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नगर कार्यपालिका (कार्य लिभाजन) लनर्माििी, २०७४ 

नेपािको संलिधानको धारा २१८ िे दिएको अलधकार प्रर्ोग गरी  कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगर 

कार्यपालिकािे आफ्नो कार्य लिभाजनका िालग लमलत २०७४।०३।३० को लनर्यर् अनुसार िेहार्का लनर्महरु 

बनाएको छ । 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स लनर्माििीको नाम “नगर कार्यपालिका (कार्य लिभाजन) 

लनर्माििी, २०७४” रहकेो छ । 

(२) र्ो लनर्माििी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः लबषर् िा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेमा र्स लनर्माििीमा– 

(क) “प्रमुख” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको प्रमुख सम्झनुपछय । 

(ख) “उपप्रमुख” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख सम्झनुपछय । 

(ग) “कार्यपालिका” भन्नािे कागेश्वरी मनोहरा नगर कार्यपालिका सम्झनुपछय । 

(घ) “कार्यकारी अलधकृत” भन्नािे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कार्यकारी अलधकृत सम्झनुपछय । 

(ङ) “नगरपालिका” भन्नािे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका सम्झनु पछय । 

(च) “लबषर्गत शाखा” भन्नािे कागेश्वरी मनोहरा नगर कार्यपालिका अन्तरगतको लबषर्गत शाखा, उपशाखा, 

कार्ायिर् िा इकाईिाई सम्झनुपछय । र्स शब्ििे संलिधान बमोलजम नगरपालिकािाई तोदकएको 

कार्यसम्पािन गनयका िालग नगर कार्यपालिका अन्तगयत रहने लशिा, स्िास््र्, कृलष, िन, पशु लिकासजस्ता 

लबषर्िेत्रगत कार्ायिर् िा इकाईिाई समेत सम्झनु पछय । 

(छ) “िडा सलचि” भन्नािे नगरपालिकाको िडा कार्ायिर्को प्रशासकीर् प्रमुखको रुपमा कामकाज गनय 

तोदकएको िडा सलचि सम्झनुपछय । 

(ज) “िडा सलमलत” भन्नािे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको िडा सलमलत सम्झनु पछय । 

(झ) “सिस्र्” भन्नािे नगर कार्यपालिकाकोे ेसिस्र् सम्झनु पछय । सो शब्ििे नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, 

उपप्रमुख र िडा अध्र्ि समेतिाई जनाउनछे । 

(ञ) “सभा” भन्नािे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनुपछय । 

३. कार्य सम्पािनिः (१) नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पािन नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िडा कार्ायिर् 

एिं लबषर्गत शाखाबाट हुनेछ । 

(२) नगर कार्यपालिका अन्तगयत रहने लिषर्गत शाखा िा कार्ायिर् िा उपशाखा िा इकाईको लििरर् 

अनसूुची— १ मा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलजमका लबषर्गत शाखाहरु र लतनीहरुको कार्य लििरर् नगर कार्यपालिकािे स्िीकृत 

गरे बमोलजम हुनेछ । 
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४. कार्य लिभाजनिः (१) नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् र लबषर्गत शाखाबाट सम्पािन हुन े कार्य 

अनुसूची–२ बमोलजम हुनेछ । 

(२) नगर कार्यपालिकाि े उपलनर्म (१) बमोलजमको लिषर्गत शाखाको काममा आिश्र्कता 

अनुसार हरेफेर िा र्पघट गनय सके्नछ । 

(३) िडा सलमलतबाट सम्पािन हुन ेकार्य अनुसूची– ३ बमोलजम हुनेछ । 

(४) प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अध्र्ि र सिस्र्को काम, कतयव्य र अलधकार अनुसूची– ४ बमोलजम हुनेछ । 

(५) प्रमुखिे लबषर्गत िेत्रको कार्यको िालग कार्यपालिकाको कुनै सिस्र्िाई लनजिे गन ेकार्यको 

िेत्रालधकार समेत तोकी लजम्मेिारी दिन सके्नछ ।  

(६) कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पािनका िालग अनुसूची —५ बमोलजमको लबषर्गत सलमलत गठन 

गरी कुनै सिस्र्को संर्ोजकत्िमा त्र्स्तो सलमलतको कार्यिेत्र तोकी लजम्मेिारी दिन सके्नछ । 

 

५. लजम्मिेारी तर्ा उत्तरिालर्त्ििः (१) नगर कार्यपालिकाबाट सम्पािन भएका कामका िालग प्रमुख तर्ा 

सिस्र्हरु सामुलहक रुपमा नगर सभाप्रलत उत्तरिार्ी हुनछेन् । 

(२) नगर कार्यपालिकाका सिस्र्हरु आफूिाई तोदकएको कार्यका िालग व्यलिगत रुपमा कार्यपालिका 

तर्ा प्रमुखप्रलत उत्तरिार्ी हुनेछन । 

(३) लबषर्गत सलमलतबाट सम्पािन हुन ेकामका िालग सलमलतका संर्ोजक तर्ा सिस्र्हरु सामलुहक 

रुपमा कार्यपालिकाप्रलत उत्तरिार्ी हुनेछन । 

(४) िडा अध्र्ि आफूिे गने कामका िालग कार्यपालिका, प्रमुख तर्ा िडा सलमलतप्रलत र िडा 

सलमलतबाट गररने कामका िालग सामुलहक रुपमा कार्यपालिका र सभाप्रलत उत्तरिार्ी हुनेछ । 

 

६. अलधकार प्रत्र्ार्ोजनिः (१) नगर कार्यपालिकािे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्र् े केही अलधकार प्रमुख, 

उपप्रमुख, िडा अध्र्ि, सिस्र् तर्ा मातहतका सलमलत, उपसलमलत िा कार्यकारी अलधकृतिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय 

सके्नछ । 

(२) प्रमुखिे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्र्े केही अलधकार कुनै सिस्र् िा कार्यकारी अलधकृतिाई 

प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्नछ । 

(३) िडा सलमलत िा िडा अध्र्ििे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्र् ेकेही अलधकार िडा सलमलतका कुनै 

सिस्र् िा िडा सलचििाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्नछ । 

७. र्पघट, हरेफेर िा सशंोधनिः (१) कार्यपालिकाि ेर्स लनर्माििीिाई आिश्र्कता अनुसार र्पघट िा 

हरेफेर िा संशोधन गनय सके्नछ । 

(२) कार्यपालिकाि े उपलनर्म (१) बमोलजम अनुसूचीमा र्पघट िा हरेफेर िा संशोधन गरेको 

लिषर्को सूचना सियसाधारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गनुय पनछे । 
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८. बाधा अड्काउ फुकाऊिः- र्ो लनर्म कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा र्स 

लनर्माििीको भािनाको प्रलतकूि नहुने गरी कार्यपालिकािे त्र्स्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आिश्र्क व्यिस्र्ा 

गनय सके्नछ । 

९. र्सै बमोलजम भए गरेको मालननिेः र्ो लनर्माििी स्िीकृत हुनुपूिय नगर कार्यपालिकाबाट सम्पािन भएका 

कार्यहरु र्सै लनर्माििी अनुरुप भए गरेको मालननेछ । 
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अनसुचूी – १ 

(लनर्म ३ को उपलनर्म (२) सँग सम्बलन्धत) 

नगर कार्यपालिकामा रहन ेलिषर्गत शाखा (शाखा, कार्ायिर्, उपशाखा, इकाई) को लििरर् 

(नगर कार्यपालिकाको आफ्नो राजश्वको िमता, खचयको आिश्र्कता, सेिा उपिब्ध गराउनु पने जनसंख्र्ा तर्ा 

लिकासका मुख्र् मुख्र् प्रार्लमकता अनुरुप संगठन तर्ा व्यिस्र्ापन सभेिर्का आधारमा लबषर्गत शाखा 

तर्ा कार्ायिर्, उपशाखा िा इकाई लनधायरर् गनय सके्नछ । जनशलिको उपिब्धता तर्ा प्रशासलनक खचयिाई 

ध्र्ान दिई एउटा लबषर्गत शाखा अन्तगयतको कुनै कार्ायिर्, उपशाखा िा इकाईिे लमल्िो अन्र् लबषर्िेत्रको 

कार्यसमेत सम्पािन गनय सके्नछ ।) 

१. सामान्र् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेिा तर्ा जनशलि लिकास उपशाखा 

(ख) साियजलनक खरीि तर्ा सम्पलत्त व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ग) स्र्ानीर् तह, प्रिेश र संघसँगको सम्िन्ध र समन्िर् तर्ा िडासँगको समन्िर् उपशाखा 

(घ) बैठक व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ङ) बजार अनुगमन, गुर्स्तर, नापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा लहत संरिर् उपशाखा 

(च) आन्तररक िेखापरीिर् शाखा 

(छ) लििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपालध तर्ा लिभूषर् इकाई 

२. राजश्व तर्ा आर्र्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीलत तर्ा प्रशासन उपशाखा 

(ख) आर्र्यक प्रशासन उपशाखा 

३. शहरी पूिायधार लिकास शाखा 

(क) सडक तर्ा र्ातार्ात व्यिस्र्ा उपशाखा 

(ख) जिलिदु्यत, उजाय, सडक िलत्त उपशाखा 

(ग) ससंचाई तर्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् उपशाखा 

(घ) सूचना तर्ा सञ्चार प्रलिलध लिकास तर्ा लिस्तार र एफ.एम. सञ्चािन उपशाखा 

(ङ) खानेपानी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(च) साियजलनक लनजी साझेिारी इकाई 

४. आर्र्यक लिकास शाखा 
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(क) कृलष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी कार्ायिर् 

