 

 बालसधुार िर्ा पनु:स्र्ापना केन्र स्र्ापना, सचंालन अनिुिी र वनयिन 
 आपत्कालीन बाल उर्द्ार कोष स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 
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 यिुा जागरर्, सशविकरर् र पररचालन 

 यिुा सीप, उद्यिवशलिा िर्ा नेितृ्ि विकास 

अपांगिा भएका व्यवि िर्ा जेष्ठ नागररक इकाई 
 जेष्ठ नागररकको लगि, पररचयपत्र, सम्िान, स्िास््य सवुिधा, सािावजक सरुिा सम्बन्धी कायय 

 जेष्ठ नागररक क्लि, वििा सिेा केन›्, भेटघाट स्र्ल, आश्रय केन›्को सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 

 सङ्घ िर्ा प्रिशेसगँको सिन्ियिा अपाङ्गिा पनु:स्र्ापना केन›् िर्ा असि स्याहार केन्›को सञ्चालन र 
व्यिस्र्ापन 

 अपाङ्गिा भएका व्यवि िर्ा असहायको लगि अद्यािवधक, पररचयपत्र वििरर्, सािावजक सरुिा िर्ा सवुिधाको 
व्यिस्र्ापन िर्ा वििरर् 

 अपाँगिा भएका व्यवििैत्री पिूायधार वनिायर् िर्ा सञ्चालन 
 अपाङ्गिा भएका व्यवि र असिहरूको व्यिस्र्ापन सम्िन्धी अन्य कायय । 
 एकल िवहला सम्िन्धी कायय 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचालन, सिन्िय िर्ा वनयिन उपशाखा 

 स्र्ानीयस्िरिा सिाजकल्यार् सम्िन्धी सघंससं्र्ा (गैरसरकारी, सािावजक िर्ा साििुावयक सघंससं्र्ा) को ििाय, 
निीकरर् िर्ा वनयिन 

 गठुी, कोष िर्ा अन्य रष्टहरुको व्यिस्र्ापन 
 वनजी िर्ा गैरसरकारी िेत्रसगँ सिन्िय र सहकायय 
 सिन्िय र पररचालन 
 सािावजक सघंससं्र्ा सम्बन्धी अन्य विषय ।  

(छ) सािावजक सरुिा काययिि िर्ा व्यविगि घटना ििाय उपशाखा 

 सािावजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ानीय नीवि, काननू, िापिण्ड, वनयिन  र अध्ययन अनसुन्धान 
 सङ्घ िर्ा प्रिशेले वनधायरर् गरेको िापिण्ड बिोवजि सािावजक सरुिा सम्बन्धी काययिि कायायन्ियन 

 सािावजक सरुिाको कायायन्ियनको लावग सङ्घ, प्रिशे र स्र्ानीय सङ्घ ससं्र्ासगँ सम्पकय , सिन्िय र सहकायय 

 स्र्ानीय सािावजक सरुिा योजना र व्यिस्र्ापन िर्ा आिश्यक ि्यांक सकंलन एिं व्यिस्र्ापन  

 आधवुनक प्रवबवधिाफय ि व्यविगि घटना ििाय (जन्ि, ितृ्य,ु वििाह, बसाईसराई, सम्िन्ध विच्छेि र धियपतु्र धियपतु्री), 
अवभलेख व्यिस्र्ापन िर्ा प्रवििेिन 

 



20 
 

(ज) संस्कृवि, सम्पिा, लवलिकला िर्ा पययटन प्रबर्द्यन उपशाखा 

 भाषा, ससं्कृवि र लवलिकलाको सरंिर् र विकास सम्बन्धी स्र्ानीयस्िरको नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, 
कायायन्ियन र वनयिन 

 परुाित्ि, प्राचीन स्िारक िर्ा सङ्ग्रहालयको सरंिर्, सम्भार, प्रबर्द्यन र विकास 
 परम्परागरि रुपिा चवलआएका जात्रा िर्ा पियको सञ्चालन र व्यिस्र्ापन 
 स्र्ानीय िहत्िका धावियक िर्ा सांस्कृविक सम्पिाको व्यबस्र्ापन 

 पययटकीय िहत्िका स्र्ल िर्ा सम्पिाको पवहचान, सरंिर् र प्रिर्द्यन 
 पययटन पिूायधार विकास िर्ा प्रोत्साहन 
 परुािावत्िक, धावियक िहत्िका सम्पिाहरुको सरंिर् िर्ा सम्बर्द्यन 

 भाषा, ससं्कृवि, जात्रा, पिय र लवलिकलाको सरंिर्, प्रबर्द्यन र विकास । 

 

६. िन, िािािरर्, फोहोरिलैा िर्ा विपि ्व्यिस्र्ापन शाखा 

(क) िन, िन्यजन्ि,ु भ—ूसंरिर् िर्ा जैविक विविधिा संरिर् शाखा 

 िन, जङ्गल, िन्यजन्िु, चराचरुुङ्गी, जल उपयोग, िािािरर्, पयायिरर् िर्ा जैविक विविधिा सम्बन्धी स्र्ानीय 
नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र वनयिन 

 साििुावयक, ग्रािीर् िर्ा शहरी, धावियक, किवुलयिी िनको सरंिर्, सम्िर्द्यन, उपयोग र वनयिन  
 िन उपभोिा सिहूको व्यिस्र्ापन 

