
�भमाद नगर काय�पा�लका (काय� �वभाजन) �नयमावल�, २०७४ 

�वीकृत �म�तः २०७४।०३।२० 

      नेपालको सं�वधानको धारा २१८ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �भमाद नगरपा�लकाको 

नगरकाय�पा�लकाले आ�नो काय� �वभाजनका ला�ग �म�त २०७४/०३/२० गते को �नण�य अनसुार देहायका 

�नयमह� बनाएको छ । 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस �नयमावल�को नाम “ �भमाद नगर काय�पा�लका (काय� �वभाजन) 

�नयमावल�, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनेुछ । 

२. प�रभाषाः �बषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नयमावल�मा– 

(क) “�मखु” भ�ाले नगर काय�पा�लकाको �मखु स�झनपुछ� । 

(ख) “उप�मखु” भ�ाले नगर काय�पा�लकाको उप�मखु स�झनपुछ� । 

(ग) “काय�पा�लका” भ�ाले �भमाद नगर काय�पा�लका स�झनपुछ� । 

(घ) “काय�कार� अ�धकृत” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको काय�कार� अ�धकृत स�झनपुछ� । 

(ङ) “नगरपा�लका” भ�ाले �भमाद नगरपा�लका स�झन ुपछ� । 

(च) “�बषयगत शाखा” भ�ाले �भमाद नगर काय�पा�लका अ�तरगतको �बषयगत शाखा, उपशाखा, काया�लय वा 

इकाईलाई स�झनपुछ� । यस श�दले सं�वधान बमोिजम नगरपा�लकालाई तो�कएको काय�स�पादन गन�का 

ला�ग नगर काय�पा�लका अ�तग�त रहने िश�ा, �वा��य, कृ�ष, वन, पश�ुवकासज�ता �बषय�े�गत काया�लय वा 

इकाईलाई समेत स�झन ुपछ� । 

(छ) “वडा सिचव” भ�ाले नगरपा�लकाको वडा काया�लयको �शासक�य �मखुको �पमा कामकाज गन� 

तो�कएको वडासिचव स�झनपुछ� । 

(ज) “वडा स�म�त” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको वडा स�म�त स�झन ुपछ� । 

(झ) “सद�य” भ�ाले नगर काय�पा�लकाको सद�य स�झन ुपछ� । सो श�दले नगर काय�पा�लकाको �मखु, 

उप�मखु र वडा अ�य� समेतलाई जनाउनेछ । 

(ञ) “सभा” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगरसभालाई स�झनपुछ� । 

३. काय� स�पादनः (१) नगर काय�पा�लकाको काय� स�पादन नगरकाय�पा�लकाको काया�लय, वडा काया�लय 

एवं �बषयगत शाखाबाट हनेुछ । 

(२) नगर काय�पा�लका अ�तग�त रहने �वषयगत शाखा वा काया�लय वा उपशाखा वा इकाईको �ववरण 

अनसूुची— १ मा उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमका �बषयगत शाखाह� र �तनीह�कोकाय� �ववरण नगर काय�पा�लकाले �वीकृत 

गरे बमोिजम हनेुछ । 



४. काय� �वभाजनः (१) नगर काय�पा�लकाको काया�लय र �बषयगत शाखाबाट स�पादन हनेु काय� अनसूुची–२ 

बमोिजम हनेुछ । 

(२) नगर काय�पा�लकाले उप�नयम (१) बमोिजमको �वषयगत शाखाको काममा आव�यकता अनसुार हेरफेर 

वा थपघट गन� स�नेछ । 

(३) वडा स�म�तबाट स�पादन हनेु काय� अनसूुची– ३ बमोिजम हनेुछ । 

(४) �मखु, उप�मखु, वडा अ�य� र सद�यको काम, कत��य र अ�धकार अनसूुची– ४ बमोिजम हनेुछ । 

(५) �मखुले �बषयगत ��ेको काय�को ला�ग काय�पा�लकाको कुनै सद�यलाई �नजले गन� काय�को �े�ा�धकार 

समेत तोक� िज�मेवार� �दन स�नेछ ।  

(६) काय�पा�लकाले आ�नो काय�स�पादनका ला�ग अनसूुची —५ बमोिजमको �बषयगत स�म�त गठन गर� कुनै 

सद�यको संयोजक�वमा �य�तो स�म�तको काय��े� तोक� िज�मेवार� �दन स�नेछ । 

 

५. िज�मेवार� तथा उ�रदा�य�वः (१) नगर काय�पा�लकाबाट स�पादन भएका कामका ला�ग �मखु तथा 

सद�यह� साम�ुहक �पमा नगरसभा��त उ�रदायी हनेुछन ्। 

(२) नगर काय�पा�लकाका सद�यह� आफूलाई तो�कएकोकाय�का ला�ग �यि�गत �पमा काय�पा�लका तथा 

�मखु��त उ�रदायी हनेुछन । 

(३) �बषयगत स�म�तबाट स�पादन हनेु कामका ला�ग स�म�तका संयोजक तथा सद�यह� साम◌ुु�हक �पमा 

काय�पा�लका��त उ�रदायी हनेुछन । 

(४) वडा अ�य� आफूले गन� कामका ला�ग काय�पा�लका, �मखु तथा वडा स�म�त��त र वडा स�म�तबाट 

ग�रने कामका ला�ग साम�ुहक �पमा काय�पा�लका र सभा��त उ�रदायी हनेुछ । 

 

६. अ�धकार ��यायोजनः (१) नगर काय�पा�लकाले आफुलाई �ा� अ�धकारम�ये केह� अ�धकार �मखु, 

उप�मखु, वडाअ�य�, सद�य तथा मातहतका स�म�त, उपस�म�त वा काय�कार� अ�धकृतलाई ��यायोजन गन� 

स�नेछ । 

(२) �मखुले आफुलाई �ा� अ�धकारम�ये केह� अ�धकार कुनै सद�य वा काय�कार� अ�धकृतलाई ��यायोजन 

गन� स�नेछ । 

(३) वडा स�म�त वा वडा अ�य�ले आफुलाई �ा� अ�धकारम�ये केह� अ�धकार वडा स�म�तका कुनै सद�य 

वा वडा सिचवलाई ��यायोजन गन� स�नेछ। 

७. थपघट, हेरफेर वा संशोधनः (१) काय�पा�लकाले यस �नयमावल�लाई आव�यकता अनसुार थपघट वा 

हेरफेर वा संशोधन गन� स�नेछ । 

(२) काय�पा�लकाले उप�नयम (१) बमोिजम अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर वा संशोधन गरेको �वषयको सूचना 

सव�साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन गनु� पन�छ । 



 

८. बाधा अ�काउ फुकाऊः यो �नयम काया��वयनको स�ब�धमा कुनै बाधा अ�काउ परेमा यस �नयमावल�को 

भावनाको ��तकूल नहनेु गर� काय�पा�लकाले �य�तो बाधा अ�काउ फुकाउन आव�यक �यव�था गन� स�नेछ 

। 

९. यसै बमोिजम भए गरेको मा�ननेः यो �नयमावल� �वीकृत हनुपूुव� नगर काय�पा�लकाबाट स�पादन भएका 

काय�ह� यसै �नयमावल� अन�ुप भए गरेको मा�ननेछ । 

 

  

  



अनसूुची – १ 

(�नयम ३ को उप�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

नगरकाय�पा�लकामा रहने �वषयगत शाखा (शाखा, काया�लय, उपशाखा, इकाई) को �ववरण 

 

(नगर काय�पा�लकाको आ�नो राज�को �मता, खच�को आव�यकता, सेवा उपल�ध गराउन ुपन� जनसं�या तथा 

�वकासका म�ुय म�ुय �ाथ�मकता अन�ुप संगठन तथा �यव�थापन सभ��णका आधारमा �बषयगत शाखा तथा 

काया�लय, उपशाखा वा इकाई �नधा�रण गन� स�नेछ । जनशि�को उपल�धता तथा �शास�नक खच�लाई 

�यान �दई एउटा �बषयगत शाखा अ�तग�तको कुनै काया�लय, उपशाखा वा इकाईले �म�दो अ�य �बषय�े�को 

काय�समेत स�पादन गन� स�नेछ ।) 

 