(ख) उद्योग तर्ा उद्यमलशिता लिकास उपशाखा 

(ग) रोजगार प्रबद्र्धन तर्ा गररबी न्र्ूनीकरर् उपशाखा 

५. सामालजक लिकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्र्लमक लशिा कार्ायिर् 

(ख) खेिकुि तर्ा अलतररि दिर्ाकिाप इकाई 

(ग) आधारभूत स्िास््र् तर्ा सरसफाई कार्ायिर् 

(घ) िैंलगक समानता तर्ा सामालजक सुरिा उपशाखा 

 िैंलगक समानता इकाई 

 िाििालिका, दकशोर दकशोरी तर्ा र्ुिा इकाई 

 अपांगता भएका व्यलि तर्ा जेष्ठ नागररक इकाई 

(ङ) संस्कृलत, सम्पिा, िलितकिा तर्ा पर्यटन प्रबद्र्धन इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, समन्िर् तर्ा लनर्मन इकाई 

(छ) सामालजक सुरिा कार्यिम तर्ा व्यलिगत घटना िताय इकाई 

६. िन, िातािरर्, फोहोरमिैा तर्ा लिपि ्व्यिस्र्ापन शाखा 

(क) िन, िन्र्जन्तु तर्ा भू—संरिर् कार्ायिर् 

(ख) िातािरर्, पर्ायिरर् एिं जिाधारिेत्र संरिर् उपशाखा 

(ग) फोहरमिैा व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(घ) लिपि ्व्यिस्र्ापन (बारुर्र्न्त्र, एम्िुिेन्स तर्ा र्न्त्र उपकरर् पररचािन समेत) उपशाखा 

७. भलूम व्यिस्र्ापन तर्ा भिन लनर्मन शाखा 

(क) भू—उपर्ोग तर्ा िस्ती लिकास उपशाखा 

(ख) जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय उपशाखा 

(ग) भिन तर्ा भिन संलहता एिं लनमायर् इजाजत (लडजाइन समेत) उपशाखा 

८. न्र्ार्, काननू तर्ा मानि अलधकार प्रिद्र्धन शाखा 

(क) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

(ख) न्र्ार्, कानून तर्ा मानि अलधकार प्रिद्र्धन उपशाखा 

(ग) लिधार्न उपशाखा 

९. र्ोजना, अनगुमन तर्ा त्र्ांक शाखा 
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(क) र्ोजना तजुयमा तर्ा उपभोिा सलमलत पररचािन इकाई 

(ख) अनगुमन तर्ा मूल्र्ांकन इकाई 

(ग) त्र्ांक व्यिस्र्ापन इकाई 
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अनसुचूी – २ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (१) सँग सम्बलन्धत) 

लबषर्गत शाखाको कार्य लिभाजन 
 

१. सामान्र् प्रशासन शाखा 

(क) स्र्ानीर् सेिा तर्ा जनशलि लिकास उपशाखा 

 स्र्ानीर् सेिाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, मापिण्ड, सेिा शतय, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 संलिधानको धारा ३०२ बमोलजम समार्ोजन भई आउने कमयचारीको व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीर् सेिाको व्यिस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 नगरपालिकाको संगठन लिकास, सङ्गठन संरचना तर्ा िरबन्िी लनधायरर्, जनशलि व्यिस्र्ापन र िृलत्त 

लिकास, 

 स्र्ानीर् सेिाको व्यिस्र्ापनमा सूचना तर्ा सञ्चार प्रलिलधको उपर्ोग, प्रबद्र्घन र लनर्मन 

 मानि संसाधन लिकासका िालग अल्पकािीन तर्ा िीघयकािीन र्ोजना तजुयमा 

 नगरपालिकामा साियजलनक लििा, उत्सि, जात्रा, उिी आदिको व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीर् शालन्त सलमलत सम्बन्धी कार्यहरु । 

(ख) साियजलनक खरीि तर्ा सम्पलत्त व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 नगरपालिकाको िालग साियजलनक खरीि तर्ा अन्र् बन्िोबस्तीका सामान सम्बन्धी लिषर् 

 सेिा तर्ा लनमायर् व्यिसार्को सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन 

 नगरपालिकालभत्रको साियजलनक तर्ा सरकारी सम्पलत्त, सामुिालर्क सम्पलत्त, भिन, सडक, पसि, व्यिसार्, 

पूबायधार, उद्योग, खानी तर्ा खनीज, िनको लििरर् सलहतको अद्यािलधक अलभिेख 

 नगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहकेो सम्पलत्तको अद्यािलधक अलभिेख 

 नगरपालिकालस्र्त सरकारी सम्पलत्तको एकीकृत लििरर् । 

(ग) स्र्ानीर् तह, प्रिेश र संघसँगको सम्िन्ध र समन्िर् तर्ा िडासँगको समन्िर् उपशाखा 

 संघ तर्ा प्रिेश तहमा संलिधान तर्ा कानुन बमोलजमको सहभालगता तर्ा प्रलतलनलधत्ि 

 लजल्िा समन्िर् सलमलतसँगको समन्िर् 

 िडा तहसँगको सम्पकय र समन्िर् 

 पत्राचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 

(घ) बैठक व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 कार्यपालिका तर्ा सभाको बैठक व्यिस्र्ापन 

 कार्यपालिकाको लनर्यर्हरुको लिदु्यलतर् माध्र्मबाट अलभिेखीकरर् तर्ा प्रकाशन  

 कार्यपालिकाका लिलभन्न सलमलत, उपसलमलत, कार्यििको बैठक व्यिस्र्ापन 

(ङ) बजार अनुगमन, गुर्स्तर, नापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा लहत संरिर् उपशाखा 

 स्र्ानीर् व्यापार, िालर्ज्र्, िस्तुको माग, आपूर्तय व्यबस्र्ापन तर्ा अनुगमन 

 बजार तर्ा हाट बजार व्यिस्र्ापन 

 उपभोिा अलधकार तर्ा लहत सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 स्र्ानीर् िस्तुहरूको उत्पािन, आपूर्तय तर्ा लनकासी प्रिेपर्, मूल्र् लनधायरर् र अनुगमन 
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 स्र्ानीर् व्यापार र िालर्ज्र् सम्बन्धी पूिायधार लनमायर्, 

 स्र्ानीर् िस्तु र सेिा व्यापारको मूल्र् तर्ा गुर्स्तरको अनुगमन र लनर्मन, 

 उपभोिा सचेतना, िलित उपभोिाको िगत व्यिस्र्ापन र स्र्ानीर् िस्तु तर्ा सेिाको गुर्स्तर 

परीिर्, 

 खाद्य पिार्यको गुर्स्तर लनर्न्त्रर्, 

 खानेपानीको गुर्स्तर लनर्न्त्रर्, 

 स्र्ानीर् व्यापार प्रिद्र्घन सहजीकरर् र लनर्मन, 

 स्र्ानीर् बौलिक सम्पलत्तको संरिर्, प्रिद्र्घन र अलभिेखाङ्कन । 

(च) आन्तररक िेखापरीिर् शाखा 

 आन्तररक तर्ा पूिय िेखापरीिर् 

 िेखापरीिर् लििरर् (बेरुजूको िगत समेत)को अलभिखे व्यिस्र्ापन  

 अलन्तम िेखापरीिर् कार्यमा सहर्ोग, समन्िर् र सहजीकरर् 

 िेखापािनसम्िन्धी िमता लिकास कार्य 

(छ) लििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपाधी, लिभुषर् इकाई 

 स्र्ानीर् चाडपिय, साियजलनक लििा, उत्सि, जात्रा, उिी आदिको व्यिस्र्ापन 

 उपाधी तर्ा लिभुषर् सम्िन्धी लसफाररश, अलभिेख 

 

२. राजश्व तर्ा आर्र्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीलत तर्ा प्रशासन उपशाखा 

 राजश्व सम्बन्धी नीलत, कानून तजूयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन (राजस्ि चुहािट लनर्न्त्रर् समेत) 

 सम्पलत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रलजष्ट्रशेन शुल्क, सिारी साधन कर, सेिा शुल्क िस्तुर, पर्यटन 

शुल्क, लिज्ञापन कर, व्यिसार् कर, भूलमकर (मािपोत), िण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहािलिटौरी कर, 

घरजग्गा कर, मृत िा माररएको जीिजन्तुको हाड, ससंग, पिाँख, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, 

व्यिसालर्क कर सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न, बाँडफाँड, संकिन र लनर्मन, अन्र् आर् 

व्यिस्र्ापन 

 साियजलनक खचय तर्ा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हुन े रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा 

लनर्मन र सोको सङ्किन तर्ा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेत्रलभत्र राजस्िका िर अन्र् शलु्क लनधायरर्, संघीर् र प्रिशे कानून बमोलजम प्राकृलतक श्रोत 

साधन र सेिा शुल्क जस्ता रोर्ल्टी सङ्किन, समन्िर् र लनर्मन 

 स्र्ानीर् पूिायधार सेिा र उपर्ोगमा सेिा शुल्क तर्ा िस्तुर (नीलत, कानुन, मापिण्ड, लनर्मन, शुल्क 

लनधायरर्, संकिन तर्ा व्यिस्र्ापन) 

 मािपोत संकिन 

 कानुन बमोलजम ढंुगा, लगट्टी, िािुिा, माटो, नुन, स्िेट, फार्रक्िेजस्ता खानी खनीज पिार्यको सिेिर्, 

अन्िेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी सङ्किन 

 टे्रदकङ्ग, कार्ादकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िार्र, ¥र्ालफ्टङ्ग शलु्क 

 सामुिालर्क िनको सञ्चािन र व्यिस्र्ापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 

 पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 
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 प्राकृलतक स्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी नीलत लनधायरर् र कार्ायन्िर्न तर्ा प्रिेश र  संघीर् मापिण्ड 