 िध्यििी िेत्रको साििुावयक, धावियक र कबवुलयिी िनको व्यिस्र्ापन 

 निी वकनार, निी उकास, नहर वकनार िर्ा सडक वकनारिा ििृारोपर् व्यिस्र्ापन 
 वनजी िर्ा व्यिसावयक िनको प्रबर्द्यन र वनयिन 

 साियजवनक खाली जग्गा, पाखा िा िेत्रिा ििृारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यिस्र्ापन 

 जडीबटुी िर्ा अन्य गैरकाष्ठ िन पैिािार सम्बन्धी, सभेिर्, उत्पािन, सङ्कलन,  प्रबर्द्यन, प्रशोधन, र बजार 
व्यिस्र्ापन 

 िनबीउ बगैचँा स्र्ापना, व्यिस्र्ापन र प्रिर्द्यन 

 नसयरी स्र्ापना, वबरुिा उत्पािन, वििरर्, रोपर् र प्रिर्द्यन 

 िन्यजन्िु र चराचरुुङ्गीको सरंिर्, व्यिसावयक पालन, उपयोग र अनगुिन 

 िन्यजन्िुबाट स्र्ानीय सििुायिा पने प्रभाि रोकर्ाि, व्यिस्र्ापन  
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 स्र्ानीय प्रार्ी उद्यान (वचवडयाखाना) को स्र्ापना र सञ्चालन 
 स्र्ानीय िन्यजन्ि ुपययटन र आयआजयन 
 स्र्ानीयस्िरिा आखेटोपहारको व्यिस्र्ापन 

 िन, िन्यजन्िु िर्ा चराचरुुङ्गीको अवभलेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान 
 रैर्ाने प्रजाविको सरंिर् र प्रििर्ु ्धन 
 विचाहा प्रजाविको वनयन्त्रर् 
 जैविक विविधिाको अवभलेख 
 साििुावयक भसूरंिर् र सोिा आधाररि आय आजयन काययिि 
 भसूरंिर् र जलाधार व्यिस्र्ापनजन्य साििुावयक अनकूुलन 
 जलिाय ूपररिियन अनकुुलन कायय  

 आय आजयनिा आधाररि जडीबटुीको सरंिर्, प्रबर्द्यन, व्यिस्र्ापन 

(ख) िािािरर्, पयायिरर् एि ंजलाधारिेत्र संरिर् उपशाखा 

 स्िच्छ िर्ा स्िस्र् िािािरर् र जलाधार िर्ा िन्ययजन्िकुो सरंिर् व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीवि, काननू, काययिि 
िजूयिा, कायायन्ियन र वनयिन 

 बिृारोपर्, हररयाली िर्ा हररि िेत्रको प्रियर्द्न 
 िाय ुिर्ा ध्िनीको प्रिषूर् वनयन्त्रर् 
 हावनकारक पिार्यहरूको वनयिन िर्ा  वनयन्त्रर् 
 िािािरर्ीय जोवखि न्यनूीकरर् 
 न्यनू काियनिखुी िर्ा िािािरर्िैत्री विकास अिलम्बन 
 िािािरर् सरंिर् िेत्र वनधायरर् र व्यिस्र्ापन 
 पवहरो वनयन्त्रर् 
 जलिाय ूपररिियन अनकुुुुलन काययिि  

(ग) फोहरिैला व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 फोहोरिैला सङ्कलन, पनु: उपयोग, प्रशोधन, विसजयन र सोको सिेा शलु्क वनधायरर् र वनयिन 
 ल्याण्डवफल साईट व्यिस्र्ापन 
 सरसफाइ  िर्ा स्िास््यजन्य फोहोरिैलाको व्यिस्र्ापन 
 साियजवनक शौचालय व्यिस्र्ापन 
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(घ) विपि ्व्यिस्र्ापन, बारुर् यन्त्र, एम्िलेुन्स उपशाखा 

 विपि ्व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड िर्ा स्र्ानीयस्िरका आयोजनाको कायायन्ियन र वनयिन 

 विपि ्पिूय ियारी िर्ा प्रविकायय योजना, जोवखि न्यूनीकरर् कायय योजना 

 विपि ्पिूय ियारी, खोज िर्ा उर्द्ार, राहि सािग्रीको पिूय भण्डारर्, वििरर् र सिन्िय 
 विपि ्जोवखि िेत्रको नक्साङ्कन िर्ा बस्िीहरूको पवहचान र स्र्ानान्िरर् 

 विपि ्व्यिस्र्ापनिा सङ्घ, प्रिेश र स्र्ानीय सििुाय, सघं ससं्र्ा, वनजीिेत्रसगँ सहयोग, सिन्िय र सहकायय 
 विपि ्कोषको  स्र्ापना िर्ा सञ्चालन र स्रोि साधनको पररचालन 
 विपि ्पश्चाि् स्र्ानीयस्िरको पनुस्र्ायपना र पनुवनयिायर् 
 विपि ्सम्बन्धी ि्याङ्क व्यिस्र्ापन र अध्ययन अनसुन्धान 
 प्राकृविक प्रकोपको रोकर्ाि र पिूय ियारी 

 विपि ्जोवखि न्यनूीकरर्का लावग पिूय सचूना प्रर्ाली सम्बन्धी काययििको िजुयिा र कायायन्ियन,  