१. सामा�य �शासन शाखा 

(क) �थानीय सेवा तथा जनशि� �वकास उपशाखा 

(ख) साव�ज�नक खर�द तथा स�पि� �यव�थापन उपशाखा 

(ग) �थानीय तह, �देश र संघसँगको स�व�ध र सम�वय तथा वडासँगको सम�वय उपशाखा 

(घ) बैठक �यव�थापन उपशाखा 

(ङ) बजार अनगुमन, गणु�तर, नापतौल, खा� सरु�ा र उपभो�ा �हत संर�ण उपशाखा 

(च) आ�त�रक लेखापर��णशाखा 

(छ) �वदा, उ�सव, उद�, जा�ा, पव�, उपा�ध तथा �वभषूण इकाई 

२. राज� तथा आ�थ�क �शासनशाखा 

(क) राज� नी�त तथा �शासनउपशाखा 

(ख) आ�थ�क �शासनउपशाखा 

३. शहर� पूवा�धार �वकास शाखा 

(क) सडक तथा यातायात �यव�थाउपशाखा 

(ख) जल�व�तु, उजा�, सडक वि� उपशाखा 

(ग) �संचाई तथा जलउ�प� �कोप �नय��णउपशाखा 

(घ) सूचना तथा स�ार ��व�ध �वकास तथा �व�तार र एफ.एम. स�ालन उपशाखा 

(ङ) खानेपानी �यव�थापन उपशाखा 

(च) साव�ज�नक �नजी साझेदार� इकाई 

४. आ�थ�क �वकास शाखा 

(क) कृ�ष, पशपु�छ� तथा सहकार� काया�लय 

(ख) उ�ोग तथा उ�मिशलता �वकास उपशाखा 



(ग) रोजगार �ब��न तथा ग�रबी �यूनीकरण उपशाखा 

५.सामािजक �वकास शाखा 

(क) आधारभतू तथा मा�य�मक िश�ा काया�लय 

(ख) खेलकुद तथा अ�त�र� ��याकलाप इकाई 

(ग) आधारभतू �वा��य तथा सरसफाई काया�लय 

(घ) ल��गक समानता तथा सामािजक सरु�ा उपशाखा 

 ल��गक समानता इकाई 

 वालवा�लका, �कशोर �कशोर� तथा यवुा इकाई 

 अपांगता भएका �यि� तथा जे� नाग�रक इकाई 

(ङ) सं�कृ�त, स�पदा, ल�लतकला तथा पय�टन �ब�धन इकाई 

(च) गैरसरकार� सं�था प�रचालन, सम�वय तथा �नयमन इकाई 

(छ) सामािजक सरु�ा काय��म तथा �यि�गत घटना दता� इकाई 

६. वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा �वप� �यव�थापन शाखा 

(क) वन, व�यज�त ुतथा भ—ूसंर�ण काया�लय 

(ख) वातावरण, पया�वरण एवं जलाधार��े संर�ण उपशाखा 

(ग) फोहरमैला �यव�थापन उपशाखा 

(घ) �वप� �यव�थापन (बा�णय��, ए�वलेु�स तथा य�� उपकरण प�रचालन समेत) उपशाखा 

७. भ�ूम �यव�थापन तथा भवन �नयमन शाखा 

(क) भ—ूउपयोग तथा व�ती �वकास उपशाखा 

(ख) ज�गा नापी तथा न�सा, घरज�गा धनी पजुा� उपशाखा 

(ग) भवन तथा भवन सं�हता एवं �नमा�ण इजाजत (�डजाइन समेत) उपशाखा 

८. �याय, कानून तथा मानव अ�धकार �व�धन शाखा 

(क) नगर �हर� �यव�थापन उपशाखा 

(ख) �याय, कानून तथा मानव अ�धकार �व�धन उपशाखा 

(ग) �वधायन उपशाखा 

९. योजना, अनगुमन तथा त�यांक शाखा 

(क) योजना तजु�मा तथा उपभो�ा स�म�त प�रचालन इकाई 

(ख) अनगुमन तथा मू�याकंन इकाई 

(ग) त�यांक �यव�थापन इकाई 

  



अनसूुची – २ 

(�नयम ४ को उप�नयम (१) सँग स�बि�धत) 

�बषयगत शाखाको काय� �वभाजन 

१. सामा�य �शासन शाखा 

(क) �थानीय सेवा तथा जनशि� �वकास उपशाखा 

   �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड, सेवा शत�, योजना, काया��वयन र �नयमन 

   सं�वधानको धारा ३०२ बमोिजम समायोजन भई आउने कम�चार�को �यव�थापन 

   �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� 

   नगरपा�लकाको संगठन �वकास, स�ठन संरचना तथा दरब�द� �नधा�रण, जनशि� �यव�थापन  

र वृि� �वकास, 

   �थानीय सेवाको �यव�थापनमा सूचना तथा स�ार ��व�धको उपयोग, �ब�घन र �नयमन 

   मानव संसाधन �वकासका ला�ग अ�पकाल�न तथा द�घ�काल�न योजना तजु�मातथा �मता 

�वकास 

   नगरपा�लकामा साव�ज�नक �वदा, उ�सव, जा�ा, उद� आ�दको �यव�थापन 

   �थानीय शाि�त स�म�त स�ब�धी काय�ह� । 

(ख) साव�ज�नक खर�द तथा स�पि� �यव�थापन शाखा 

   नगरपा�लकाको ला�ग साव�ज�नक खर�द तथा अ�य ब�दोब�तीका सामान स�ब�धी �वषय 

   नगरपा�लका�भ�को साव�ज�नक तथा सरकार� स�पि�, सामदुा�यक स�पि� तथा आ�नो 

�वा�म�वमा रहेको भवन, सडक, पसल, �यवसाय, पूबा�धार, उ�ोग, खानी तथा खनीज, वनज�ता �ाकृ�तक 

�ोत आ�दको एक�कृत �ववरणस�हतको अ�ाव�धक अ�भलेख 

   सेवा तथा �नमा�ण �यवसायको स�ालन तथा �यव�थापन । 

(ग) �थानीय तह, �देश र संघसँगको स�व�ध र सम�वय तथा वडासँगको सम�वय उपशाखा 

   संघ तथा �देश तहमा सं�वधान तथा काननु बमोिजमको सहभा�गता तथा ��त�न�ध�व 

   िज�ला सम�वय स�म�तसँगको सम�वय 

   वडा तहसँगको स�पक�  र सम�वय 

   प�ाचार, सभा, समारोह, िश�ाचार 

(घ) बैठक �यव�थापन उपशाखा 

   काय�पा�लका तथा सभाको बैठक �यव�थापन 

   काय�पा�लकाको �नण�यह�को �व��ुतय मा�यमबाट अ�भलेखीकरण तथा �काशन  

   काय�पा�लकाका �व�भ� स�म�त, उपस�म�त, काय�दलको बैठक �यव�थापन 



(ङ) बजार अनगुमन, गणु�तर, नापतौल, खा� सरु�ा र उपभो�ा �हत संर�ण उपशाखा 

   �थानीय �यापार, वािण�य, व�तकुो माग, आपू�त� �यब�थापन तथा अनगुमन 

   बजार तथा हाट बजार �यव�थापन 

   उपभो�ा अ�धकार तथा �हत स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन 

   �थानीय व�तहु�को उ�पादन, आपू�त� तथा �नकासी ��ेपण, मू�य �नधा�रण र अनगुमन 

   �थानीय �यापार र वािण�य स�ब�धी पूवा�धार �नमा�ण, 

   �थानीय व�त ुर सेवा �यापारको मू�य तथा गणु�तरको अनगुमन र �नयमन, 

   उपभो�ा सचेतना, लि�त उपभो�ाको लगत �यव�थापन र �थानीय व�त ु तथा सेवाको 

गणु�तर पर��ण, 

   खा� पदाथ�को गणु�तर �नय��ण, 

   खानेपानीको गणु�तर �नय��ण, 

   �थानीय �यापार �व�घन सहजीकरण र �नयमन, 

   �थानीय बौ��क स�पि�को संर�ण, �व�घन र अ�भलेखा�न । 

(च) आ�त�रक लेखापर��ण शाखा 

   आ�त�रक तथा पूव� लेखापर��ण 

   लेखापर��ण �ववरण (बे�जूको लगत समेत)को अ�भलेख �यव�थापन  

   अि�तम लेखापर��ण काय�मा सहयोग, सम�वय र सहजीकरण 

   लेखापालनस�व�धी �मता �वकास काय� 

(छ) �वदा, उ�सव, उद�, जा�ा, पव�, उपाधी, �वभषुण इकाई 

   �थानीय चाडपव�, साव�ज�नक �वदा, उ�सव, जा�ा, उद� आ�दको �यव�थापन 

   उपाधी तथा �वभषुण स�व�धी �सफा�रश, अ�भलेख 

 

२. राज� तथा आ�थ�क �शासन शाखा 

(क) राज� नी�त तथा �शासन  उपशाखा 

   राज� स�ब�धी नी�त, कानून तजू�मा, काया��वयन र �नयमन (राज�व चहुावट �नय��ण समेत) 

   स�पि� कर, घरबहाल कर, घर ज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, सेवा श�ुक द�तरु, 

पय�टन श�ुक, �व�ापन कर, �यवसाय कर, भ�ूमकर (मालपोत), द�ड ज�रवाना, मनोर�न कर, 

बहाल�वटौर� कर, घरज�गा कर, मतृ वा मा�रएको जीवज�तकुो हाड, �संग, �वाखँ, छालामा कर, 

�ाकृ�तक �ोत साधन, �यवसा�यक कर स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन, बाँडफाँड, संकलन 

र �नयमन, अ�य आय �यव�थापन 



   साव�ज�नक खच� तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनेु रोय�ट� स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड 

तथा �नयमन र सोको स�लन तथा बाँडफाँड 

   आ�नो �े��भ� राज�वका दर अ�य श�ुक �नधा�रण, संघीय र �देश कानून बमोिजम 

�ाकृ�तक �ोत साधन र सेवा श�ुक ज�ता रोय�ट� स�लन, सम�वय र �नयमन 

   �थानीय पूवा�धार सेवा र उपयोगमा सेवा श�ुक तथा द�तरु (नी�त, काननु, मापद�ड, �नयमन, 

श�ुक �नधा�रण, संकलन तथा �यव�थापन) 