पािना 

 प्रचलित कानुन बमोलजम िण्ड जररिाना 

 बाँकी बक्र्ौता रकमको िगत र असिु उपर  

 करिाता लशिा तर्ा करिाता लििरर् अद्यािलधक 

 लित्तीर् स्रोत साधनको समतामूिक बाँडफाँड 

 आर्र्यक साधनको महत्तम उपर्ोग तर्ा पररचािन 

 राजश्व परामशय सलमलत सम्बन्धी लिषर् 

 स्र्ानीर् राजस्ि प्रिियनका िालग प्रोत्साहन,  

 राजश्वको सम्भाव्यता अध्र्र्न 

 राजस्ि सूचना तर्ा त्र्ाङ्कको आिान प्रिान 

 संघीर् तर्ा प्रिेश कानून बमोलजम बजेट घाटापूर्तयको स्रोत व्यिस्र्ा 

(ख) आर्र्यक प्रशासन उपशाखा 

 आर्र्यक (कार्यलिधी) नीलत, कानुन, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन, आर्र्यक प्रशासन र व्यिस्र्ापन 

 बजेट सीमा लनधायरर्, बजेट तजूयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सलञ्चत कोष तर्ा आकलस्मक कोषको व्यिस्र्ापन 

 िगानी र िाभांशको व्यबस्र्ापन 

 िेखा व्यिस्र्ापन, खचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसंचािन कोष तर्ा अन्र् सरकारी कोष तर्ा संपलत्तको 

एकीकृत लििरर् 

 समलष्टगत आर्र्यक अिस्र्ाको लिश्लेषर्  

 ऋर् तर्ा अनुिानको व्यिस्र्ापन र लनर्मन 

 िगानी प्रिेपर् (सहकारी, सहकारी तर्ा लनजी) र लित्तीर् व्यिस्र्ापन 

 कारोबारको िेखांकन, लनर्न्त्रर् तर्ा व्यिस्र्ापन 

 राजश्व तर्ा व्यर्को अनुमान 

 बेरुजू फछ्र्र्ौट 

 आर्र्यक प्रशासन र व्यबस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् लिषर् । 

३. शहरी पबूायधार लिकास शाखा 

(क) सडक तर्ा र्ातार्ात व्यिस्र्ा उपशाखा 

 स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृलष सडक तर्ा र्ातार्ात सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा लनर्मन 

 स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृलष सडक, झोिुङ्गे पिु, पुिेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुर्ोजनाको 

तजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्तरोन्नलतका आर्ोजनाको पलहचान,  अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार 

 र्ातार्ात सुरिा व्यिस्र्ापन र लनर्मन 

 स्र्ानीर् साियजलनक र्ातार्ातको रुट लनधायरर्, अनुमलत, निीकरर्, खारेजी, सेिाको गुर्स्तर, भाडा िर 

लनधायरर् र लनर्मन 

 ट्याक्सी सेिा अनुमती, व्यबस्र्ापन र लनर्मन 

 ट्रिी बस, ट्रामजस्ता मध्र्म िमताका मास ट्रालन्जट प्रर्ािीको नीलत, र्ोजना, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न, 

लनर्मन 

 िातािरर्मैत्री, जििार्ु पररितयन अनुकूिन, अपाङ्गता र िैलङ्गगमैत्री र्ातार्ात प्रर्ािीको प्रिद्र्धन 

 आधारभूत र्ातार्ात सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसंग समन्िर् 

 र्ातार्ात िेत्रमा िगानी अलभबृलि 
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 र्ातार्ात सुलिधामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुचँ 

 र्ातार्ात िेत्रमा िाताबरर्मैत्री प्रलिलधिाई प्रोत्साहन 

 लनजी र्ातार्ात लनर्मन व्यिस्र्ापन 

(ख) जिलिदु्यत, उजाय, सडक ित्ती उपशाखा 

 साना जिलिदु्यत आर्ोजना, निीकरर्ीर् उजाय तर्ा िैकलल्पक ऊजाय सम्िन्धी सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 िैकलल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रलिलध लिकास र हस्तान्तरर्, िमता अलभिृलि÷प्रबद्र्घन, 

 लिदु्यत लितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्म 

 जनसहभालगतामा आधाररत स्ििेशी िगानीिाई प्रार्लमकता दिि ै जिस्रोतको बहुउपर्ोगी लिकास 

कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 स्र्ानीर् लिदु्यत लितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्मन 

 सडक ित्तीको व्यिस्र्ा 

(ग) ससंचाई तर्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् उपशाखा 

 ससँचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड लनधायरर् र लनर्मन 

 ससँचाई सम्बन्धी गुरुर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्तरोन्नलतका आर्ोजनाको पलहचान,  अध्र्र्न, 

कार्ायन्िर्न, ममयत, सम्भार र लनर्मन, 

 स्र्ानीर् साना, सतह तर्ा भूलमगत लसचाई प्रर्ािीको सञ्चािन लनमायर्, सुधार, ममयत सम्भार तर्ा 

सेिा शुल्कको लनधायरर् र सङ्किन व्यिस्र्ापन 

 जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् सम्िन्धी स्र्ानीर्  

 तटबन्ध, निी लनर्न्त्रर् तर्ा निीेे व्यिस्र्ापन र लनर्मन 

 साना जि उपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र अनुगमन । 

(घ) सूचना तर्ा सञ्चार प्रलिलध लिकास तर्ा लिस्तार र एफ.एम. सञ्चािन उपशाखा 

 आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबुि तर्ा तारलिहीन टेलिलभजन प्रसारर्को अनुमलत, 

निीकरर् र लनर्मन 

 एक सर् िाटसम्मको एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनुमलत, निीकरर् र  लनर्मन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनुमलत, अलभिेख तर्ा लनर्मन 

 अलभिेख व्यिस्र्ापनमा निीनतम सूचना प्रलिलधको प्रर्ोग  

 सूचना तर्ा सञ्चार प्रलिलधमा सियसाधारर् जनताको सहज र सरि पहुचँ तर्ा सूचना प्रलिलधको 

लिकास र लिस्तार सम्बन्धी कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 बैज्ञालनक अध्र्र्न, अनुसन्धान र प्रलिलध लिकासमा िगानी  

 सूचना तर्ा सञ्चार प्रलिलधमा आधाररत त्र्ाङ्क व्यिस्र्ापन । 

(ङ) खानेपानी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 स्र्ानीर् खानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 खानेपानी महसुि लनधायरर् र खानेपानी सेिा व्यिस्र्ापन 

 साियजलनक स्र्िमा लपउन ेपानी व्यिस्र्ापन 

 पानी मुहानको संरिर् 

 स्िच्छ खानेपानी आपूर्तय सम्बन्धी अन्र् लिषर् । 
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(च) साियजलनक लनजी साझेिारी इकाई 

 स्र्ानीर् साियजलनक—लनजी साझेिारी सम्िन्धी स्र्ानीर् नीलत, र्ोजना लनमायर् 

 स्र्ानीर् साियजलनक—लनजी साझेिारीका आर्ोजना छनौट तर्ा कार्ायन्िर्न  

 साियजलनक सामुिालर्क साझेिारी 

 स्र्ानीर् लिकासमा लनजी िेत्रको प्रबद्र्धन 

 

४. आर्र्यक लिकास शाखा 

(क) कृलष, पशुपन्छी तर्ा सहकारी 

कृलष  

 कृलष, कृलष प्रसार, कृलष उत्पािन व्यिस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 कृलष बजार सूचना, कृलष बजार तर्ा हाटबजारको पूिायधार लनमायर्, साना ससँचाई लनमायर्, तालिम, 

प्रलिलध प्रसार, प्रालिलधक टेिा, कृलष सामाग्री आपूर्तय र कृषक िमता लिकास कार्यिमको सञ्चािन 

 कृलषजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको लनर्न्त्रर् 

 कृलष िातािरर् संरिर् तर्ा जैलिक लिलिधताको संरिर् र प्रिद्र्घन 

 कृलष प्रसार तर्ा जनशलिको प्रिेपर्, व्यिस्र्ापन र पररचािन 

 उच्च मूल्र्रु्ि कृलषजन्र् िस्तकुो प्रिद्र्घन, लिकास तर्ा बजारीकरर् 

 कृलषसम्िन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 

 शीत भण्डारर्को व्यिस्र्ापन 

 कृषकहरूको िमता अलभिृलि, प्रालिलधक सेिा, टेिा, सीप लिकास र सशिीकरर् 

 कृलष बीउलिजन, नश्ल, मिखाि र रसार्न तर्ा औषलधहरूको आपूर्तय, उपर्ोग र लनर्मन 

 कृषक समूह, कृलष सहकारी र कृलष सम्बन्धी स्र्ानीर् सङ्घ संस्र्ाहरूको समन्िर्, व्यिस्र्ापन र 

लनर्मन 

 कृलष सम्बन्धी प्रलिलधको संरिर् र हस्तान्तरर् 

 कृलष त्र्ाङ्कको व्यिस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी तर्ा कृलष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 

 कृलष स्रोत केन्रको स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 

पशुपन्छी  

 पशुपािन र पशु स्िास््र् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार लनमायर्, तालिम, प्रालिलधक टेिा, कृषक िमता लिकास 

कार्यिमको सञ्चािन र लनर्मन 

 पशुपन्छीजन्र् प्राकृलतक प्रकोप तर्ा महामारी रोगको लनर्न्त्रर् 

 पशुपन्छी लचदकत्सा सेिाको व्यिस्र्ापन, 

 पशुनश्ल सुधार पिलत लिकास र व्यबस्र्ापन 

 पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाय सहजीकरर् 

 स्र्ानीर् चरन तर्ा खकय लिकास र व्यिस्र्ापन 

 पशु आहारको गरु्स्तर लनर्मन 

 स्र्ानीर्स्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी त्र्ाङ्कको व्यिस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी 