 बारुर् यन्त्र िर्ा एम्बलेुन्सको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन 
 स्र्ानीय आपिकालीन कायय सञ्चालन प्रर्ाली 

 

७. भवूि व्यिस्र्ापन िर्ा भिन वनयिन शाखा 

(क) भ—ूउपयोग िर्ा िस्िी विकास उपशाखा 

 शहरीकरर्, बस्िी विकास सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड िर्ा सो सम्िन्धी योजना िजर’्िा, आयोजना पवहचान, 
अध्ययन, कायायन्ियन र वनयिन 

 आधारभिू आिासका योजना िजुयिा र कायायन्ियन 
 नगरपावलकािा अव्यिवस्र्ि बसोबास व्यिस्र्ापन काययििको िजुयिा र कायायन्ियन 
 आधारभिू बसोिास सम्बन्धिा प्रिशे सरकारसगँ सिन्िय 
 योजनाबर्द् र व्यबवस्र्ि िस्िी विकासका काययििको िजुयिा कायायन्ियन 
 एकीकृि बस्िी विकासका लावग जग्गाको एकीकरर् िर्ा जग्गा विकास र व्यबस्र्ापन 

 आफ्नो िेत्रको भउूपयोग नीवि, योजना, काययिि िजुयिा र कायायन्ियन  
 व्यिवस्र्ि बस्िी विकासका काययििको िजुयिा र कायायन्ियन 
 सघंीय र प्रिशे काननु बिोवजि स्र्ानीय िहिा सकुुम्िासी पवहचान र अवभलेख व्यिस्र्ा 
 स्र्ानीयस्िरिा सकुुम्िासी सम्िन्धी जीविकोपाजयन र िसोिास व्यिस्र्ा 
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 एकीकृि िस्िी विकासका लावग जग्गाको एकीकरर् िर्ा जग्गा विकास र व्यिस्र्ापन । 

(ख) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय उपशाखा 
 घरजग्गा धनी ििाय प्रिार्पजुाय वििरर् िर्ा लगि व्यिस्र्ापन 
 भवूिको िगीकरर् अनसुारको लगि  

 जग्गाको वकत्ताकाट र भिूी लगि (नक्शा, स्रेस्िा) वनिायर् र सरंिर् 

 सरकारी प्रयोजनका लावग जग्गा प्रावप्त, िआुब्जा वनधायरर् िर्ा वििरर्िा सिन्िय र सहजीकरर् 
 जग्गा वििाि सिाधानिा िेलविलाप र िध्यस्र्िा 

 विश्व सम्पिा सचूीिा परेका स्िारक र परुािावत्िक िहत्ि लगायि िन, सीिसार िेत्र, िटििी िेत्रका जग्गा सम्बन्धी 
लगि 

(ग) भिन िर्ा भिन संवहिा एि ंवनिायर् इजाजि (वडजाइन सििे) उपशाखा 

 भिन सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड िर्ा सो सम्िन्धी योजना िजर’्िा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्ियन 
र वनयिन, 

 रावष्ट्रय भिन सवंहिा िर्ा िापिण्ड बिोवजि भिन वनिायर् अनिुवि र वनयिन 

 भिन वनिायर्को नक्शा स्िीकृवि, सशंोधन, वनयिन 

 परुाित्ि, प्राचीन स्िारक र सगं्रर्हालय सरंिर्, सम्बर्द्यन र पनु:वनिायर्, 

 सरकारी भिन, विद्यालय, साििुावयक भिन, सभागहृ िर्ा अन्य साियजवनक भिन िर्ा सरंचना वनिायर् र िियि 
सभंार, 

 

८. न्याय, काननू िर्ा िानि अवधकार प्रिर्द्यन शाखा 

(क) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 सघंीय िर्ा प्रिशे काननूको अवधनिा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन नीवि, काननू, िापिण्ड, 
कायायन्ियन र वनयिन,  

 नगर प्रहरीिाफय ि िहेायका कायय सम्पािन गने, 

o नीवि, काननू, िापिण्ड, वनर्ययहरु कायायन्ियनिा सहयोग, 

o सम्पवत्तको सरंिर्, 

o नगरपावलकािा हनेु सभा सिारोह, परम्परा िर्ा जात्रा चाडपियको व्यिस्र्ापनिा सहयोग, 
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o स्र्ानीय बजार िर्ा पावकय ङ्ग स्र्लको व्यिस्र्ापनिा सहयोग, 

o नगर प्रहरी सम्बन्धी काययपावलकाले िोके बिोवजिका नीवि, योजना, काययिि कायायन्ियन,   

o नगर बस्िी सरसफुाई सम्बन्धी िापिण्डको कायायन्ियन र कसरू उपर छानविन र अनसुन्धान, 

o स्र्ानीय न्यावयक सविविले गरेका आिशे, फुैसला कायायन्ियनिा सहयोग, 

o कायायलय पररसर, सम्पिा, साियजवनक, ऐलानी, पविय जग्गा, साियजवनक भिन िर्ा भौविक पिूायधारको सरंिर् र 
सरुिा, 

o विपि ्व्यिस्र्ापनिा सहयोग, 

o अपराध रोकर्ाि िर्ा अनसुन्धानिा सहयोग, 
o फुटपार्  व्यिस्र्ापन 
o वनिायर् वनयिन 
o गरु्स्िर वनयन्त्रर् 
o नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ख) न्याय, काननू िर्ा िानि अवधकार प्रिर्द्यन उपशाखा 