   मालपोत संकलन 

   काननु बमोिजम ढंुगा, �ग�ी, वालवुा, माटो, ननु, �लेट, फायर�लेज�ता खानी खनीज पदाथ�को 

सव��ण, अ�वेषण, उ�खनन र सो स�ब�धी रोय�ट� स�लन 

   �े�क�, काया�क�, �यानो�न�, ब�ी जि�प�, िजप�लायर, ¥याि�ट� श�ुक 

   सामदुा�यक वनको स�ालन र �यव�थापनबाट �ा� रोय�ट� स�लन 

   पानीघ�, कूलो, पैनी ज�ता सेवा स�ालनबाट �ा� रोय�ट� स�लन 

   �ाकृ�तक �ोतको उपयोग स�ब�धी नी�त �नधा�रण र काया��वयन तथा �देश र  संघीय 

मापद�ड पालना 

   �च�लत काननु बमोिजम द�ड ज�रवाना 

   बाँक� ब�यौता रकमको लगत र असलु उपर  

   करदाता िश�ा तथा करदाता �ववरण अ�ाव�धक 

   �व�ीय �ोत साधनको समतामूलक बाडँफाडँ 

   आ�थ�क साधनको मह�म उपयोग तथा प�रचालन 

   राज� परामश� स�म�त स�ब�धी �वषय 

   �थानीय राज�व �व�घनका ला�ग �ो�साहन,  

   राज�को स�भा�यता अ�ययन 

   राज�व सूचना तथा त�या�को आदान �दान 

   संघीय तथा �देश कानून बमोिजम बजेट घाटापू�त�को �ोत �यव�था 

(ख) आ�थ�क �शासनउपशाखा 

   आ�थ�क (काय��वधी) नी�त, काननु, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन, आ�थ�क �शासन र 

�यव�थापन 

   सि�त कोष तथा आकि�मक कोषको �यव�थापन 

   बजेट सीमा �नधा�रण, बजेट तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 



   लेखा �यव�थापन, खच�, राज�, धरौट�, काय�संचालन कोष तथा अ�य सरकार� कोष तथा 

संपि�को एक�कृत �ववरण 

   सम��गत आ�थ�क अव�थाको �व�षेण  

   ऋण तथा अनदुानको �यव�थापन र �नयमन 

   लगानी ��ेपण (सरकार�, सहकार� तथा �नजी) र �व�ीय �यव�थापन 

   लगानी र लाभांशको �यब�थापन (जनसहाभ�गता तथा सामदुा�यक लगानीको अ�भलेख समेत) 

   कारोबारको लेखाकंन, �नय��ण तथा �यव�थापन 

   राज� तथा �ययको अनमुान 

   बे�जू फ�यौट 

   आ�थ�क �शासन र �यब�थापन स�ब�धी अ�य �वषय । 

 

३. शहर� पूबा�धार �वकास शाखा 

(क) सडक तथा यातायात �यव�थाउपशाखा 

   �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक तथा यातायात स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा 

�नयमन 

   �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, झोल�ुे पलु, पलेुसा र तटब�धन स�ब�धी 

ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  अ�ययन, काया��वयन, मम�त, 

स�भार 

   यातायात सरु�ा �यव�थापन र �नयमन 

   �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणु�तर, 

भाडा दर �नधा�रण र �नयमन 

   �ा�सी सेवा अनमुती, �यब�थापन र �नयमन 

   �ल� बस, �ामज�ता म�यम �मताका मास �ाि�जट �णाल�को नी�त, योजना, मापद�ड, 

काया��वयन, �नयमन 

   वातावरणमै�ी, जलवाय ु प�रवत�न अनकूुलन, अपा�ता र लै��गमै�ी यातायात �णाल�को 

�व�धन  

   आधारभतू यातायात स�ब�धमा �देश सरकारसंग सम�वय 

   यातायात �े�मा लगानी अ�भब�ृ� 

   यातायात स�ुवधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान पहुँच 

   यातायात �े�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ो�साहन 



   �नजी यातायात �नयमन �यव�थापन 

(ख) जल�व�तु, उजा�, सडक व�ी उपशाखा 

   साना जल�व�तु आयोजना, नवीकरणीय उजा� तथा वैकि�पक ऊजा� स�व�धी स�ब�धी नी�त, 

कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

   वैकि�पक ऊजा� स�ब�धी ��व�ध �वकास र ह�ता�तरण, �मता अ�भवृ��÷�ब�घन, 

   �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�ालन र �नयमन 

   जनसहभा�गतामा आधा�रत �वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �ददै जल�ोतको बहउुपयोगी 

�वकास काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

   �थानीय �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�ालन र �नयमन 

   सडक व�ीको �यव�था 

(ग) �संचाई तथा जलउ�प� �कोप �नय��णउपशाखा 

   �सँचाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

   �सँचाई स�ब�धी ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  

अ�ययन, काया��वयन, मम�त, स�भार र �नयमन, 

   �थानीय साना, सतह तथा भ�ूमगत �सचाई �णाल�को स�ालन �नमा�ण, सधुार, मम�त स�भार 

तथा सेवा श�ुकको �नधा�रण र स�लन �यव�थापन 

   जलउ�प� �कोप �नय��ण स�व�धी �थानीय  

   तटब�ध, नद� �नय��ण तथा नद�◌े �यव�थापन र �नयमन 

   साना जल उपयोग स�ब�धी आयोजना तजु�मा, काया��वयन र अनगुमन । 

(घ) सूचना तथा स�ार ��व�ध �वकास तथा �व�तार र एफ.एम. स�ालन उपशाखा 

   आ�नो �े��भ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केबलु तथा तार�वह�न टे�ल�भजन �सारणको 

अनमु�त, नवीकरण र �नयमन 

   एक सय वाटस�मको एफ. एम. रे�डयो स�ालन अनमु�त, नवीकरण र  �नयमन 

   आ�नो �े��भ� प�प��काको �काशन अनमु�त, अ�भलेख तथा �नयमन 

   अ�भलेख �यव�थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको �योग  

   सूचना तथा स�ार ��व�धमा सव�साधारण जनताको सहज र सरल पहुचँ तथा सूचना ��व�धको 

�वकास र �व�तार स�ब�धी काय��म तजु�मा र काया��वयन 

   बै�ा�नक अ�ययन, अनसु�धान र ��व�ध �वकासमा लगानी 

   सूचना तथा स�ार ��व�धमा आधा�रत त�या� �यव�थापन । 

(ङ) खानेपानी �यव�थापन उपशाखा 



   �थानीय खानेपानी स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

   खानपेानी महसलु �नधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन 

   साव�ज�नक �थलमा �पउने पानी �यव�थापन 

   पानी महुानको संर�ण 

   �व�छ खानेपानी आपू�त� स�ब�धी अ�य �वषय । 

 

(च) साव�ज�नक �नजी साझेदार� इकाई 

   �थानीय साव�ज�नक—�नजी साझेदार� स�व�धी �थानीय नी�त, योजना �नमा�ण 

   �थानीय साव�ज�नक—�नजी साझेदार�का आयोजना छनौट तथा काया��वयन  

   साव�ज�नक सामदुा�यक साझेदार� 

   �थानीय �वकासमा �नजी �े�को �ब�धन 

 

४. आ�थ�क �वकास शाखा 

(क) कृ�ष, पशपु�छ� तथा सहकार� 

 कृ�ष 

   कृ�ष, कृ�ष �सार, कृ�ष उ�पादन �यव�थापनस�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन र �नयमन 

   कृ�ष बजार सूचना, कृ�ष बजार तथा हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, साना �सचँाई �नमा�ण, 

ता�लम, ��व�ध �सार, �ा�व�धक टेवा, कृ�ष सामा�ी आपू�त� र कृषक �मता �वकास काय��मको 

स�ालन 

   कृ�षज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

   कृ�ष वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण र �व�घन 

   कृ�ष �सार तथा जनशि�को ��ेपण, �यव�थापन र प�रचालन 

   उ�च मू�यय�ु कृ�षज�य व�तकुो �व�घन, �वकास तथा बजार�करण 

   कृ�षस�व�धी वीमा र कजा� सहजीकरण 

   शीत भ�डारणको �यव�थापन 

   कृषकह�को �मता अ�भव�ृ�, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�ीकरण 

   कृ�ष बीउ�वजन, न�, मलखाद र रसायन तथा औष�धह�को आपू�त�, उपयोग र �नयमन 

   कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�ष स�ब�धी �थानीय स� सं�थाह�को सम�वय, �यव�थापन 

र �नयमन 

   कृ�ष स�ब�धी ��व�धको संर�ण र ह�ता�तरण 



   कृ�ष त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� तथा कृ�ष स�ब�धी सूचनाको �चार�सार 

   कृ�ष �ोत के��को �थापना र �यव�थापन 

पशपु�छ� 

   पशपुालन र पश ु �वा��य स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र 

�नयमन 

   पशपु�छ� बजार सूचना, हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, ता�लम, �ा�व�धक टेवा, कृषक �मता 

�वकास काय��मको स�ालन र �नयमन 

   पशपु�छ�ज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

   पशपु�छ� िच�क�सा सेवाको �यव�थापन, 

   पशनु� सधुार प��त �वकास र �यब�थापन 

   पशपु�छ� स�ब�धी बीमा र कजा� सहजीकरण 

   �थानीय चरन तथा खक�  �वकास र �यव�थापन 

   पश ुआहारको गणु�तर �नयमन 

   �थानीय�तरमा पशपु�छ� स�ब�धी त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� 