 पशु बधशािा र शीत भण्डारर्को व्यिस्र्ापन र लनर्मन 
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 पशुपािन तर्ा पशु स्िास््र् सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

सहकारी  

 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्डको लनमायर्, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 स्र्ानीर् सहकारी संस्र्ाको िताय, अनुमलत, खारेजी र लिघटन 

 सहकारी िचत तर्ा ऋर् पररचािन सम्बन्धी स्र्ानीर् मापिण्ड लनधायरर् र लनर्मन 

 सहकारी सम्बन्धी रालष्ट्रर्, केन्रीर्, लिषर्गत, प्रािेलशक र स्र्ानीर् संघ संस्र्ासँग समन्िर् र सहकार्य 

 सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीर् त्र्ाङ्क व्यिस्र्ापन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 स्र्ानीर् सहकारीको िमता अलभिृलि 

 स्र्ानीर् सहकारी िेत्रको प्रिद्र्घन, लिकास र पररचािन । 

(ग) उद्योग तर्ा उद्यमलशिता लिकास र खानी तर्ा खलनज पिार्यको संरिर् उपशाखा 

 उद्योग  

 िघ,ु घरेिु तर्ा साना उद्योगको िताय, निीकरर्, खारेजी र लनर्मन 

 िघ,ु घरेिु तर्ा साना उद्योगको लिकास र प्रिद्र्धन 

 उद्यमलशिता प्रिद्र्धन 

 व्यापाररक फमय, पसिको िताय, अनुमलत, निीकरर्, खारेजी र लनर्मन 

 सीप लिकास सम्बन्धी कार्यको प्रबद्र्धन । 

खानी तर्ा खलनज 

 खानी तर्ा खलनज पिार्यको संरिर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा  र्ोजनाको 

कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

 ढुङ्गा, लगटी, बािुिा, माटो, नुन, स्िेट, खरीढुङ्गा, फार्रक्िेजस्ता खानीजन्र् िस्तु सिेिर्, अन्िेषर्, 

उत्खनन् 

 ढुङ्गा, लगट्टी, बािुिा, माटो, खरीढुङ्गा, फार्र क्ि,ेस्िेट तर्ा ननु, आदि खानीजन्र् िस्तुको संरिर्, 

लिकास, उत्खनन् र उपर्ोग सम्बन्धी िताय, अनुमलत, निीकरर्, खारेजी र व्यिस्र्ापन 

 खानी तर्ा खलनज पिार्य सम्बन्धी सूचना तर्ा त्र्ाङ्क सङ्किन, अलभिेखन तर्ा व्यबस्र्ापन 

 भौगर्भयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रबद्र्धन तर्ा गररबी न्र्ूनीकरर् उपशाखा 

 गररबी लनिारर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, लनर्मन  र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 गररबी लनिारर्को स्र्ानीर् रर्नीलत तजूयमा 

 गररब घरपररिार पलहचान सम्बन्धी स्र्ानीर् सिेिर्, सूचना व्यिस्र्ापन र लनर्मन 

 गररबी लनिारर् सम्बन्धी रालष्ट्रर्, प्रािेलशक र स्र्ानीर् संस्र्ासँग सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य 

 रोजगार तर्ा बेरोजगारको त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ािीको स्र्ापना 

 स्र्ानीर्स्तरमा रहकेा लििेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तर्ा सूचना व्यिस्र्ापन 

 पलहचान भएका गररब घरपररिार एिं िलित समहू सम्बन्धी स्र्ानीर् र्ोजना, कार्यिम, स्रोत 

पररचािन र व्यिस्र्ापन 

 संघीर् र प्रिेश कानून बमोलजम स्र्ानीर् तहमा सुकुम्बासीको पलहचान र अलभिेख व्यिस्र्ापन 

 सुकुम्बासी सम्बन्धी जीलिकोपाजयन र बसोबास व्यिस्र्ापन 

 रोजगारीका अिसर लसजयना सम्िन्धी 
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५. सामालजक लिकास शाखा 

(क) आधारभूत तर्ा माध्र्लमक लशिा कार्ायिर् 

 प्रारलम्भक बाि लशिा तर्ा लिद्यािर् लशिा, अनौपचाररक लशिा, खुिा तर्ा िैकलल्पक लशिा 

(गुरुकुि, मिरसा, गुम्बा आदि), लनरन्तर लसकाइ तर्ा लिशेष लशिा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, 

र्ोजनाको लनमायर्, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 प्रालिलधक लशिा तर्ा व्यािसालर्क तालिमको र्ोजना तजुयमा, सञ्चािन, अनुमलत र लनर्मन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको लितरर् तर्ा कार्ायन्िर्न 

 लिद्यािर् लशिक तर्ा कमयचारी व्यिस्र्ापन 

 लिद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलत, स्िीकृलत, समार्ोजन तर्ा लनर्मन 

 शैलिक पूिायधार लनमायर् र ममयत सम्भार 

 आधारभूत तह (किा ८) को परीिा व्यिस्र्ापन 

 लिद्यार्ी लसकाइ उपिब्धीको परीिर् र व्यिस्र्ापन 

 लिद्यार्ी प्रोत्साहन तर्ा छात्रिृलत्तको व्यिस्र्ापन 

 शैलिक परामशय सेिाको अनुमलत तर्ा लनर्मन 

 स्र्ानीर्स्तरको शैलिक ज्ञान, सीप र प्रलिलधको संरिर्, प्रिद्र्धन र स्तरीकरर् 

 माध्र्लमक तहसम्मको शैलिक कार्यिमको समन्िर् र लनर्मन 

 पुस्तकािर् एिं पत्रपलत्रका 

 स्र्ानीर् पुस्तकािर्, िाचनािर् तर्ा सामुिालर्क अध्र्र्न केन्र सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन । 

(ख) खेिकुि तर्ा अलतररि दिर्ाकिाप इकाई 

 स्र्ानीर्स्तरमा खेिकूि प्रशासन तर्ा सङ्घ संस्र्ाको लनर्मन र समन्िर् 

 खेिकुिको संरचनाको पूिायधार लनमायर्, सञ्चािन तर्ा लिकास 

 खेिकूिको लिकास र प्रिद्र्घन 

 खेिकूि प्रलतर्ोगीता आर्ोजना र सहभागीता 

 अलतररि दिर्ाकिाप सम्बन्धी लिषर् । 

(ग) आधारभूत स्िास््र् तर्ा सरसफाई कार्ायिर् 

 आधारभूत स्िास््र् र सरसफाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजनाको लनमायर्, कार्ायन्िर्न तर्ा 

लनर्मन 

 रालष्ट्रर् तर्ा प्रिशेस्तरीर् िक्ष्र् र मापिण्ड बमोलजम स्र्ानीर्स्तरको स्िास््र् सम्बन्धी िक्ष्र् र 

गुर्स्तर लनधायरर् 

 रालष्ट्रर् र प्रािेलशक मापिण्ड अनुरुप जनरि अस्पताि, नर्सयङ्ग होम, लनिान केन्र तर्ा अन्र् स्िास््र् 

संस्र्ाहरूको लक्िलनक िताय, सञ्चािन अनुमलत र लनर्मन 

 आधारभूत स्िास््र् सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 

 अस्पताि र अन्र् स्िास््र् संस्र्ाको स्र्ापना तर्ा सञ्चािन 

 स्िास््र् सेिा सम्बन्धी भौलतक पूिायधार लिकास तर्ा व्यिस्र्ापन 

 सरसफाई सचेतनाको अलभिृलि 

 रि सञ्चार सेिा तर्ा स्र्ानीर् र शहरी स्िास््र् सेिा 

 औषलध पसि सञ्चािन र लनर्मन 

 औषलधजन्र् िनस्पलत, जटीबुटी र अन्र् औषलधजन्र् िस्तकुो उत्पािन, प्रशोधन र लितरर् 
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 स्िास््र् बीमा िगार्तका सामालजक सुरिा कार्यिमको व्यिस्र्ापन 

 औषलध तर्ा अन्र् मेलडकि उत्पािनहरूको न्र्ूनतम मलू्र् लनधायरर् र लनर्मन 

 औषलधको उलचत प्रर्ोग र सूक्ष्मजीि लनरोधक प्रलतरोध न्र्ूनीकरर् 

 औषलध र स्िास््र् उपकरर्को खरीि, भण्डार् र लितरर् 

 स्िास््र् सूचना प्रर्ािीको व्यिस्र्ापन 

 जनस्िास््र् लनगरानी (पलब्िक हले्र् सभेिने्स) 

 प्रिद्र्घनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्र्ापनात्मक र पर्ालिएरटभ स्िास््र् सेिाको सञ्चािन 

 स्िस्र् जीिनशैिी, पोषर्, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्िास््र् िृत्तको पािना, पञ्चकमय िगार्तका 

जनस्िास््र् सेिाको प्रिद्र्धन 

 जुनोरटक र कीटजन्र् रोगको लनर्न्त्रर् तर्ा व्यिस्र्ापन 

 सुर्तय, मदिरा र िागू पिार्यजन्र् िस्तुको प्रर्ोग लनर्न्त्रर् तर्ा सचेतना अलभिृलि 

 आर्ुिेदिक, र्ुनानी, आम्ची, होलमर्ोपर्ालर्क, प्राकृलतक लचदकत्सा िगार्तका परम्परागत स्िास््र् उपचार 

सेिाको व्यिस्र्ापन 

 जनस्िास््र्, आपत्कािीन स्िास््र् तर्ा महामारीको लनर्न्त्रर् र्ोजना र कार्ायन्िर्न 