 न्यावयक सविविको सवचिालय, न्याय, काननू, िानि अवधकार प्रिर्द्यन िर्ा िलेविलाप र िध्यस्र्िा, 
वनर्यय िर्ा फैसला कायायन्ियन 

 न्यावयक सविविको सवचिालय सम्िन्धी कायय 
 न्याय िर्ा काननूी राज्यको पररपालना 
 िानि अवधकारको सरंिर् िर्ा प्रिर्द्यन 
 व्यवि र सििुायबीच िेलविलाप र िध्यस्र्िाको व्यिस्र्ापन 
 न्यावयक वनर्यय िर्ा फैसला कायायन्ियन 

(ग) विधायन उपशाखा 

 काययपावलका िर्ा सभािा पेश गनुयपने विवभन्न नीवि, वनयि िर्ा काननूको िसौिािा संयोजन र सिन्िय 

 नीवि, काननुको प्रिार्ीक प्रविको सरंिर्, प्रकासन र अवभलेख 
 विधायन सम्िन्धी अन्य कायय । 

 
६. योजना, अनगुिन िर्ा ि्यांक शाखा 
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(क) योजना उपशाखा 

 विकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना र वनयिन 

 स्र्ानीय विकास नीवि, अल्पकालीन, िध्यकालीन िर्ा िीघयकालीन विकास योजना िजूयिा, अनगुिन िर्ा िलू्यांकन 

 आवर्यक, सािावजक, साँस्कृविक, िािािरर्ीय, प्रविवध र पिूायधारजन्य विकासका लावग आिश्यक आयोजना िर्ा 
पररयोजनाहरूको िजर’्िा, कायायन्ियन, अनगुिन िर्ा िलू्याङ्कन 

 बावषयक विकास काययिि, आयोजना िजुयिा, कायायन्ियन 
 विकास वनिायर् प्रकृयािा स्र्ानीय जनसहभावगिा अवभबवृर्द्का काययिि िजुयिा र कायायन्ियन 
 विकास योजनाहरुको िािािरर्ीय प्रभाि िलू्यांकन 

 उपभोक्तुा सविविको वििरर्, िििा विकास 

 विकासका प्रार्विकिा प्राप्त िेत्र वनधायरर् 

 सघंीय र प्रािवेशक आयोजना, पररयोजना कायायन्ियनिा सिन्िय, सहजीकरर् र सहयोग 
 विकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायय । 

(ख) अनगुिन िर्ा िलू्यांकन उपशाखा 

 विकास आयोजनाको अनगुिन, आिवधक प्रगवि िर्ा प्रविफलको सिीिा 

 विकास योजनाको अनगुिन िर्ा िलू्यांकनको आधार िर्ा प्रविया वनधायरर् 

 आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान िर्ा प्रभाि िलू्याङ्कन 
 वबषयिेत्रगि नीविको अनगुिन िर्ा िलू्यांकन 

(ग) ि्यांक व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 ि्याङक सकंलन, व्यिस्र्ापन िर्ा प्रयोग सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र वनयिन 

 सचूना िर्ा अवभलेख केन›्को स्र्ापना िर्ा सञ्चालन 

 स्र्ानीय ि्याङक सकंलन, प्रशोधन, अवभलेवखकरर् िर्ा वििरर् 

 आधारभिू ि्यांक सकंलन र व्यबस्र्ापन : जनसाङ्वख्यक, प्राकृविक, आवर्यक, सािावजक, सांस्कृविक, 
भौविक पबूायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, कूल ग्राहस््य उत्पािन, प्रविव्यवि आय, िानि विकास सचूकाङ्क, 
राजश्व िर्ा आयव्यय सिेिको ि्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी सचूना प्रर्ालीिा आिर्द्िा र पाश्वय 
वचत्र िर्ा श्रोि नक्साको अद्यािवधक एिं अवभलेख 

 बेरोजगारको ि्यांक सकंलन 
 स्र्ानीय व्यापारको ि्याङ्क प्रर्ाली र अध्ययन अनसुन्धान 
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 सािावजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ानीय ि्याङ्क र सचूना व्यिस्र्ापन 
 सम्पन्न भएका िर्ा चालू योजनाको वििरर् 

 वबषिेत्रगि सचूना, ि्यांकको सकंलन, अवभलेख 
 प्रिशे िर्ा सघंसगँ ि्यांक एिं सचूना आिानप्रिान र सिन्िय 

 सम्भाव्य प्राकृविक श्रोि िर्ा  साधनको अवभलेख (प्रोफाइल) व्यबस्र्ापन 
 नगरपावलकाको आिवधक िर्ा िावषयक काययिि र बजेट स्िीकृवि । 

 

रष्टब्य: नगर काययपावलकाले िावर् उवल्लवखि वबषयिेत्र सिट्ेन ेगरी आˆनो आिश्यकिा र प्रार्विकिा अनरुुप 
कायायलय, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सवहिको प्रशासवनक ढाचँा स्िीकृि गरी लाग ूगनय   सक्नेछ । 

 