   पश ुबधशाला र शीत भ�डारणको �यव�थापन र �नयमन 

   पशपुालन तथा पश ु�वा��य स�ब�धी अ�य काय� । 

सहकार� 

   सहकार� सं�था स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�डको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

   �थानीय सहकार� सं�थाको दता�, अनमु�त, खारेजी र �वघटन 

   सहकार� वचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �थानीय मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

   सहकार� स�ब�धी रा��य, के���य, �वषयगत, �ादेिशक र �थानीय संघ सं�थासँग सम�वय र 

सहकाय� 

   सहकार� स�ब�धी �थानीय त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

   �थानीय सहकार�को �मता अ�भवृ�� 

   �थानीय सहकार� �े�को �व�घन, �वकास र प�रचालन । 

(ग)उ�ोग तथा उ�मिशलता �वकास र खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण उपशाखा 

 उ�ोग 

   लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको दता�, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

   लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको �वकास र �व�धन 

   उ�मिशलता �व�धन 



   �यापा�रक फम�, पसलको दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

   सीप �वकास स�ब�धी काय�को �ब�धन । 

 खानी तथा ख�नज 

   खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड तथा  योजनाको 

काया��वयन र �नयमन, 

   ढु�ा, �गट�, बालवुा, माटो, ननु, �लेट, खर�ढु�ा, फायर�लेज�ता खानीज�य व�त ुसव��ण, अ�वेषण, 

उ�खनन ्

   ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, खर�ढु�ा, फायर �ले,�लेट तथा ननु, आ�द खानीज�य व�तकुो संर�ण, 

�वकास, उ�खनन ्र उपयोग स�ब�धी दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �यव�थापन 

   खानी तथा ख�नज पदाथ� स�ब�धी सूचना तथा त�या� स�लन, अ�भलेखन तथा �यब�थापन 

   भौग�भ�क न�सा �काशन । 

(घ) रोजगार �ब�धन तथा ग�रबी �यूनीकरण उपशाखा 

   ग�रबी �नवारण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनसु�धान 

   ग�रबी �नवारणको �थानीय रणनी�त तजू�मा 

   ग�रब घरप�रवार प�हचानस�ब�धी �थानीय सव��ण, सूचना �यव�थापन र �नयमन 

   ग�रबी �नवारण स�ब�धी रा��य, �ादेिशक र �थानीय सं�थासँग स�पक� , सम�वय र सहकाय� 

   रोजगार तथा बेरोजगारको त�या� स�लन, �शोधन र सूचना �णाल�को �थापना 

   �थानीय�तरमा रहेका �वदेशी ��मकको लगत स�लन तथा सूचना �यव�थापन 

   प�हचान भएका ग�रब घरप�रवार एवं लि�त समूह स�ब�धी �थानीय योजना, काय��म, �ोत 

प�रचालन र �यव�थापन 

   संघीय र �देश कानून बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�बासीको प�हचान र अ�भलेख 

�यव�थापन 

   सकुु�बासी स�ब�धी जी�वकोपाज�न र बसोबास �यव�थापन 

   रोजगार�का अवसर �सज�ना स�व�धी 

 

५. सामािजक �वकास शाखा 

(क) आधारभतू तथा मा�य�मक िश�ा काया�लय 

   �ारि�भक बाल िश�ा तथा �व�ालय िश�ा, अनौपचा�रक िश�ा, खलुा तथा वैकि�पक िश�ा 

(ग�ुकुल, मदरसा, ग�ुबा आ�द), �नर�तर �सकाइ तथा �वशेष िश�ा स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, 

योजनाको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 



   �ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ता�लमको योजना तजु�मा, स�ालन, अनमु�त र �नयमन 

   पा��म र पा�साम�ीको �वतरण तथा काया��वयन 

   �व�ालय िश�क तथा कम�चार� �यव�थापन 

   �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन 

   शैि�क पूवा�धार �नमा�ण र मम�त स�भार 

   आधारभतू तह (क�ा ८) को पर��ा �यव�थापन 

   �व�ाथ� �सकाइ उपल�धीको पर��ण र �यव�थापन 

   �व�ाथ� �ो�साहन तथा छा�वृि�को �यव�थापन 

   शैि�क परामश� सेवाको अनमु�त तथा �नयमन 

   �थानीय�तरको शैि�क �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �व�धन र �तर�करण 

   मा�य�मक तहस�मको शैि�क काय��मको सम�वय र �नयमन 

   प�ुतकालय एवं प�प��का 

   �थानीय प�ुतकालय, वाचनालय तथा सामदुा�यक अ�ययन के�� स�ालन तथा �यव�थापन । 

(ख) खेलकुद तथा अ�त�र� ��याकलाप इकाई 

   �थानीय�तरमा खेलकूद �शासन तथा स� सं�थाको �नयमन र सम�वय 

   खेलकुदको संरचनाको पूवा�धार �नमा�ण, स�ालन तथा �वकास 

   खेलकूदको �वकास र �व�घन 

   खेलकूद ��तयोगीता आयोजना र सहभागीता 

   अ�त�र� ��याकलाप स�ब�धी �वषय । 

(ग) आधारभतू �वा��य तथा सरसफाई काया�लय 

   आधारभतू �वा��य र सरसफाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, काया��वयन 

तथा �नयमन 

   रा��य तथा �देश�तर�य ल�य र मापद�ड बमोिजम �थानीय�तरको �वा��य स�ब�धी ल�य 

र गणु�तर �नधा�रण 

   रा��य र �ादेिशक मापद�ड अन�ुप जनरल अ�पताल, न�स�� होम, �नदान के�� तथा अ�य 

�वा��य सं�थाह�को ि�ल�नक दता�, स�ालन अनमु�त र �नयमन 

   आधारभतू �वा��य सेवाको स�ालन र �ब�घन 

   अ�पताल र अ�य �वा��य सं�थाको �थापना तथा स�ालन 

   �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पूवा�धार �वकास तथा �यव�थापन 

   सरसफाई सचेतनाको अ�भवृ�� 



   र� स�ार सेवा तथा �थानीय र शहर� �वा��य सेवा 

   औष�ध पसल स�ालन र �नयमन 

   औष�धज�य वन�प�त, जट�बटु� र अ�य औष�धज�य व�तकुो उ�पादन, �शोधन र �वतरण 

   �वा��य बीमा लगायतका सामािजक सरु�ा काय��मको �यव�थापन 

   औष�ध तथा अ�य मे�डकल उ�पादनह�को �यूनतम मू�य �नधा�रण र �नयमन 

   औष�धको उिचत �योग र सू�मजीव �नरोधक ��तरोध �यूनीकरण 

   औष�ध र �वा��य उपकरणको खर�द, भ�डाण र �वतरण 

   �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन 

   जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स) 

   �व�घना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु�थापना�मक र �या�लए�टभ �वा��य सेवाको 

स�ालन 

   �व�थ जीवनशैल�, पोषण, शार��रक �यायाम, योग अ�यास, �वा��य वृ�को पालना, प�कम� 

लगायतका जन�वा��य सेवाको �व�धन 

   जनुो�टक र क�टज�य रोगको �नय��ण तथा �यव�थापन 

   स�ुत�, म�दरा र लागू पदाथ�ज�य व�तकुो �योग �नय��ण तथा सचेतना अ�भवृ�� 

   आयवु��दक, यनुानी, आ�ची, हो�मयो�या�थक, �ाकृ�तक िच�क�सा लगायतका पर�परागत �वा��य 

उपचार सेवाको �यव�थापन 

   जन�वा��य, आप�काल�न �वा��य तथा महामार�को �नय��ण योजना र काया��वयन 

   स�वा तथा नसन� रोगको �नय��ण तथा रोकथाम 

   आकि�मक �वा��य सेवा �वाह । 

(घ)ल��गक समानता तथा सामािजक सरु�ा उपशाखा 

ल��गक समानता इकाई 

   म�हला हक स�ब�धी नी�त, योजना काया��वयन, सम�वय र �नयमन 

   म�हलाको आ�थ�क, सामािजक, राजनी�तक सशि�करण, �मता �वकास 

   लै�गक �हंसा �नवारणका ला�ग �नरोधा�मक, �व�धना�मक, संर�णा�मक उपाय र पनुः�थापना 

   ल��गक उ�रदायी बजेट  

 वालवा�लका, �कशोर �कशोर� तथा यवुा इकाई 

   बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन 

र �नयमन 

   बालबा�लकाको हकह�त संर�ण 



   बालमै�ी शासक�य �व�ध, बाल �लब, बाल संर�ण स�म�त तथा बाल स�ाल 

   बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धमा संघ, �देश तथा अ�य �नकायसँग स�पक� , सम�वय 

तथा सहकाय�, 

   बालबा�लका प�रवार सहयोग 

   बैकि�पक �याहार प��तको काया��वयन 

   बाल �याय 

   बाल गहृ, पनुः�थापना के��, िशश ु�याहार के�� र बाल �वकास के�� �यव�थापन 

   असहाय बालबा�लकाका, सडक बालबा�लका �यव�थापन 

   बाल �हंसा �नय��ण 

   बालसधुार तथा पनुः�थापना के�� �थापना, संचालन अनमुती र �नयमन 

   आप�काल�न बाल उ�ार कोष �थापना र �यव�थापन 

   यवुा जागरण, सशि�करण र प�रचालन 

   यवुा सीप, उ�मिशलता तथा नेत�ृव �वकास 

 अपांगता भएका �यि� तथा जे� नाग�रक इकाई 

   जे� नाग�रकको लगत, प�रचयप�, स�मान, �वा��य स�ुवधा, सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय� 