 सरुिा तर्ा नसन ेरोगको लनर्न्त्रर् तर्ा रोकर्ाम 

 आकलस्मक स्िास््र् सेिा प्रिाह । 

(घ) िैंलगक समानता तर्ा सामालजक सुरिा उपशाखा 

िैंलगक समानता इकाई 

 मलहिा हक सम्बन्धी नीलत, र्ोजना कार्ायन्िर्न, समन्िर् र लनर्मन 

 मलहिाको आर्र्यक, सामालजक, राजनीलतक सशलिकरर्, िमता लिकास 

 िैलगक सहसंा लनिारर्का िालग लनरोधात्मक, प्रिद्र्धनात्मक, संरिर्ात्मक उपार् र पुनिःस्र्ापना 

 िैंलगक उत्तरिार्ी बजेट  

िाििालिका, दकशोर दकशोरी तर्ा र्ुिा इकाई 

 बािबालिकाको हकहीत संरिर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 

लनर्मन 

 बािबालिकाको हकहीत संरिर् 

 बािमैत्री शासकीर् प्रिन्ध, बाि क्िब, बाि संरिर् सलमलत तर्ा बाि सञ्जाि 

 बािबालिकाको हकहीत संरिर् सम्बन्धमा संघ, प्रिेश तर्ा अन्र् लनकार्सँग सम्पकय , समन्िर् तर्ा 

सहकार्य, 

 बािबालिका पररिार सहर्ोग 

 बैकलल्पक स्र्ाहार पिलतको कार्ायन्िर्न 

 बाि न्र्ार् 

 बाि गृह, पुनिःस्र्ापना केन्र, लशशु स्र्ाहार केन्र र बाि लिकास केन्र व्यिस्र्ापन 

 असहार् बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यिस्र्ापन 

 बाि सहसंा लनर्न्त्रर् 

 बािसुधार तर्ा पनुिःस्र्ापना केन्र स्र्ापना, संचािन अनमुती र लनर्मन 

 आपत्कािीन बाि उिार कोष स्र्ापना र व्यिस्र्ापन 

 र्ुिा जागरर्, सशलिकरर् र पररचािन 

 र्ुिा सीप, उद्यमलशिता तर्ा नेतृत्ि लिकास 
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अपांगता भएका व्यलि तर्ा जेष्ठ नागररक इकाई 

 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचर्पत्र, सम्मान, स्िास््र् सुलिधा, सामालजक सुरिा सम्बन्धी कार्य 

 जेष्ठ नागररक क्िि, दििा सेिा केन्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन 

 सङ्घ तर्ा प्रिेशसँगको समन्िर्मा अपाङ्गता पुनिःस्र्ापना केन्र तर्ा असि स्र्ाहार केन्रको 

सञ्चािन र व्यिस्र्ापन 

 अपाङ्गता भएका व्यलि तर्ा असहार्को िगत अद्यािलधक, पररचर्पत्र लितरर्, सामालजक सुरिा 

तर्ा सुलिधाको व्यिस्र्ापन तर्ा लितरर् 

 अपाँगता भएका व्यलिमैत्री पूिायधार लनमायर् तर्ा सञ्चािन 

 अपाङ्गता भएका व्यलि र असिहरूको व्यिस्र्ापन सम्िन्धी अन्र् कार्य । 

 एकि मलहिा सम्िन्धी कार्य 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, समन्िर् तर्ा लनर्मन उपशाखा 

 स्र्ानीर्स्तरमा समाजकल्र्ार् सम्िन्धी संघसंस्र्ा (गरैसरकारी, सामालजक तर्ा सामुिालर्क संघसंस्र्ा) 

को िताय, निीकरर् तर्ा लनर्मन 

 गुठी, कोष तर्ा अन्र् ट्रष्टहरुको व्यिस्र्ापन 

 लनजी तर्ा गैरसरकारी िेत्रसँग समन्िर् र सहकार्य 

 समन्िर् र पररचािन 

 सामालजक संघसंस्र्ा सम्बन्धी अन्र् लिषर् ।  

(छ) सामालजक सुरिा कार्यिम तर्ा व्यलिगत घटना िताय उपशाखा 

 सामालजक सुरिा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, लनर्मन  र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 सङ्घ तर्ा प्रिेशि े लनधायरर् गरेको मापिण्ड बमोलजम सामालजक सुरिा सम्बन्धी कार्यिम 

कार्ायन्िर्न 

 सामालजक सुरिाको कार्ायन्िर्नको िालग सङ्घ, प्रिेश र स्र्ानीर् सङ्घ संस्र्ासँग सम्पकय , समन्िर् र 

सहकार्य 

 स्र्ानीर् सामालजक सुरिा र्ोजना र व्यिस्र्ापन तर्ा आिश्र्क त्र्ांक संकिन एिं व्यिस्र्ापन  

 आधुलनक प्रलबलधमाफय त व्यलिगत घटना िताय (जन्म, मृत्र्,ु लििाह, बसाईसराई, सम्िन्ध लिच्छेि र 

धमयपुत्र धमयपुत्री), अलभिेख व्यिस्र्ापन तर्ा प्रलतिेिन 

 

(ज) संस्कृलत, सम्पिा, िलितकिा तर्ा पर्यटन प्रबद्र्धन उपशाखा 

 भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरिर् र लिकास सम्बन्धी स्र्ानीर्स्तरको नीलत, कानून, मापिण्ड, 

र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक तर्ा सङ्ग्रहािर्को संरिर्, सम्भार, प्रबद्र्घन र लिकास 

 परम्परागरत रुपमा चलिआएका जात्रा तर्ा पियको सञ्चािन र व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीर् महत्िका धार्मयक तर्ा सांस्कृलतक सम्पिाको व्यबस्र्ापन 

 पर्यटकीर् महत्िका स्र्ि तर्ा सम्पिाको पलहचान, संरिर् र प्रिद्र्धन 

 पर्यटन पूिायधार लिकास तर्ा प्रोत्साहन 

 पुरातालत्िक, धार्मयक महत्िका सम्पिाहरुको संरिर् तर्ा सम्बद्र्धन 

 भाषा, संस्कृलत, जात्रा, पिय र िलितकिाको संरिर्, प्रबद्र्धन र लिकास । 
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६. िन, िातािरर्, फोहोरमिैा तर्ा लिपि ्व्यिस्र्ापन शाखा 

(क) िन, िन्र्जन्तु, भू—संरिर् तर्ा जैलिक लिलिधता संरिर् शाखा 

 िन, जङ्गि, िन्र्जन्तु, चराचुरुङ्गी, जि उपर्ोग, िातािरर्, पर्ायिरर् तर्ा जैलिक लिलिधता सम्बन्धी 

स्र्ानीर् नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सामुिालर्क, ग्रामीर् तर्ा शहरी, धार्मयक, किुलिर्ती िनको संरिर्, सम्िद्र्धन, उपर्ोग र लनर्मन  

 िन उपभोिा समूहको व्यिस्र्ापन 

 मध्र्िती िेत्रको सामुिालर्क, धार्मयक र कबुलिर्ती िनको व्यिस्र्ापन 

 निी दकनार, निी उकास, नहर दकनार तर्ा सडक दकनारमा िृिारोपर् व्यिस्र्ापन 

 लनजी तर्ा व्यिसालर्क िनको प्रबद्र्घन र लनर्मन 

 साियजलनक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा िृिारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र व्यिस्र्ापन 

 जडीबुटी तर्ा अन्र् गरैकाष्ठ िन पैिािार सम्बन्धी, सभेिर्, उत्पािन, सङ्किन,  प्रबद्र्घन, प्रशोधन, र 

बजार व्यिस्र्ापन 

 िनबीउ बगैचँा स्र्ापना, व्यिस्र्ापन र प्रिद्र्घन 

 नसयरी स्र्ापना, लबरुिा उत्पािन, लितरर्, रोपर् र प्रिद्र्धन 

 िन्र्जन्तु र चराचुरुङ्गीको संरिर्, व्यिसालर्क पािन, उपर्ोग र अनुगमन 

 िन्र्जन्तुबाट स्र्ानीर् समुिार्मा पने प्रभाि रोकर्ाम, व्यिस्र्ापन  

 स्र्ानीर् प्रार्ी उद्यान (लचलडर्ाखाना) को स्र्ापना र सञ्चािन 

 स्र्ानीर् िन्र्जन्तु पर्यटन र आर्आजयन 

 स्र्ानीर्स्तरमा आखेटोपहारको व्यिस्र्ापन 

 िन, िन्र्जन्तु तर्ा चराचुरुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 रैर्ाने प्रजालतको संरिर् र प्रिियन 

 लमचाहा प्रजालतको लनर्न्त्रर् 

 जैलिक लिलिधताको अलभिेख 

 सामुिालर्क भूसंरिर् र सोमा आधाररत आर् आजयन कार्यिम 

 भूसंरिर् र जिाधार व्यिस्र्ापनजन्र् सामुिालर्क अनुकूिन 

 जििार् ूपररितयन अनुकुिन कार्य  

 आर् आजयनमा आधाररत जडीबुटीको संरिर्, प्रबद्र्धन, व्यिस्र्ापन 

(ख) िातािरर्, पर्ायिरर् एिं जिाधारिेत्र संरिर् उपशाखा 

 स्िच्छ तर्ा स्िस्र् िातािरर् र जिाधार तर्ा िन्र्र्जन्तुको संरिर् व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, 

कानून, कार्यिम तजूयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 बृिारोपर्, हररर्ािी तर्ा हररत िेत्रको प्रियिन 