अनसुचूी –३ 

(वनयि ४ को उपवनयि (३) संग सम्िवन्धि) 
िडा सविविबाट सम्पािन हुन ेकायय 

 
(क) िडास्िरीय ि्याङ्क सकंलन िर्ा अद्यािवधक गने: 

 आफ्नो िडा वभत्रको बस्िगुि वििरर् (निीनाला, जैविक विविधिा, खवनज पिार्य, जनसखं्याको बनोट, आवर्यक 
अिस्र्ा, उद्योगधन्िा, वशिा िर्ा स्िास््य सम्बन्धी वििरर् आवि) ियार गने, अद्यािवधक गि ैलैजाने,  

 वनजी घर िर्ा घर पररिारको लगि राखने्,  
 ऐविहावसक, परुािावत्िक, सांस्कृविक िर्ा धावियक िहत्िका सम्पिा, प्राचीन स्िारक, साियजवनक िर्ा साििुावयक 

भिन, साियजवनक, ऐलानी, पिी जग्गाको लगि राख्ने िर्ा सरंिर् गने, 
 खलुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्तल, धियशाला, िठ, िवन्िर, गमु्िा, िवस्जि, ििेस्र्ल, ििरसा, पविय जग्गा, 

डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको िलू, पोखरी, िलाउ, इनार, कुिा, धारा, ढँुगेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, 
कुलो नहर, पानी घट्ट, विलको ि्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यािवधक लगि राख्न,े सरंिर् गने र खण्डीकृि 
ि्याङ्क र सचूना सवहिको िडाको पाश्वय वचत्र ियार िर्ा अद्यािवधक गने । 

 

(ख) िडाका विकास वनिायर्का योजना िजर’्िा, कायायन्ियन, अनगुिन िर्ा आिवधक प्रगवि सिीिा गने: 
 सहभागीिािलूक योजना िजर’्िा प्रर्ाली अनुसार बस्िी िा टोलस्िरबाट योजना िजर’्िा प्रविया अिलम्बन गरी 

बस्िी िर्ा टोलस्िरीय योजनाको िाग सङ्कलन, प्रार्विकीकरर् िर्ा छनौट गने, 
 टोल विकास ससं्र्ाको गठन र पररचालन िर्ा िडावभत्र सञ्चालन हनेु योजनाहरूका लावग उपभोिा सविविको 
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गठन िर्ा सोको अनगुिन गने, 
 िडावभत्रका योजना िर्ा भौविक पबूायधारको सरंिर्, िियि सम्भार, रेखिखे िर्ा व्यिस्र्ापन गने, 

(ग) िडाका विकास वनिायर्का काययहरु गने: 
 बालउद्यानको व्यिस्र्ा गने,  
 अनौपचाररक वशिा काययिि िर्ा प्रारवम्भक बाल विकास केन›् सञ्चालन र व्यिस्र्ापन गने,  
 पसु्िकालय, िाचनालय, साििुावयक वसकाई केन›्, बालक्लि िर्ा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यिस्र्ापन गने, 
 िडा िहको स्िास््य केन›् िर्ा उप केन›्को व्यिस्र्ापन गने, 
 बालबावलकाहरूलाई वब.वस.वज., पोवलयो, वभटाविन “ए” को व्यिस्र्ा गने,  
 पोषर् काययििको सञ्चालन गने, 
 िडा िहिा स्िास््य जनचेिना विकास िर्ा  स्िास््य सचूना काययििको सञ्चालन गने,  
 शहरी िर्ा ग्रािीर् स्िास््य वक्लवनकको सञ्चालन गने, गराउने,  
 साियजवनक शौचालय िर्ा स्नान गहृको वनिायर् र ब्यिस्र्ापन गने, गराउने,  
 िडास्िरीय साििुावयक धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार िर्ा पोखरीको वनिायर्, सरंिर् र  गरु्स्िर वनयिन गने,  
 घरबाट वनकास हनेु फोहरिैलाको सङ्कलन र व्यिस्र्ापन, चोक िर्ा गल्लीहरूको सरसफाई, ढल वनकास, िरेका 

जनािरको व्यिस्र्ापन, सिही पानीको वनकास िर्ा  पानीको स्रोि सरंिर् गने, गराउने,  
 कृवष िर्ा फलफूल नसयरीको स्र्ापना, सिन्िय र प्रिर्द्यन िर्ा िडास्िरीय अगिुा कृषक िावलिको अवभिखुीकरर् 

गने, 
 कृवष िलको िाग सङ्कलन गने,  
 कृवषिा लाग्ने रोगहरूको वििरर् ियार गने,  
 पशपंुछी विकास िर्ा छाडा चौपायाको व्यिस्र्ापन,  
 िडावभत्रको चरन िेत्र सरंिर् िर्ा व्यिस्र्ापन गने, 
 स्र्ानीय सििुायका चाडपिय, भाषा ससं्कृविको विकासको लावग कला, नाटक, जनचेिनािलूक िर्ा सांस्कृविक 