   जे� नाग�रक �लव, �दवा सेवा के��, भेटघाट�थल, आ�य के��को स�ालन तथा �यव�थापन 

   स� तथा �देशसँगको सम�वयमा अपा�ता पनुः�थापना के�� तथा अस� �याहार के��को 

स�ालन र �यव�थापन 

   अपा�ता भएका �यि� तथा असहायको लगत अ�ाव�धक, प�रचयप� �वतरण, सामािजक 

सरु�ा तथा स�ुवधाको �यव�थापन तथा �वतरण 

   अपाँगता भएका �यि�मै�ी पूवा�धार �नमा�ण तथा स�ालन 

   अपा�ता भएका �यि� र अस�ह�को �यव�थापन स�व�धी अ�य काय� । 

   एकल म�हला स�व�धी काय� 

(च)  गैरसरकार� सं�थाप�रचालन, सम�वय तथा �नयमन उपशाखा 

   �थानीय�तरमा समाजक�याण स�व�धी संघसं�था (गैरसरकार�, सामािजक तथा सामदुा�यक 

संघसं�था) को दता�, नवीकरण, प�रचालन तथा �नयमन 

   गठु�, कोष तथा अ�य ��ह�को �यव�थापन 

   �नजी तथा गैरसरकार� �े�सगँ सम�वय र सहकाय� 

   सामािजक संघसं�था स�ब�धी अ�य �वषय ।  

(छ) सामािजक सरु�ा काय��म तथा �यि�गत घटना दता� उपशाखा 



   सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनसु�धान 

   स� तथा �देशले �नधा�रण गरेको मापद�ड बमोिजम सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय��म 

काया��वयन 

   सामािजक सरु�ाको काया��वयनको ला�ग स�, �देश र �थानीय स� सं�थासँग स�पक� , 

सम�वय र सहकाय� 

   �थानीय सामािजक सरु�ा योजना र �यव�थापन तथा आव�यक त�यांक संकलन एवं 

�यव�थापन  

   आध�ुनक ��ब�धमाफ� त �यि�गत घटना दता� (ज�म, म�ृय,ु �ववाह, बसाईसराई, स�व�ध �व�छेद 

र धम�प�ु धम�प�ुी), अ�भलेख �यव�थापन तथा ��तवेदन 

(ज) सं�कृ�त, स�पदा, ल�लतकला तथा पय�टन �ब�धन उपशाखा 

   भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास स�ब�धी �थानीय�तरको नी�त, कानून, 

मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

   परुात�व, �ाचीन �मारक तथा स��हालयको संर�ण, स�भार, �ब�घन र �वकास 

   पर�परागरत �पमा च�लआएका जा�ा तथा पव�को स�ालन र �यव�थापन 

   �थानीय मह�वका धा�म�क तथा सां�कृ�तक स�पदाको �यब�थापन 

   पय�टक�य मह�वका �थल तथा स�पदाको प�हचान, संर�ण र �व�धन 

   पय�टन पूवा�धार �वकास तथा �ो�साहन 

   परुाताि�वक, धा�म�क मह�वका स�पदाह�को संर�ण तथा स�ब�धन 

   भाषा, सं�कृ�त, जा�ा, पव� र ल�लतकलाको संर�ण, �ब�धन र �वकास । 

 

६. वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा �वप� �यव�थापन शाखा 

(क) वन, व�यज�त,ु भ—ूसंर�ण तथा जै�वक �व�वधता संर�ण शाखा 

   वन, ज�ल, व�यज�त,ु चराच�ु�ी, जल उपयोग, वातावरण, पया�वरण तथा जै�वक �व�वधता 

स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

   सामदुा�यक, �ामीण तथा शहर�, धा�म�क, कव�ुलयती वनको संर�ण, स�व�धन, उपयोग र 

�नयमन  

   वन उपभो�ा समूहको �यव�थापन 

   म�यवत� ��ेको सामदुा�यक, धा�म�क र कब�ुलयती वनको �यव�थापन 

   नद� �कनार, नद� उकास, नहर �कनार तथा सडक �कनारमा वृ�ारोपण �यव�थापन 

   �नजी तथा �यवसा�यक वनको �ब�घन र �नयमन 



   साव�ज�नक खाल� ज�गा, पाखा वा �े�मा वृ�ारोपण, स�भार, उपयोग र �यव�थापन 

   जडीबटु� तथा अ�य गैरका� वन पैदावार स�ब�धी, सभ��ण, उ�पादन, स�लन,  �ब�घन, 

�शोधन, र बजार �यव�थापन 

   वनबीउ बग�चा �थापना, �यव�थापन र �व�घन 

   नस�र� �थापना, �ब�वा उ�पादन, �वतरण, रोपण र �व�धन 

   व�यज�त ुर चराच�ु�ीको संर�ण, �यवसा�यक पालन, उपयोग र अनगुमन 

   व�यज�तबुाट �थानीय समदुायमा पन� �भाव रोकथाम, �यव�थापन  

   �थानीय �ाणी उ�ान (िच�डयाखाना) को �थापना र स�ालन 

   �थानीय व�यज�त ुपय�टन र आयआज�न 

   �थानीय�तरमा आखेटोपहारको �यव�थापन 

   वन, व�यज�त ुतथा चराच�ु�ीको अ�भलेखा�न र अ�ययन अनसु�धान 

   रैथाने �जा�तको संर�ण र �व��न 

   �मचाहा �जा�तको �नय��ण 

   जै�वक �व�वधताको अ�भलेख 

   सामदुा�यक भसंूर�ण र सोमा आधा�रत आय आज�न काय��म 

   भसंूर�ण र जलाधार �यव�थापनज�य सामदुा�यक अनकूुलन 

   जलवायू प�रवत�न अनकुुलन काय�  

   आय आज�नमा आधा�रत जडीबटु�को संर�ण, �ब�धन, �यव�थापन 

(ख) वातावरण, पया�वरण एवं जलाधार��े संर�ण उपशाखा 

   �व�छ तथा �व�थ वातावरण र जलाधार तथा व�ययज�तकुो संर�ण �यव�थापन स�ब�धी 

नी�त, कानून, काय��म तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 

   ब�ृारोपण, ह�रयाल� तथा ह�रत �े�को �व��न 

   वाय ुतथा �वनीको �दूषण �नय��ण 

   हा�नकारक पदाथ�ह�को �नयमन तथा  �नय��ण 

   वातावरणीय जोिखम �यूनीकरण 

   �यून काव�नमखुी तथा वातावरणमै�ी �वकास अवल�बन 

   वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण र �यव�थापन 

   प�हरो �नय��ण 

   जलवायू प�रवत�न अनकुु◌ुलन काय��म  

(ग)फोहरमैला �यव�थापन उपशाखा 



   फोहरमैला स�लन, पनुः उपयोग, �शोधन, �वसज�न र सोको सेवा श�ुक �नधा�रण र �नयमन 

   �या�ड�फल साईट �यव�थापन 

   सरसफाई  तथा �वा��यज�य फोहोरमैलाको �यव�थापन 

   साव�ज�नक शौचालय �यव�थापन 

(घ) �वप� �यव�थापन, बा�ण य��, ए�वलेु�स उपशाखा 

   �वप� �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �थानीय�तरका आयोजनाको 

काया��वयन र �नयमन 

   �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, जोिखम �यूनीकरण काय� योजना 

   �वप� पूव� तयार�, खोज तथा उ�ार, राहत साम�ीको पूव� भ�डारण, �वतरण र सम�वय 

   �वप� जोिखम �े�को न�सा�न तथा ब�तीह�को प�हचान र �थाना�तरण 

   �वप� �यव�थापनमा स�, �देश र �थानीय समदुाय, संघ सं�था, �नजी�े�सँग सहयोग, सम�वय 

र सहकाय� 

   �वप� कोषको  �थापना तथा स�ालन र �ोत साधनको प�रचालन 

   �वप� प�ात ्�थानीय�तरको पनु�थापना र पनु�न�मा�ण 

   �वप� स�ब�धी त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

   �ाकृ�तक �कोपको रोकथाम र पूव� तयार� 

   �वप� जोिखम �यूनीकरणका ला�ग पूव� सूचना �णाल� स�ब�धी काय��मको तजु�◌ृमा र 

काया��वयन,  

   बा�ण य�� तथा ए�बलेु�सको स�ालन तथा �यव�थापन 

   �थानीय आपतकाल�न काय� स�ालन �णाल� 

 

७. भ�ूम �यव�थापन तथा भवन �नयमन शाखा 

(क) भ—ूउपयोग तथा व�ती �वकास उपशाखा 

   शहर�करण, ब�ती �वकास स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, 

आयोजना प�हचान, अ�ययन, काया��वयन र �नयमन 

   आधारभतू आवासका योजना तजु�मा र काया��वयन 

   नगरपा�लकामा अ�यवि�थत बसोबास �यव�थापन काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