 िार् ुतर्ा ध्िनीको प्रिषूर् लनर्न्त्रर् 

 हालनकारक पिार्यहरूको लनर्मन तर्ा  लनर्न्त्रर् 

 िातािरर्ीर् जोलखम न्र्ूनीकरर् 

 न्र्ून काियनमुखी तर्ा िातािरर्मैत्री लिकास अििम्बन 

 िातािरर् संरिर् िेत्र लनधायरर् र व्यिस्र्ापन 

 पलहरो लनर्न्त्रर् 

 जििार् ूपररितयन अनुकुेुिन कार्यिम  
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(ग) फोहरमिैा व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 फोहरमैिा सङ्किन, पुनिः उपर्ोग, प्रशोधन, लिसजयन र सोको सेिा शुल्क लनधायरर् र लनर्मन 

 ल्र्ाण्डदफि साईट व्यिस्र्ापन 

 सरसफाई  तर्ा स्िास््र्जन्र् फोहोरमैिाको व्यिस्र्ापन 

 साियजलनक शौचािर् व्यिस्र्ापन 

(घ) लिपि ्व्यिस्र्ापन, बारुर् र्न्त्र, एम्िुिेन्स उपशाखा 

 लिपि ्व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा स्र्ानीर्स्तरका आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न र 

लनर्मन 

 लिपि ्पूिय तर्ारी तर्ा प्रलतकार्य र्ोजना, जोलखम न्र्ूनीकरर् कार्य र्ोजना 

 लिपि ्पूिय तर्ारी, खोज तर्ा उिार, राहत सामग्रीको पूिय भण्डारर्, लितरर् र समन्िर् 

 लिपि ्जोलखम िेत्रको नक्साङ्कन तर्ा बस्तीहरूको पलहचान र स्र्ानान्तरर् 

 लिपि ्व्यिस्र्ापनमा सङ्घ, प्रिेश र स्र्ानीर् समुिार्, संघ संस्र्ा, लनजीिेत्रसँग सहर्ोग, समन्िर् र 

सहकार्य 

 लिपि ्कोषको  स्र्ापना तर्ा सञ्चािन र स्रोत साधनको पररचािन 

 लिपि ्पश्चात ्स्र्ानीर्स्तरको पुनस्र्र्ापना र पुनर्नयमायर् 

 लिपि ्सम्बन्धी त्र्ाङ्क व्यिस्र्ापन र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 प्राकृलतक प्रकोपको रोकर्ाम र पूिय तर्ारी 

 लिपि ्जोलखम न्र्ूनीकरर्का िालग पूिय सूचना प्रर्ािी सम्बन्धी कार्यिमको तजुयेृमा र कार्ायन्िर्न,  

 बारुर् र्न्त्र तर्ा एम्बुिने्सको सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन 

 स्र्ानीर् आपतकािीन कार्य सञ्चािन प्रर्ािी 

 

७. भलूम व्यिस्र्ापन तर्ा भिन लनर्मन शाखा 

(क) भू—उपर्ोग तर्ा िस्ती लिकास उपशाखा 

 शहरीकरर्, बस्ती लिकास सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा सो सम्िन्धी र्ोजना तजुयमा, आर्ोजना 

पलहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 आधारभूत आिासका र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 नगरपालिकामा अव्यिलस्र्त बसोबास व्यिस्र्ापन कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 आधारभूत बसोिास सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग समन्िर् 

 र्ोजनाबि र व्यबलस्र्त िस्ती लिकासका कार्यिमको तजुयमा कार्ायन्िर्न 

 एकीकृत बस्ती लिकासका िालग जग्गाको एकीकरर् तर्ा जग्गा लिकास र व्यबस्र्ापन 

 आफ्नो िेत्रको भूउपर्ोग नीलत, र्ोजना, कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न  

 व्यिलस्र्त बस्ती लिकासका कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 संघीर् र प्रिेश कानुन बमोलजम स्र्ानीर् तहमा सुकुम्िासी पलहचान र अलभिेख व्यिस्र्ा 

 स्र्ानीर्स्तरमा सुकुम्िासी सम्िन्धी जीलिकोपाजयन र िसोिास व्यिस्र्f 

 एकीकृत िस्ती लिकासका िालग जग्गाको एकीकरर् तर्ा जग्गा लिकास र व्यिस्र्ापन । 

(ख) जग्गा नापी तर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पुजाय उपशाखा 

 घरजग्गा धनी िताय प्रमार्पजुाय लितरर् तर्ा िगत व्यिस्र्ापन 
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 भूलमको िगीकरर् अनुसारको िगत  

 जग्गाको दकत्ताकाट र भूमी िगत (नक्शा, स्रेस्ता) लनमायर् र संरिर् 

 सरकारी प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मुआब्जा लनधायरर् तर्ा लितरर्मा समन्िर् र सहजीकरर् 

 जग्गा लििाि समाधानमा मेिलमिाप र मध्र्स्र्ता 

 लिश्व सम्पिा सूचीमा परेका स्मारक र परुातालत्िक महत्ि िगार्त िन, सीमसार िेत्र, तटिती िेत्रका 

जग्गा सम्बन्धी िगत 

(ग) भिन तर्ा भिन संलहता एिं लनमायर् इजाजत (लडजाइन समेत) उपशाखा 

 भिन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड तर्ा सो सम्िन्धी र्ोजना तजुयमा, आर्ोजना पलहचान, अध्र्र्न, 

कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

 रालष्ट्रर् भिन संलहता तर्ा मापिण्ड बमोलजम भिन लनमायर् अनुमलत र लनर्मन 

 भिन लनमायर्को नक्शा स्िीकृलत, संशोधन, लनर्मन 

 पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्ररहािर् संरिर्, सम्बद्र्धन र पुनिःलनमायर्, 

 सरकारी भिन, लिद्यािर्, सामुिालर्क भिन, सभागृह तर्ा अन्र् साियजलनक भिन तर्ा संरचना लनमायर् 

र ममयत संभार, 

 

८. न्र्ार्, काननू तर्ा मानि अलधकार प्रिियन शाखा 

(क) नगर प्रहरी व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 संघीर् तर्ा प्रिेश कानूनको अलधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन नीलत, कानून, 

मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन,  

 नगर प्रहरीमाफय त िेहार्का कार्य सम्पािन गने, 

o नीलत, कानून, मापिण्ड, लनर्यर्हरु कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 

o सम्पलत्तको संरिर्, 

o नगरपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तर्ा जात्रा चाडपियको व्यिस्र्ापनमा सहर्ोग, 

o स्र्ानीर् बजार तर्ा पार्कयङ्ग स्र्िको व्यिस्र्ापनमा सहर्ोग, 

o नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकािे तोके बमोलजमका नीलत, र्ोजना, कार्यिम कार्ायन्िर्न,   

o नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कार्ायन्िर्न र कसूर उपर छानलिन र अनुसन्धान, 

o स्र्ानीर् न्र्ालर्क सलमलतिे गरेका आिशे, फैसिा कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 

o कार्ायिर् पररसर, सम्पिा, साियजलनक, ऐिानी, पर्तय जग्गा, साियजलनक भिन तर्ा भौलतक पूिायधारको 

संरिर् र सुरिा, 

o लिपि ्व्यिस्र्ापनमा सहर्ोग, 

o अपराध रोकर्ाम तर्ा अनुसन्धानमा सहर्ोग, 

o फूटपार् व्यिस्र्ापन 

o लनमायर् लनर्मन 

o गुर्स्तर लनर्न्त्रर् 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ख) न्र्ार्, कानून तर्ा मानि अलधकार प्रिद्र्धन उपशाखा 

 न्र्ालर्क सलमलतको सलचिािर्, न्र्ार्, कानून, मानि अलधकार प्रिद्र्धन तर्ा मेिलमिाप र मध्र्स्र्ता, 

लनर्यर् तर्ा फैसिा कार्ायन्िर्न 



20 
 

 न्र्ालर्क सलमलतको सलचिािर् सम्िन्धी कार्य 

 न्र्ार् तर्ा कानूनी राज्र्को पररपािना 

 मानि अलधकारको संरिर् तर्ा प्रिद्र्धन 

 व्यलि र समुिार्बीच मेिलमिाप र मध्र्स्र्ताको व्यिस्र्ापन 

 न्र्ालर्क लनर्यर् तर्ा फैसिा कार्ायन्िर्न 

(ग) लिधार्न उपशाखा 

 कार्यपालिका तर्ा सभामा पेश गनुयपन े लिलभन्न नीलत, लनर्म तर्ा काननूको मसौिामा संर्ोजन र 

समन्िर् 

 नीलत, कानुनको प्रमार्ीक प्रलतको संरिर्, प्रकासन र अलभिेख 

 लिधार्न सम्िन्धी अन्र् कार्य । 

 

६. र्ोजना, अनगुमन तर्ा त्र्ाकं शाखा 

(क) र्ोजना उपशाखा 

 लिकास आर्ोजना तर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना र लनर्मन 

 स्र्ानीर् लिकास नीलत, अल्पकािीन, मध्र्कािीन तर्ा िीघयकािीन लिकास र्ोजना तजूयमा, अनगुमन 

तर्ा मूल्र्ांकन 

 आर्र्यक, सामालजक, साँस्कृलतक, िातािरर्ीर्, प्रलिलध र पूिायधारजन्र् लिकासका िालग आिश्र्क 

आर्ोजना तर्ा पररर्ोजनाहरूको तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनुगमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

 बार्षयक लिकास कार्यिम, आर्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न 

 लिकास लनमायर् प्रकृर्ामा स्र्ानीर् जनसहभालगता अलभबृलिका कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 लिकास र्ोजनाहरुको िातािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ांकन 

 उपभोिा सलमलतको लििरर्, िमता लिकास 

 लिकासका प्रार्लमकता प्राप्त िेत्र लनधायरर् 

 संघीर् र प्रािेलशक आर्ोजना, पररर्ोजना कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरर् र सहर्ोग 

 लिकास आर्ोजना तर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ख) अनगुमन तर्ा मूल्र्ांकन उपशाखा 