काययिि गने गराउने, 
 स्र्ानीय िौवलकिा झवल्कने सांस्कृविक रीविरीिाजलाई सरंिर् िर्ा प्रिर्द्यन गने, 
 िडावभत्र खेलकुि पबूायधारको विकास गने,  
 अन्िर विद्यालय िर्ा िालक्लि िाफय ि खेलकूि काययििको सञ्चालन गने गराउने,  
 िडा िेत्रवभत्रको िाटोघाटो चाल ूअिस्र्ािा राख्न ेिर्ा राख्न सहयोग गने,  
 िडावभत्रका सडक अवधकारिेत्रिा अिरोध र अविििर् गनय नविने,  
 बाटोघाटोको िाढी, पवहरो पन्छाउने, 
 घरेल ुउद्योगको लगि सङ्कलन िर्ा  सम्भाव्यिा पवहचान गने, 
 िडावभत्र घरेल ुउद्योगको प्रििधयन गने,  
 प्रचवलि काननू बिोवजि व्यविगि घटना ििाय, अद्यािवधक र सोको अवभलेख सरंिर् गने,  
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 व्यविगि घटना ििाय सम्बन्धी जनचेिना काययिि सञ्चालन गने, 
 सािावजक सरुिा भत्ता वििरर् िर्ा अवभलेख अद्यािवधक गने,  
 िडालाई बालिैत्री बनाउने, . 
 िडावभत्र आवर्यक िर्ा सािावजक रुपिा पवछ परेका िवहला, बालबावलका, िवलि, अपाङ्गिा भएका व्यवि, जेष्ठ 

नागररक, अल्पसखं्यक, सीिान्िकृि सििुायको अवभलेख राखी सािावजक र आवर्यक उत्र्ान सम्िन्धी काि गने,  
 विवभन्न सििुायका बीच सािावजक सिभाि र सौहाियिा कायि गने,  
 बालवििाह, िवहला विरुर्द्को वहसँा, छुिाछुि, िहजे िर्ा िाइजो, हवलया प्रर्ा, छाउपडी, किलरी प्रर्ा, बालश्रि, 

िानि बेचविखन, वनरिरिा जस्िा सािावजक कुररिी र अन्धविश्वासको अन्त्य गने, गराउने,  
 प्रचवलि काननूको अधीनिा रही िालपोि िर्ा भवूि कर, व्यिसाय कर, िहाल कर, विज्ञापन कर, स:शलु्क 

पावकय ङ्ग, नयाँ व्यिसाय ििाय, वसफाररस िस्िरु, सिारी साधन कर, िनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी 
नगरपावलकािा प्रवििेिन सवहि रकि  बझुाउने, 

 असि वबरािी भएको बेिाररस िा असहाय व्यविलाई नवजकको अस्पिाल िा स्िास््य केन्रिा परुय्ाई औषधोपचार 
गराउने,  

 असहाय िा िेिाररस व्यविको ितृ्यु भएिा वनजको िाह ससं्कारको व्यिस्र्ा विलाउने,  
 सडक बालबावलकाको उर्द्ार र पनुसर्ायपना गने, गराउने, 
 िडावभत्रको साििुावयक िन, िनजन्य सम्पिा र जैविक विविधिाको सरंिर् र प्रििधयन गने, 
 िडा, टोल, बस्िीस्िरिा हररयाली िेत्र वबस्िार गने गराउने,  
 िडालाई िािािरर्िैत्री बनाउने,  
 प्राङ्गाररक कृवष, सरुविि िाितृ्ि, विद्यार्ी भनाय, परू्य खोप, खलुा विशाििु सरसफाइ, िािािरर्िैत्री िर्ा बालिैत्री 

शासनजस्िा प्रििधयनात्िक काययहरू गने, गराउने । 

(घ) काननू बिोवजिका वनयिन कायय गने: 
 िडावभत्र सञ्चावलि विकास योजना, आयोजना िर्ा सलंग्न उपभोिा सविविहरूका काययको वनयिन गने,  
 घर वनिायर् गरु्स्िर िर्ा भिन सवंहिा र िापिण्ड अनसुार भए नभएको अनगुिन गने, वसकिी, डकिीलाई भकूम्प 

प्रविरोधी भिन वनिायर् सम्िन्धी िावलि विने,  
 खाद्यान्न, िाछा, िास,ु िरकारी, फलफूल, पेय पिार्य िर्ा उपभोग्य सािग्रीको गरु्स्िर र िलू्यसचूी अनगुिन गरी 

उपभोिा वहि सरंिर् गने, 
 िडावभत्रका उद्योग धन्िा र व्यिसायको प्रबर्द्यन गरी लगि राख्न,े 
 हाट बजारको व्यिस्र्ापन गने, गराउने, 
 विद्यिु चहुािट िर्ा चोरी वनयन्त्रर् गने । 
 नािा, नागररकिा आविको वसफाररस िर्ा प्रिावर्ि गने । 
 आफ्नो भौगोवलक िेत्र वभत्रको वनिायर् कायय िर्ा अन्य सिेको प्रयोजनका लावग वनिायर् सािग्री, ज्याला, भाडा, 

िर्ा िहशलूको स्र्ानीय िररेट िोक्ने । 
 आफ्नो िडावभत्रका उपभोिा सविवि, सहकारी ससं्र्ा, वनजी िेत्र लगायिका सबै विकास साझिेारहरुसगँ विकास 
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वनिायर् िर्ा साियजवनक सिेा प्रिाहिा सिन्िय गने । 
 सिय सियिा नेपाल काननूले िोकेबिोवजि अन्य काि गने । 

 