   आधारभतू बसोवास स�ब�धमा �देश सरकारसँग सम�वय 

   योजनाब� र �यबि�थत व�ती �वकासका काय��मको तजु�मा काया��वयन 

   एक�कृत ब�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यब�थापन 



   आ�नो �े�को भउूपयोग नी�त, योजना, काय��म तजु�मा र काया��वयन  

   �यवि�थत ब�ती �वकासका काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

   संघीय र �देश काननु बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�वासी प�हचान र अ�भलेख �यव�था 

   �थानीय�तरमा सकुु�वासी स�व�धी जी�वकोपाज�न र वसोवास �यव�था 

   एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यव�थापन । 

(ख) ज�गा नापी तथा न�सा, घरज�गा धनी पजुा� उपशाखा 

   घरज�गा धनी दता� �माणपजुा� �वतरण तथा लगत �यव�थापन 

   भ�ूमको वग�करण अनसुारको लगत  

   ज�गाको �क�ाकाट र भमूी लगत (न�शा, �े�ता) �नमा�ण र संर�ण 

   सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा �ा��, मआु�जा �नधा�रण तथा �वतरणमा सम�वय र 

सहजीकरण 

   ज�गा �ववाद समाधानमा मेल�मलाप र म�य�थता 

   �व� स�पदा सूचीमा परेका �मारक र परुाताि�वक मह�व लगायत वन, सीमसार ��े, तटवत� 

�े�का ज�गा स�ब�धी लगत 

(ग) भवन तथा भवन सं�हता एवं �नमा�ण इजाजत (�डजाइन समेत) उपशाखा 

   भवन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, आयोजना प�हचान, 

अ�ययन, काया��वयन र �नयमन, 

   रा��य भवन सं�हता तथा मापद�ड बमोिजम भवन �नमा�ण अनमु�त र �नयमन 

   भवन �नमा�णको न�शा �वीकृ�त, संशोधन, �नयमन 

   परुात�व, �ाचीन �मारक र सं��हालय संर�ण, स�ब�धन र पनुः�नमा�ण, 

   सरकार� भवन, �व�ालय, सामदुा�यक भवन, सभागहृ तथा अ�य साव�ज�नक भवन तथा संरचना 

�नमा�ण र मम�त संभार, 

 

८. �याय, कानून तथा मानव अ�धकार �व�धन शाखा 

(क) नगर �हर� �यव�थापन उपशाखा 

   संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रह� नगर �हर�को स�ालन तथा �यव�थापन नी�त, 

कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन,  

   नगर �हर�माफ� त देहायका काय� स�पादन गन�, 

 नी�त, कानून, मापद�ड, �नण�यह� काया��वयनमा सहयोग, 

 स�पि�को संर�ण, 



 नगरपा�लकामा हनेु सभा समारोह, पर�परा तथा जा�ा चाडपव�को �यव�थापनमा सहयोग, 

 �थानीय बजार तथा पा�क� � �थलको �यव�थापनमा सहयोग, 

 नगर �हर� स�ब�धी काय�पा�लकाले तोके बमोिजमका नी�त, योजना, काय��म काया��वयन,   

 नगर ब�ती सरसफाई स�ब�धी मापद�डको काया��वयन र कसूर उपर छान�वन र 

अनसु�धान, 

 �थानीय �या�यक स�म�तले गरेका आदेश, फैसला काया��वयनमा सहयोग, 

 काया�लय प�रसर, स�पदा, साव�ज�नक, ऐलानी, प�त� ज�गा, साव�ज�नक भवन तथा भौ�तक 

पूवा�धारको संर�ण र सरु�ा, 

 �वप� �यव�थापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम तथा अनसु�धानमा सहयोग, 

 फूटपाथ �यव�थापन 

 �नमा�ण �नयमन 

 गणु�तर �नय��ण 

   नगर �हर� स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) �याय, कानून तथा मानव अ�धकार �व�धन उपशाखा 

   �या�यक स�म�तको सिचवालय, �याय, कानून, मानव अ�धकार �व�धन तथा मेल�मलाप र 

म�य�थता, �नण�य तथा फैसला काया��वयन 

   �या�यक स�म�तको सिचवालय स�व�धी काय� 

   �याय तथा कानूनी रा�यको प�रपालना 

   मानव अ�धकारको संर�ण तथा �व�धन 

   �यि� र समदुायबीच मेल�मलाप र म�य�थताको �यव�थापन 

   �या�यक �नण�य तथा फैसला काया��वयन 

(ग) �वधायन उपशाखा 

   काय�पा�लका तथा सभामा पेश गनु�पन� �व�भ� नी�त, �नयम तथा कानूनको मसौदामा संयोजन 

र सम�वय 

   नी�त, काननुको �माणीक ��तको संर�ण, �कासन र अ�भलेख 

   �वधायन स�व�धी अ�य काय� । 

 

६. योजना, अनगुमन तथा त�याकं शाखा 

(क) योजना उपशाखा 



   �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना र �नयमन 

   �थानीय �वकास नी�त, अ�पकाल�न, म�यकाल�न तथा द�घ�काल�न �वकास योजना एवं 

ग◌ुु�योजनातजू�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा मू�याकंन 

   आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�तक, वातावरणीय, ��व�ध र पूवा�धारज�य �वकासका ला�ग आव�यक 

आयोजना तथा प�रयोजनाह�को तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा मू�या�न 

   बा�ष�क �वकास काय��म, आयोजना तजु�मा, काया��वयन 

   �वकास �नमा�ण �कृयामा �थानीय जनसहभा�गता अ�भबृ��का काय��म तजु�मा र काया��वयन 

   �वकास योजनाह�को वातावरणीय �भाव मू�यांकन 

   उपभो�ा स�म�तको �ववरण, �मता �वकास 

   �वकासका �ाथ�मकता �ा� �े� �नधा�रण 

   संघीय र �ादेिशक आयोजना, प�रयोजना काया��वयनमा सम�वय, सहजीकरण र सहयोग 

   �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) अनगुमन तथा मू�याकंन उपशाखा 

   �वकास आयोजनाको अनगुमन, आव�धक �ग�त तथा ��तफलको समी�ा 

   �वकास योजनाको अनगुमन तथा मू�यांकनको आधार तथा ���या �नधा�रण 

   आयोजनाको अ�ययन, अनसु�धान तथा �भाव मू�या�न 

   �बषय��ेगत नी�तको अनगुमन तथा मू�यांकन 

(ग) त�यांक �यव�थापन उपशाखा 

   त�याङक संकलन, �यव�थापन तथा �योग स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन 

र �नयमन 

   सूचना तथा अ�भलेख के��को �थापना तथा स�ालन 

   �थानीय त�याङक संकलन, �शोधन, अ�भलेिखकरण तथा �वतरण 

 आधारभतू त�यांक संकलन र �यब�थापन ◌ः जनसाि��यक, �ाकृ�तक, आ�थ�क, सामािजक, 

सां�कृ�तक, भौ�तक पूबा�धार, रोजगार�को अव�था, कूल �ाह��य उ�पादन, ��त�यि� आय, 

मानव �वकास सूचका�, राज� तथा आय�यय समेतको त�या� स�लन र �शोधन गर� सूचना 

�णाल�मा आव�ता र पा�व िच� तथा �ोत न�साको अ�ाव�धक एवं अ�भलेख 

 बेरोजगारको त�यांक संकलन 

 �थानीय �यापार, �यवसायको त�या� �णाल� र अ�ययन अनसु�धान 

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय त�या� र सूचना �यव�थापन 

 स�प� भएका तथा चालू योजनाको �ववरण 



 �बष�े�गत सूचना, त�यांकको संकलन, अ�भलेख 

  �देश तथा संघसँग त�यांक एवं सूचना आदान�दान र सम�वय 

  स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा  साधनको अ�भलेख (�ोफाईल) �यब�थापन 

  नगरपा�लकाको आव�धक तथा वा�ष�क काय��म र बजेट �वीकृ�त । 

 

���यः नगर काय�पा�लकाले मा�थ उि�लिखत �बषय�े� समे�ने गर� आ�नो आव�यकता र �ाथ�मकता अन�ुप 

काया�लय, शाखा वा उपशाखा वा इकाई स�हतको �शास�नक ढाँचा �वीकृत गर� लागू गन� स�नेछ ।  

 

  



अनसूुची –३ 

(�नयम ४ को उप�नयम (३) संग स�वि�धत) 

वडा स�म�तबाट स�पादन हनेु काय� 

 

(क) वडा�तर�य त�या� संकलन तथा अ�ाव�धक गन�ः 

   आ�नो वडा �भ�को ब�तगुत �ववरण (नद�नाला, जै�वक �व�वधता, ख�नज पदाथ�, जनसं�याको 

बनोट, आ�थ�क अव�था, उ�ोगध�दा, िश�ा तथा �वा��य स�ब�धी �ववरण आ�द) तयार गन�, 

अ�ाव�धक गद� लैजाने,  

   �नजी घर तथा घरप�रवारको लगत रा�,े  

   ऐ�तहा�सक, परुाताि�वक, सां�कृ�तक तथा धा�म�क मह�वका स�पदा, �ाचीन �मारक, साव�ज�नक 

तथा सामदुा�यक भवन, साव�ज�नक, ऐलानी, पत� ज�गाको लगत रा� ेतथा संर�ण गन�, 

   खलुा �े�, चोक, घाट, पाट�, पौवा, स�ल, धम�शाला, मठ, मि�दर, ग�ुवा, मि�जद, देव�थल, मदरसा, 