 लिकास आर्ोजनाको अनुगमन, आिलधक प्रगलत तर्ा प्रलतफिको समीिा 

 लिकास र्ोजनाको अनुगमन तर्ा मूल्र्ांकनको आधार तर्ा प्रदिर्ा लनधायरर् 

 आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनुसन्धान तर्ा प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 

 लबषर्िेत्रगत नीलतको अनगुमन तर्ा मलू्र्ांकन 

(ग) त्र्ांक व्यिस्र्ापन उपशाखा 

 त्र्ाङक संकिन, व्यिस्र्ापन तर्ा प्रर्ोग सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 

लनर्मन 

 सूचना तर्ा अलभिेख केन्रको स्र्ापना तर्ा सञ्चािन 

 स्र्ानीर् त्र्ाङक संकिन, प्रशोधन, अलभिेलखकरर् तर्ा लितरर् 

 आधारभूत त्र्ांक संकिन र व्यबस्र्ापन ेिः जनसालङ्ख्र्क, प्राकृलतक, आर्र्यक, सामालजक, सांस्कृलतक, 

भौलतक पूबायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, कूि ग्राहस््र् उत्पािन, प्रलतव्यलि आर्, मानि लिकास सूचकाङ्क, 
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राजश्व तर्ा आर्व्यर् समेतको त्र्ाङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी सूचना प्रर्ािीमा आििता र 

पाश्र्ि लचत्र तर्ा श्रोत नक्साको अद्यािलधक एिं अलभिेख 

 बेरोजगारको त्र्ांक संकिन 

 स्र्ानीर् व्यापारको त्र्ाङ्क प्रर्ािी र अध्र्र्न अनुसन्धान 

 सामालजक सुरिा सम्बन्धी स्र्ानीर् त्र्ाङ्क र सूचना व्यिस्र्ापन 

 सम्पन्न भएका तर्ा चािू र्ोजनाको लििरर् 

 लबषिेत्रगत सूचना, त्र्ांकको संकिन, अलभिेख 

 प्रिेश तर्ा संघसँग त्र्ांक एिं सूचना आिानप्रिान र समन्िर् 

 सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तर्ा  साधनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्र्ापन 

 नगरपालिकाको आिलधक तर्ा िार्षयक कार्यिम र बजेट स्िीकृलत । 

 

रष्टब्र्िः नगर कार्यपालिकाि े मालर् उलल्िलखत लबषर्िते्र समेट्ने गरी आफ्नो आिश्र्कता र प्रार्लमकता 

अनुरुप कार्ायिर्, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सलहतको प्रशासलनक ढाँचा स्िीकृत गरी िागू गनय   सके्नछ 

।  
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अनसुचूी –३ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (३) सगं सम्िलन्धत) 

िडा सलमलतबाट सम्पािन हुन ेकार्य 
 

(क) िडास्तरीर् त्र्ाङ्क सकंिन तर्ा अद्यािलधक गनिेः 

 आफ्नो िडा लभत्रको बस्तुगत लििरर् (निीनािा, जैलिक लिलिधता, खलनज पिार्य, जनसंख्र्ाको बनोट, 

आर्र्यक अिस्र्ा, उद्योगधन्िा, लशिा तर्ा स्िास््र् सम्बन्धी लििरर् आदि) तर्ार गन,े अद्यािलधक गि ै

िैजान,े  

 लनजी घर तर्ा घर पररिारको िगत राख्न,े  

 ऐलतहालसक, पुरातालत्िक, सांस्कृलतक तर्ा धार्मयक महत्िका सम्पिा, प्राचीन स्मारक, साियजलनक तर्ा 

सामुिालर्क भिन, साियजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्न ेतर्ा संरिर् गन,े 

 खुिा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मलन्िर, गुम्िा, मलस्जि, िेिस्र्ि, मिरसा, पर्तय जग्गा, 

डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, पोखरी, तिाउ, इनार, कुिा, धारा, ढँुगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुि पिुेसा, 

कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको त्र्ाङ्क सङ्किन गरी अद्यािलधक िगत राख्न,े संरिर् गने र खण्डीकृत 

त्र्ाङ्क र सूचना सलहतको िडाको पाश्र्ि लचत्र तर्ार तर्ा अद्यािलधक गने । 

 

(ख) िडाका लिकास लनमायर्का र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन तर्ा आिलधक प्रगलत समीिा गनिेः 

 सहभागीतामूिक र्ोजना तजुयमा प्रर्ािी अनुसार बस्ती िा टोिस्तरबाट र्ोजना तजुयमा प्रदिर्ा 

अििम्बन गरी बस्ती तर्ा टोिस्तरीर् र्ोजनाको माग सङ्किन, प्रार्लमकीकरर् तर्ा छनौट गन,े 

 टोि लिकास संस्र्ाको गठन र पररचािन तर्ा िडालभत्र सञ्चािन हुन ेर्ोजनाहरूका िालग उपभोिा 

सलमलतको गठन तर्ा सोको अनुगमन गन,े 

 िडालभत्रका र्ोजना तर्ा भौलतक पूबायधारको संरिर्, ममयत सम्भार, रेखिेख तर्ा व्यिस्र्ापन गन,े 

(ग) िडाका लिकास लनमायर्का कार्यहरु गनिेः 

 बािउद्यानको व्यिस्र्ा गन,े  

 अनौपचाररक लशिा कार्यिम तर्ा प्रारलम्भक बाि लिकास केन्र सञ्चािन र व्यिस्र्ापन गन,े  

 पुस्तकािर्, िाचनािर्, सामुिालर्क लसकाई केन्र, बािक्िि तर्ा बािसञ्जािको सञ्चािन र व्यिस्र्ापन 

गन,े 

 िडा तहको स्िास््र् केन्र तर्ा उप केन्रको व्यिस्र्ापन गन,े 

 बािबालिकाहरूिाई लब.लस.लज., पोलिर्ो, लभटालमन “ए” को व्यिस्र्ा गन,े  

 पोषर् कार्यिमको सञ्चािन गन,े 

 िडा तहमा स्िास््र् जनचेतना लिकास तर्ा  स्िास््र् सूचना कार्यिमको सञ्चािन गन,े  

 शहरी तर्ा ग्रामीर् स्िास््र् लक्िलनकको सञ्चािन गन,े गराउने,  

 साियजलनक शौचािर् तर्ा स्नान गृहको लनमायर् र ब्र्िस्र्ापन गन,े गराउन,े  

 िडास्तरीर् सामुिालर्क धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार तर्ा पोखरीको लनमायर्, संरिर् र  गुर्स्तर 

लनर्मन गन,े  

 घरबाट लनकास हुने फोहरमैिाको सङ्किन र व्यिस्र्ापन, चोक तर्ा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि 

लनकास, मरेका जनािरको व्यिस्र्ापन, सतही पानीको लनकास तर्ा  पानीको स्रोत संरिर् गन,े 

गराउन,े  



23 
 

 कृलष तर्ा फिफूि नसयरीको स्र्ापना, समन्िर् र प्रिद्र्घन तर्ा िडास्तरीर् अगुिा कृषक तालिमको 

अलभमुखीकरर् गन,े 

 कृलष मिको माग सङ्किन गन,े  

 कृलषमा िाग्ने रोगहरूको लििरर् तर्ार गन,े  

 पशुपंछी लिकास तर्ा छाडा चौपार्ाको व्यिस्र्ापन,  

 िडालभत्रको चरन िेत्र संरिर् तर्ा व्यिस्र्ापन गन,े 

 स्र्ानीर् समुिार्का चाडपिय, भाषा संस्कृलतको लिकासको िालग किा, नाटक, जनचेतनामूिक तर्ा 

सांस्कृलतक कार्यिम गने गराउने, 

 स्र्ानीर् मौलिकता झलल्कने सांस्कृलतक रीलतरीिाजिाई संरिर् तर्ा प्रिद्र्घन गन,े 

 िडालभत्र खेिकुि पूबायधारको लिकास गने,  

 अन्तर लिद्यािर् तर्ा िािक्िि माफय त खेिकूि कार्यिमको सञ्चािन गने गराउने,  

 िडा िेत्रलभत्रको िाटोघाटो चािू अिस्र्ामा राख्ने तर्ा राख्न सहर्ोग गन,े  

 िडालभत्रका सडक अलधकारिेत्रमा अिरोध र अलतिमर् गनय नदिन,े  

 बाटोघाटोको िाढी, पलहरो पन्छाउन,े 

 घरेिु उद्योगको िगत सङ्किन तर्ा  सम्भाव्यता पलहचान गन,े 

 िडालभत्र घरेिु उद्योगको प्रिियन गन,े  

 प्रचलित कानून बमोलजम व्यलिगत घटना िताय, अद्यािलधक र सोको अलभिेख संरिर् गन,े  

 व्यलिगत घटना िताय सम्बन्धी जनचेतना कार्यिम सञ्चािन गन,े 

 सामालजक सुरिा भत्ता लितरर् तर्ा अलभिेख अद्यािलधक गन,े  

 िडािाई बािमैत्री बनाउने,  

 िडालभत्र आर्र्यक तर्ा सामालजक रुपमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, िलित, अपाङ्गता भएका 

व्यलि, जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्र्क, सीमान्तकृत समुिार्को अलभिेख राखी सामालजक र आर्र्यक उत्र्ान 

सम्िन्धी काम गने,  

 लिलभन्न समुिार्का बीच सामालजक सिभाि र सौहाियता कार्म गन,े  

 बािलििाह, मलहिा लिरुिको सहसँा, छुिाछुत, िहजे तर्ा िाइजो, हलिर्ा प्रर्ा, छाउपडी, कमिरी प्रर्ा, 

बािश्रम, मानि बेचलिखन, लनरिरता जस्ता सामालजक कुररती र अन्धलिश्वासको अन्त्र् गन,े गराउन,े  