(ङ) अवभलेख व्यिस्र्ापन, वसफाररस िर्ा प्रिावर्ि गने 
 पवञ्जकरर्, नागररकिा िर्ा अवभलेख व्यिस्र्ापन 

o नगरपावलकािा व्यविगि घटनाको स्र्ानीय ि्याङ्क सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र 
वनयिन, 

o सघंीय काननू र िापिण्ड बिोवजि नगरपावलकािा व्यविगि घटना (जन्ि,ितृ्य,ु विबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध 
विच्छेि र धियपतु्र र धियपतु्री) को ििाय, 

o आधवुनक प्रविवध अपनाई व्यविगि घटनाको अवभलेख व्यिस्र्ापन र प्रवििेिन, 
o नेपाली नागररकिाको प्रिार्पत्रका लावग वसफाररस लगायिका िहत्िपरू्य अवभलेखको व्यिस्र्ापन, 
o स्र्ानीय अवभलेख व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीवि, काननू, िापिण्ड, योजना, कायायन्ियन र वनयिन, 
o स्र्ानीय स्िरको अवभलेख व्यबस्र्ापन । 

 नािा प्रिावर्ि गने, 
 नागररकिा िर्ा नागररकिाको प्रविवलवप वलनका लावग वसफाररस गने, 
 बहाल करको लेखाजोखा वसफाररस गने,  
 कोठा खोल्न रोहबरिा बस्ने, 
 िोही लगि कट्टाको वसफाररस गने, 
 घर जग्गा करको लेखाजोखा वसफाररस गने, 
 जन्ि विवि प्रिावर्ि गने, 
 व्यापार व्यिसाय बन्ि भएको, सञ्चालन नभएको िा ब्यापार ब्यिसाय हुिँै नभएको वसफाररस गने, 
 विलापत्रको कागज गराउने वनिेिन ििाय गनय वसफाररस गने, 
 वििाह प्रिावर्ि िर्ा अवििावहि प्रिावर्ि गने, 
 वन:शलु्क िा सशुल्क स्िास््य उपचारको वसफाररस गने, 
 अङ्गे्रजी िाध्यििा वसफाररस िर्ा प्रिावर्ि गने, 
 घर पािाल प्रिावर्ि गने, 
 व्यविगि वििरर् प्रिावर्ि गने, 
 पजुायिा घर कायि गने वसफाररस गने, 
 फरक, फरक नाि, र्र, जन्ि विवि िर्ा प्रिावर्ि ििुै नाि गरेको व्यवि एकै हो भनने् वसफारीश गने, 
 नाि, र्र,जन्ि विवि सशंोधनको वसफाररस गने, 
 जग्गा धनीपजूाय हराएको वसफाररस गने, 
 कागज र िन्जरुीनािा प्रिावर्ि गने, 
 वकत्ताकाट गनय वसफाररस गने, 
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 सरंिक प्रिावर्ि गने िर्ा ससं्र्ागि र व्यविगि सरंिक वसफाररस गने, 
 जीवििसगँको नािा प्रिावर्ि गने, 
 हकिाला िा हकिार प्रिावर्ि गने, 
 नािसारी गनय वसफाररस गने, 
 जग्गाको हक सम्बन्धिा वसफाररस गने, 
 ििृकसगँको नािा प्रिावर्ि िर्ा सजरव्ुु्िन  वसफाररस गने, 
 उद्योग ठाउँसारी गनय वसफाररस गने, 
 जीविि रहकेो वसफाररस गने, 
 पिूय प्रार्विक विद्यालय खोल्ने वसफाररस र अनिुवि विने, 
 जग्गा िलू्याङ्कन वसफाररस प्रिावर्ि गने, 
 विद्यालयको किा र्प गनय  वसफाररस गने, 
 पालन पोषर्को लावग वसफाररस गने, 
 िैिावहक अङ्वगकृि नागररकिा वसफाररस गने, 
 आवर्यक अिस्र्ा किजोर िा वबपन्निा प्रिावर्ि गनय िा आवर्यक अिस्र्ा बवलयो िा सम्पन्निा प्रिावर्ि  
 विद्यालय ठाउँ सारी गनय वसफाररस गने, 
 धारा िर्ा विद्यिु जडानको लावग वसफाररस गने, 
 प्रचवलि काननू अनसुार प्रत्यायोवजि अवधकार बिोवजिको अन्य वसफाररस िा प्रिावर्ि गने । 

 

अनसुचूी – ४ 

(वनयि ४ को उपवनयि (४) सँग सम्बवन्धि) 

प्रिखु, उपप्रिखु, िडा अध्यि िर्ा सिस्यको काि, कियव्य र अवधकार 

१. प्रिखुको काि, कियव्य र अवधकार: (१) प्रिखुको काि, कियव्य र अवधकार िहेाय बिोवजि हनेुछ: 

(क) नगर सभा िर्ा नगर काययपावलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको प्रिखुिा गने । 

(ख) नगर सभा िर्ा नगर काययपावलकाको बैठकिा बैठकको काययसचूी िर्ा प्रस्िाि पेश गने, गराउने । 

(ग)  नगरपावलकाको बावषयक काययिि िर्ा बजेट ियार गरी सभािा पेश गने । 

(घ)  नगर काययपावलकाको वनर्ययिा नगर सभाको अवधिेशनको आव्हान र सिापनको घोषर्ा गने । 

(ङ)  नगरपावलकाका उपप्रिखु िा सिस्यलाई नगरपावलकाको कायय विभाजन वनयिािली अनरुुपको विषयगि 
कायय वजम्िेिारी बाँडफाँड िर्ा हरेफेर गने । 