प�त� ज�गा, डाँडापाखा, चरन�े�, पानीको मूल, पोखर�, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढँुगेधारा, गठु�घर, बाटो, 

सडक, पलु पलेुसा, कुलो नहर, पानी घ�, �मलको त�या� स�लन गर� अ�ाव�धक लगत रा�,े संर�ण 

गन� र ख�डीकृत त�या� र सूचना स�हतको वडाको पा�व िच� तयार तथा अ�ाव�धक गन� । 

 

(ख) वडाका �वकास �नमा�णका योजना तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा आव�धक �ग�त समी�ा गन�ः 

   सहभागीतामूलक योजना तजु�मा �णाल� अनसुार ब�ती वा टोल�तरबाट योजना तजु�मा ���या 

अवल�बन गर� ब�ती तथा टोल�तर�य योजनाको माग स�लन, �ाथ�मक�करण तथा छनौट गन�, 

   टोल �वकास सं�थाको गठन र प�रचालन तथा वडा�भ� स�ालन हनेु योजनाह�का ला�ग 

उपभो�ा स�म�तको गठन तथा सोको अनगुमन गन�, 

   वडा�भ�का योजना तथा भौ�तक पूबा�धारको संर�ण, मम�त स�भार, रेखदेख तथा �यव�थापन 

गन�, 

(ग) वडाका �वकास �नमा�णका काय�ह� गन�ः 

   बालउ�ानको �यव�था गन�,  

   अनौपचा�रक िश�ा काय��म तथा �ारि�भक बाल �वकास के�� स�ालन र �यव�थापन गन�,  

   प�ुतकालय, वाचनालय, सामदुा�यक �सकाई के��, बाल�लव तथा बालस�ालको स�ालन र 

�यव�थापन गन�, 

   वडा तहको �वा��य के�� तथा उप के��को �यव�थापन गन�, 

   बालबा�लकाह�लाई �ब.�स.िज., पो�लयो, �भटा�मन “ए” को �यव�था गन�,  

   पोषण काय��मको स�ालन गन�, 



   वडा तहमा �वा��य जनचेतना �वकास तथा  �वा��य सूचना काय��मको स�ालन गन�,  

   शहर� तथा �ामीण �वा��य ि�ल�नकको स�ालन गन�, गराउन,े  

   साव�ज�नक शौचालय तथा �नान गहृको �नमा�ण र �यव�थापन गन�, गराउन,े  

   वडा�तर�य सामदुा�यक धाराको �ब�ध, कुवा, इनार तथा पोखर�को �नमा�ण, संर�ण र  

गणु�तर �नयमन गन�,  

   घरबाट �नकास हनेु फोहरमैलाको स�लन र �यव�थापन, चोक तथा ग�ल�ह�को सरसफाई, 

ढल �नकास, मरेका जनावरको �यव�थापन, सतह� पानीको �नकास तथा  पानीको �ोत संर�ण गन�, 

गराउने,  

   कृ�ष तथा फलफूल नस�र�को �थापना, सम�वय र �व�घन तथा वडा�तर�य अगवुा कृषक 

ता�लमको अ�भमखुीकरण गन�, 

   कृ�ष मलको माग स�लन गन�,  

   कृ�षमा ला�ने रोगह�को �ववरण तयार गन�,  

   पशपंुछ� �वकास तथा छाडा चौपायाको �यव�थापन,  

   वडा�भ�को चरन �े� संर�ण तथा �यव�थापन गन�, 

   �थानीय समदुायका चाडपव�, भाषा सं�कृ�तको �वकासको ला�ग कला, नाटक, जनचेतनामूलक 

तथा सां�कृ�तक काय��म गन� गराउने, 

   �थानीय मौ�लकता झि�कने सां�कृ�तक र��तर�वाजलाई संर�ण तथा �व�घन गन�, 

   वडा�भ� खेलकुद पूबा�धारको �वकास गन�,  

   अ�तर �व�ालय तथा वाल�लव माफ� त खेलकूद काय��मको स�ालन गन� गराउन,े  

   वडा �े��भ�को वाटोघाटो चालू अव�थामा रा� ेतथा रा� सहयोग गन�,  

   वडा�भ�का सडक अ�धकार�े�मा अवरोध र अ�त�मण गन� न�दन,े  

   बाटोघाटोको वाढ�, प�हरो प�छाउन,े 

   घरेल ुउ�ोगको लगत स�लन तथा  स�भा�यता प�हचान गन�, 

   वडा�भ� घरेल ुउ�ोगको �व��न गन�,  

   �च�लत कानून बमोिजम �यि�गत घटना दता�, अ�ाव�धक र सोको अ�भलेख संर�ण गन�,  

   �यि�गत घटना दता� स�ब�धी जनचेतना काय��म स�ालन गन�, 

   सामािजक सरु�ा भ�ा �वतरण तथा अ�भलेख अ�ाव�धक गन�,  

   वडालाई बालमै�ी बनाउने, . 



   वडा�भ� आ�थ�क तथा सामािजक �पमा प�छ परेका म�हला, बालबा�लका, द�लत, अपा�ता 

भएका �यि�, जे� नाग�रक, अ�पसं�यक, सीमा�तकृत समदुायको अ�भलेख राखी सामािजक र आ�थ�क 

उ�थान स�व�धी काम गन�,  

   �व�भ� समदुायका बीच सामािजक सदभाव र सौहाद�ता कायम गन�,  

   बाल�ववाह, म�हला �व��को �हँसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, ह�लया �था, छाउपडी, कमलर� 

�था, बाल�म, मानव बेच�वखन, �नर�रता ज�ता सामािजक कु�रती र अ�ध�व�ासको अ��य गन�, 

गराउने,  

   �च�लत कानूनको अधीनमा रह� मालपोत तथा भ�ूम कर, �यवसाय कर, वहाल कर, �व�ापन 

कर, सःश�ुक पा�क� �, नया ँ �यवसाय दता�, �सफा�रस द�तरु, सवार� साधन कर, मनोर�न करको 

लेखाजोखा र स�लन गर� नगरपा�लकामा ��तवेदन स�हत रकम  बझुाउने, 

   अस� �बरामी भएको बेवा�रस वा असहाय �यि�लाई निजकको अ�पताल वा �वा��य 

के��मा पु�याई औषधोपचार गराउन,े  

   असहाय वा वेवा�रस �यि�को म�ृय ुभएमा �नजको दाह सं�कारको �यव�था �मलाउने,  

   सडक बालबा�लकाको उ�ार र पनु�था�पना गन�, गराउन,े 

   वडा�भ�को सामदुा�यक वन, वनज�य स�पदा र जै�वक �व�वधताको संर�ण र �व��न गन�, 

   वडा, टोल, ब�ती�तरमा ह�रयाल� �े� �ब�तार गन� गराउने,  

   वडालाई वातावरणमै�ी बनाउने,  

   �ा�ा�रक कृ�ष, सरुि�त मात�ृव, �व�ाथ� भना�, पूण� खोप, खलुा �दशाम�ु सरसफाई, 

वातावरणमै�ी तथा बालमै�ी शासनज�ता �व��ना�मक काय�ह� गन�, गराउने । 

(घ)कानून बमोिजमका �नयमन काय� गन�ः 

   वडा�भ� स�ा�लत �वकास योजना, आयोजना तथा संल�न उपभो�ा स�म�तह�का काय�को 

�नयमन गन�,  

   घर�नमा�ण गणु�तर तथा भवन सं�हता र मापद�ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गन�, �सकम�, 

डकम�लाई भकू�प ��तरोधी भवन �नमा�ण स�व�धी ता�लम �दने,  

   खा�ा�, माछा, मास,ु तरकार�, फलफूल, पेय पदाथ� तथा उपभो�य साम�ीको गणु�तर र 

मू�यसूची अनगुमन गर� उपभो�ा �हत संर�ण गन�, 

   वडा�भ�का उ�ोग ध�दा र �यवसायको �ब�धन गर� लगत रा�,े 

   हाट बजारको �यव�थापन गन�, गराउने, 

   �व�तु चहुावट तथा चोर� �नय��ण गन� । 

   नाता, नाग�रकता आ�दको �सफा�रस तथा �मािणत गन� । 



   आ�नो भौगो�लक ��े �भ�को �नमा�ण काय� तथा अ�य सेवको �योजनका ला�ग �नमा�ण 

साम�ी, �याला, भाडा, तथा महशूलको �थानीय दररेट तो�ने । 

   आ�नो वडा�भ�का उपभो�ा स�म�त, सहकार� सं�था, �नजी �े� लगायतका सबै �वकास 

साझेदारह�सँग �वकास �नमा�ण तथा साव�ज�नक सेवा �वाहमा सम�वय गन� । 

   समय समयमा नेपाल कानूनले तोकेबमोिजम अ�य काम गन� । 

 

(ङ) अ�भलेख �यव�थापन, �सफा�रस तथा �मािणत गन� 

   पि�करण, नाग�रकता तथा अ�भलेख �यव�थापन 

 महानगरपा�लकामा �यि�गत घटनाको �थानीय त�या� स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, 