(च) नगरसभा र नगर काययपावलकाको वनर्यय कायायन्ियन गने गराउने । 



31 
 

(छ)  नगर काययपावलकाको िवैनक काययको सािान्य रेखिखे, वनिशेन र वनयन्त्रर् गने । 

ज) उपप्रिखु िर्ा सिस्यलाई नगरपावलकाको कािका लावग स्ििशेवभत्र काजिा खटाउने । 

(झ) काययकारी अवधकृिको साि विनसम्म्को वििा िा स्ििशेवभत्रको काज स्िीकृि गने । 

(ञ)  नगरपावलकाको चल अचल सम्पवत्त हरेविचार िर्ा िियि सम्भार गने गराउने र आम्िानी, खचय, वहसाब 
र अन्य कागजपत्र सरुविि राख्ने, राख्न लगाउने । 

(ट)  प्रचवलि नेपाल काननू बिोवजि आिश्यक वसफाररस गने । 

(ठ)  नगर सभा िा नगर काययपावलकाले िोकेका अन्य काि गने । 

(२) प्रिखुले आफ्नो अनपुवस्र्वििा उपप्रिखुलाई काययिाहक प्रिुख िोक्न ुपनेछ । 

 

२. उपप्रिखुको काि, कियव्य र अवधकार: (१) उपप्रिखुको काि, कियव्य र अवधकार िहेाय बिोवजि हनेुछ:  

(क) न्यावयक सविविको सयंोजक भई कायय गने । 

(ख) नगरपावलका प्रिखुको अनपुवस्र्वििा काययबाहक प्रिखु भई कायय गने । 

(ग) नगरसभा, नगर काययपावलका िर्ा प्रिखुले िोकेका अन्य कायय गने । 

(२) उपप्रिखुले आफ्नो नगरपावलका िेत्रबावहर जान ुपिाय प्रिखुलाई जानकारी विन ुपनेछ । 

 

३. िडा अध्यिको काि, कियव्य र अवधकार: (१) िडा अध्यिको काि, कियव्य र अवधकार िहेाय बिोवजि 
हनेुछ:  

(क) आफ्नो िडा सविविको अध्यि भई कायय गने । 

(ख) िडा सविविका सिस्यहरुलाई िडा सविविको कािको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् िर्ा पररचालन गने । 

(ग) काययपावलकाको सिस्य भई कायय गने । 

(घ) िडाको विकास योजना, बजेट िर्ा काययिि ियार गने, गनय लगाउने िर्ा स्िीकृविका लावग 
नगरपावलकािा पेश गने । 

(ङ) िडाबाट कायायन्ियन हनेु योजना िर्ा काययििहरु कायायन्ियन गने गराउने, विनको अनगुिन गने िर्ा 
आिवधक सिीिा गने गराउने । 

(च) प्रचवलि नेपाल काननू बिोवजि आिश्यक वसफाररस गने । 
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(छ) िोवकए बिोवजि िा नगरपावलका प्रिखुले िोकेका अन्य कायय गने । 

(२) िडाध्यिले आफ्नो अनपुवस्र्वििा सम्िवन्धि िडा सविविको जेष्ठ सिस्यलाई काययिाहक िोकी सोको 
जानकारी नगर काययपावलकालाई विनपुनेछ । 

४.सिस्यको काि, कियव्य र अवधकार: (१) काययपावलकाको सिस्यको काि, कियव्य र अवधकार िहेाय बिोवजि 
हनेुछ :– 

(क) काययपावलकाको बैठकिा भाग वलने । 

(ख) प्रिखुले िोकेको वबषयगि िेत्रको सयंोजक िा अध्यि भई िोवकएको कायय गने । 

(ग) प्रिखुले िोकेका अन्य कायय गने । 

(२) सिस्यले नगरपावलका िेत्र बावहर जाँिा प्रिखुलाई जानकारी विई जान ुपनेछ ।  

५. िडा सिस्यको काि, कियव्य र अवधकार: (१) िडा सिस्यको काि, कियव्य र अवधकार िहेाय बिोवजि 
हनेुछ: 

(क) िडा सविविको बैठकिा भाग वलने । 

(ख) िडा अध्यिको अनपुवस्र्वििा िडाअध्यिले िोके बिोवजि काययिाहक िडा अध्यि भई कायय गने । 
 
 
(ग) िडा अध्यिले िोकेका अन्य कायय गने । 
(२) िडा सिस्यले नगरपावलका िेत्र बावहर जाँिा िडा अध्यििाफय ि काययपावलकालाई जानकारी विनु पनेछ ।  

 

 

 

 

अनसुचूी —५ 

वबषयगि सविविहरुको वििरर् 

(वनयि ४ को उपवनयि (६) संग सम्िवन्धि) 
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(क) साियजवनक सेिा िर्ा िििा विकास सविवि 

(ख) आवर्यक विकास सविवि 

(ग) सािावजक विकास सविवि 

(घ) पिूायधार विकास सविवि 

(ङ) िािािरर् िर्ा विपि ्व्यिस्र्ापन सविवि 

(च) वबधेयक सविवि     

 

आज्ञािे, 

छवविाि सवुदेी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