योजना, काया��वयन र �नयमन, 

 संघीय कानून र मापद�ड बमोिजम नगरपा�लकामा �यि�गत घटना (ज�म,म�ृय,ु �वबाह, बसाइ 

सराइ, स�ब�ध �व�छेद र धम�प�ु र धम�प�ुी) को दता�, 

 आध�ुनक ��व�ध अपनाई �यि�गत घटनाको अ�भलेख �यव�थापन र ��तवेदन, 

 नेपाल� नाग�रकताको �माणप�का ला�ग �सफा�रस लगायतका मह�वपूण� अ�भलेखको 

�यव�थापन, 

 �थानीय अ�भलेख �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन, 

 �थानीय �तरको अ�भलेख �यब�थापन । 

   नाता �मािणत गन�, 

   नाग�रकता तथा नाग�रकताको ��त�ल�प �लनका ला�ग �सफा�रस गन�, 

   बहाल करको लेखाजोखा �सफा�रस गन�,  

   कोठा खो�न रोहबरमा ब�ने, 

   मोह� लगत क�ाको �सफा�रस गन�, 

   घरज�गा करको लेखाजोखा �सफा�रस गन�, 

   ज�म �म�त �मािणत गन�, 

   �यापार �यवसाय ब�द भएको, स�ालन नभएको वा �यापार �यवसाय हुदैँ नभएको �सफा�रस 

गन�, 

   �मलाप�को कागज गराउने �नवेदन दता� गन� �सफा�रस गन�, 

   �ववाह �मािणत तथा अ�ववा�हत �मािणत गन�, 

   �नःश�ुक वा सश�ुक �वा��य उपचारको �सफा�रस गन�, 

   अ��जेी मा�यममा �सफा�रस तथा �मािणत गन�, 



   घरपाताल �मािणत गन�, 

   �यि�गत �ववरण �मािणत गन�, 

   पजुा�मा घरकायम गन� �सफा�रस गन�, 

   फरक, फरक नाम, थर, ज�म �म�त तथा �मािणत दवैु नाम गरेको �यि� एकै हो भ�े 

�सफार�श गन�, 

   नाम, थर,ज�म �म�त संशोधनको �सफा�रस गन�, 

   ज�गा धनीपूजा� हराएको �सफा�रस गन�, 

   कागज र म�जरु�नामा �मािणत गन�, 

   �क�ाकाट गन� �सफा�रस गन�, 

   संर�क �मािणत गन� तथा सं�थागत र �यि�गत संर�क �सफा�रस गन�, 

   जी�वतसँगको नाता �मािणत गन�, 

   हकवाला वा हकदार �मािणत गन�, 

   नामसार� गन� �सफा�रस गन�, 

   ज�गाको हक स�ब�धमा �सफा�रस गन�, 

   मतृकसँगको नाता �मािणत तथा सि�म�न  �सफा�रस गन�, 

   उ�ोग ठाउँसार� गन� �सफा�रस गन�, 

   जी�वत रहेको �सफा�रस गन�, 

   पूव� �ाथ�मक �व�ालय खो�ने �सफा�रस र अनमु�त �दने, 

   ज�गा मू�या�न �सफा�रस �मािणत गन�, 

   �व�ालयको क�ा थप गन�  �सफा�रस गन�, 

   पालन पोषणको ला�ग �सफा�रस गन�, 

   वैवा�हक अ��कृत नाग�रकता �सफा�रस गन�, 

   आ�थ�क अव�था कमजोर वा �बप�ता �मािणत गन� वा आ�थ�क अव�था ब�लयो वा स�प�ता 

�मािणत  

   �व�ालय ठाउँ सार� गन� �सफा�रस गन�, 

   धारा तथा �व�तु जडानको ला�ग �सफा�रस गन�, 

   �च�लत कानून अनसुार ��यायोिजत अ�धकार बमोिजमको अ�य �सफा�रस वा �मािणत गन� 

। 

  

  



अनसूुची – ४ 

(�नयम ४ को उप�नयम (४) सँग स�बि�धत) 

�मखु, उप�मखु, वडा अ�य� तथा सद�यको काम, कत��य र अ�धकार 

१. �मखुको काम, कत��य र अ�धकारः (१) �मखुको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) नगर सभा तथा नगरकाय�पा�लकाको बैठक बोलाउने र बैठकको �मखुता गन� । 

(ख) नगर सभा तथा नगर काय�पा�लकाको बैठकमा बैठकको काय�सूची तथा ��ताव पेश गन�, गराउने । 

(ग)  नगरपा�लकाको बा�ष�क काय��म तथा बजेट तयार गर� सभामा पेश गन� । 

(घ)  नगरकाय�पा�लकाको �नण�यमा नगर सभाको अ�धवेशनको आ�हान र समापनको घोषणा गन� । 

(ङ)  नगरपा�लकाका उप�मखु वा सद�यलाई नगरपा�लकाको काय� �वभाजन �नयमावल� अन�ुपको 

�वषयगत काय� िज�मेवार� बाँडफाडँ तथा हेरफेर गन� । 

(च) नगरसभा र नगर काय�पा�लकाको �नण�य काया��वयन गन� गराउने । 

(छ)  नगर काय�पा�लकाको दै�नक काय�को सामा�य रेखदेख, �नद�शन र �नय��ण गन� । 

(ज) उप�मखु तथा सद�यलाई नगरपा�लकाको कामका ला�ग �वदेश�भ� काजमा खटाउने । 

(झ) काय�कार� अ�धकृतको सात �दनस��को �वदा वा �वदेश�भ�को काज �वीकृत गन� । 

(ञ)  नगरपा�लकाको चल अचल स�पि� हेर�वचार तथा मम�त स�भार गन� गराउन ेर आ�दानी, खच�, �हसाब 

र अ�य कागजप� सरुि�त रा�,े रा� लगाउने । 

(ट)  �च�लत नेपाल कानून बमोिजम आव�यक �सफा�रस गन� । 

(ठ)  नगर सभा वा नगरकाय�पा�लकाले तोकेका अ�य काम गन� । 

(२) �मखुले आ�नो अनपुि�थ�तमा उप�मखुलाई काय�वाहक �मखु तो�न◌ु◌ुु पन�छ । 

 

२. उप�मखुको काम, कत��य र अ�धकारः (१) उप�मखुको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः  

(क) �या�यक स�म�तको संयोजक भई काय� गन� । 

(ख) नगरपा�लका �मखुको अनपुि�थ�तमा काय�बाहक �मखु भई काय� गन� । 

(ग) नगरसभा, नगर काय�पा�लका तथा �मखुले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) उप�मखुले आ�नो नगरपा�लका �े�बा�हर जान ुपदा� �मखुलाई जानकार� �दन ुपन�छ । 

 

३. वडा अ�य�को काम, कत��य र अ�धकारः (१) वडा अ�य�को काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनेुछः  

(क) आ�नो वडा स�म�तको अ�य� भई काय� गन� । 

(ख) वडा स�म�तका सद�यह�लाई वडा स�म�तको कामको बाँडफाडँ गर� सहजीकरण तथा प�रचालन गन� । 

(ग) काय�पा�लकाको सद�य भई काय� गन� । 



(घ) वडाको �वकास योजना, बजेट तथा काय��म तयार गन�, गन� लगाउने तथा �वीकृ�तका ला�ग 

नगरपा�लकामा पेश गन� । 

(ङ) वडाबाट काया��वयन हनेु योजना तथा काय��मह� काया��वयन गन� गराउन,े �तनको अनगुमन गन� तथा 

आव�धक समी�ा गन� गराउने । 

(च) �च�लत नेपाल कानून बमोिजम आव�यक �सफा�रस गन� । 

(छ) तो�कए बमोिजम वा नगरपा�लका �मखुले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) वडा�य�ले आ�नो अनपुि�थ�तमा स�वि�धत वडा स�म�तको जे� सद�यलाई काय�वाहक तोक� सोको 

जानकार� नगर काय�पा�लकालाई �दनपुन�छ । 

 

४.सद�यको काम, कत��य र अ�धकारः (१)काय�पा�लकाको सद�यको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनेुछः– 

(क) काय�पा�लकाको बैठकमा भाग �लने । 

(ख) �मखुले तोकेको �बषयगत �े�को संयोजक वा अ�य� भई तो�कएको काय� गन� । 

(ग) �मखुले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) सद�यले नगरपा�लका �े� बा�हर जाँदा �मखुलाई जानकार� �दई जान ुपन�छ ।  

 

५. वडा सद�यको काम, कत��य र अ�धकारः (१) वडा सद�यको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनेुछः 

(क) वडा स�म�तको बैठकमा भाग �लने । 

(ख) वडा अ�य�को अनपुि�थ�तमा वडाअ�य�ले तोके बमोिजम काय�वाहक वडा अ�य� भई काय� गन� । 

(ग) वडा अ�य�ले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) वडा सद�यले नगरपा�लका �े� बा�हर जाँदा वडा अ�य�माफ� त काय�पा�लकालाई जानकार� �दन ुपन�छ 

।  

 

  

  



अनसूुची —५ 

�बषयगत स�म�तह�को �ववरण 

(�नयम ४ को उप�नयम (६) संग स�वि�धत) 

(क) साव�ज�नक सेवा तथा �मता �वकास स�म�त 

(ख) आ�थ�क �वकास स�म�त 

(ग) सामािजक �वकास स�म�त 

(घ) पूवा�धार �वकास स�म�त 

(ङ) वातावरण तथा �वप� �यव�थापन स�म�त 

(च) �बधेयक स�म�त 

 