 प्रचलित काननूको अधीनमा रही मािपोत तर्ा भूलम कर, व्यिसार् कर, िहाि कर, लिज्ञापन कर, 

सिःशुल्क पार्कयङ्ग, नर्ाँ व्यिसार् िताय, लसफाररस िस्तुर, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन करको िेखाजोखा 

र सङ्किन गरी नगरपालिकामा प्रलतिेिन सलहत रकम  बुझाउने, 

 असि लबरामी भएको बेिाररस िा असहार् व्यलििाई नलजकको अस्पताि िा स्िास््र् केन्रमा 

पुयर्ाई औषधोपचार गराउन,े  

 असहार् िा िेिाररस व्यलिको मृत्र् ुभएमा लनजको िाह संस्कारको व्यिस्र्ा लमिाउने,  

 सडक बािबालिकाको उिार र पुनस्र्ायपना गन,े गराउन,े 

 िडालभत्रको सामुिालर्क िन, िनजन्र् सम्पिा र जैलिक लिलिधताको संरिर् र प्रिियन गन,े 

 िडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररर्ािी िेत्र लबस्तार गने गराउने,  

 िडािाई िातािरर्मैत्री बनाउने,  

 प्राङ्गाररक कृलष, सुरलित मातृत्ि, लिद्यार्ी भनाय, पूर्य खोप, खुिा दिशामुि सरसफाई, िातािरर्मैत्री 

तर्ा बािमैत्री शासनजस्ता प्रिियनात्मक कार्यहरू गन,े गराउने । 

(घ) काननू बमोलजमका लनर्मन कार्य गनिेः 

 िडालभत्र सञ्चालित लिकास र्ोजना, आर्ोजना तर्ा संिग्न उपभोिा सलमलतहरूका कार्यको लनर्मन 

गन,े  
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 घर लनमायर् गुर्स्तर तर्ा भिन संलहता र मापिण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गन,े लसकमी, 

डकमीिाई भूकम्प प्रलतरोधी भिन लनमायर् सम्िन्धी तालिम दिने,  

 खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फिफूि, पेर् पिार्य तर्ा उपभोग्र् सामग्रीको गुर्स्तर र मलू्र्सूची 

अनुगमन गरी उपभोिा लहत संरिर् गन,े 

 िडालभत्रका उद्योग धन्िा र व्यिसार्को प्रबद्र्धन गरी िगत राख्न,े 

 हाट बजारको व्यिस्र्ापन गने, गराउन,े 

 लिदु्यत चुहािट तर्ा चोरी लनर्न्त्रर् गने । 

 नाता, नागररकता आदिको लसफाररस तर्ा प्रमालर्त गने । 

 आफ्नो भौगोलिक िेत्र लभत्रको लनमायर् कार्य तर्ा अन्र् सेिको प्रर्ोजनका िालग लनमायर् सामग्री, 

ज्र्ािा, भाडा, तर्ा महशूिको स्र्ानीर् िररेट तोके्न । 

 आफ्नो िडालभत्रका उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्र्ा, लनजी िेत्र िगार्तका सबै लिकास 

साझेिारहरुसँग लिकास लनमायर् तर्ा साियजलनक सेिा प्रिाहमा समन्िर् गने । 

 समर् समर्मा नेपाि कानूनिे तोकेबमोलजम अन्र् काम गने । 

 

(ङ) अलभिखे व्यिस्र्ापन, लसफाररस तर्ा प्रमालर्त गन े

 पलञ्जकरर्, नागररकता तर्ा अलभिेख व्यिस्र्ापन 

o महानगरपालिकामा व्यलिगत घटनाको स्र्ानीर् त्र्ाङ्क सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

o संघीर् कानून र मापिण्ड बमोलजम नगरपालिकामा व्यलिगत घटना (जन्म,मृत्र्ु, लिबाह, बसाइ 

सराइ, सम्बन्ध लिच्छेि र धमयपुत्र र धमयपुत्री) को िताय, 

o आधुलनक प्रलिलध अपनाई व्यलिगत घटनाको अलभिेख व्यिस्र्ापन र प्रलतिेिन, 

o नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रका िालग लसफाररस िगार्तका महत्िपूर्य अलभिेखको व्यिस्र्ापन, 

o स्र्ानीर् अलभिेख व्यिस्र्ापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन, 

o स्र्ानीर् स्तरको अलभिेख व्यबस्र्ापन । 

 नाता प्रमालर्त गन,े 

 नागररकता तर्ा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस गने, 

 बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गन,े  

 कोठा खोल्न रोहबरमा बस्न,े 

 मोही िगत कट्टाको लसफाररस गन,े 

 घर जग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने, 

 जन्म लमलत प्रमालर्त गन,े 

 व्यापार व्यिसार् बन्ि भएको, सञ्चािन नभएको िा ब्र्ापार ब्र्िसार् हुिँै नभएको लसफाररस गने, 

 लमिापत्रको कागज गराउने लनिेिन िताय गनय लसफाररस गन,े 

 लििाह प्रमालर्त तर्ा अलििालहत प्रमालर्त गन,े 

 लनिःशुल्क िा सशुल्क स्िास््र् उपचारको लसफाररस गने, 

 अङ्ग्रेजी माध्र्ममा लसफाररस तर्ा प्रमालर्त गन,े 

 घर पाताि प्रमालर्त गन,े 

 व्यलिगत लििरर् प्रमालर्त गन,े 

 पुजायमा घर कार्म गने लसफाररस गन,े 

 फरक, फरक नाम, र्र, जन्म लमलत तर्ा प्रमालर्त ििैु नाम गरेको व्यलि एकै हो भन्ने लसफारीश गन,े 

 नाम, र्र,जन्म लमलत संशोधनको लसफाररस गन,े 
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 जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गन,े 

 कागज र मन्जुरीनामा प्रमालर्त गन,े 

 दकत्ताकाट गनय लसफाररस गन,े 

 संरिक प्रमालर्त गने तर्ा संस्र्ागत र व्यलिगत संरिक लसफाररस गने, 

 जीलितसँगको नाता प्रमालर्त गन,े 

 हकिािा िा हकिार प्रमालर्त गन,े 

 नामसारी गनय लसफाररस गन,े 

 जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गन,े 

 मृतकसँगको नाता प्रमालर्त तर्ा सर्ज्मयन  लसफाररस गने, 

 उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गन,े 

 जीलित रहकेो लसफाररस गने, 

 पूिय प्रार्लमक लिद्यािर् खोल्ने लसफाररस र अनुमलत दिन,े 

 जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमालर्त गन,े 

 लिद्यािर्को किा र्प गनय  लसफाररस गने, 

 पािन पोषर्को िालग लसफाररस गन,े 

 िैिालहक अलङ्गकृत नागररकता लसफाररस गने, 

 आर्र्यक अिस्र्ा कमजोर िा लबपन्नता प्रमालर्त गनय िा आर्र्यक अिस्र्ा बलिर्ो िा सम्पन्नता 

प्रमालर्त  

 लिद्यािर् ठाउँ सारी गनय लसफाररस गन,े 

 धारा तर्ा लिदु्यत जडानको िालग लसफाररस गन,े 

 प्रचलित कानून अनुसार प्रत्र्ार्ोलजत अलधकार बमोलजमको अन्र् लसफाररस िा प्रमालर्त गने । 
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अनसुचूी – ४ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (४) सँग सम्बलन्धत) 

प्रमखु, उपप्रमखु, िडा अध्र्ि तर्ा सिस्र्को काम, कतयव्य र अलधकार 

 

१. प्रमखुको काम, कतयव्य र अलधकारिः (१) प्रमुखको काम, कतयव्य र अलधकार िेहार् बमोलजम हुनेछिः 

(क) नगर सभा तर्ा नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउने र बैठकको प्रमुखता गने । 

(ख)नगर सभा तर्ा नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तर्ा प्रस्ताि पेश गन,े गराउने । 

(ग) नगरपालिकाको बार्षयक कार्यिम तर्ा बजेट तर्ार गरी सभामा पेश गने । 

(घ) नगर कार्यपालिकाको लनर्यर्मा नगर सभाको अलधिेशनको आव्हान र समापनको घोषर्ा गने । 

(ङ) नगरपालिकाका उपप्रमुख िा सिस्र्िाई नगरपालिकाको कार्य लिभाजन लनर्माििी अनरुुपको 

लिषर्गत कार्य लजम्मेिारी बाँडफाँड तर्ा हरेफेर गने । 

(च) नगरसभा र नगर कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्िर्न गने गराउने । 

(छ) नगर कार्यपालिकाको िैलनक कार्यको सामान्र् रेखिेख, लनिेशन र लनर्न्त्रर् गने । 

(ज) उपप्रमखु तर्ा सिस्र्िाई नगरपालिकाको कामका िालग स्ििेशलभत्र काजमा खटाउने । 

(झ) कार्यकारी अलधकृतको सात दिनसम्म्को लििा िा स्ििेशलभत्रको काज स्िीकृत गने । 

(ञ) नगरपालिकाको चि अचि सम्पलत्त हरेलिचार तर्ा ममयत सम्भार गने गराउने र आम्िानी, खचय, 

लहसाब र अन्र् कागजपत्र सुरलित राख्न,े राख्न िगाउने । 

(ट) प्रचलित नपेाि कानून बमोलजम आिश्र्क लसफाररस गने । 

(ठ) नगर सभा िा नगर कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् काम गने । 

(२) प्रमुखिे आफ्नो अनपुलस्र्लतमा उपप्रमुखिाई कार्यिाहक प्रमुख तोकु्नेुेु पनेछ । 

 

२. उपप्रमखुको काम, कतयव्य र अलधकारिः (१) उपप्रमखुको काम, कतयव्य र अलधकार िेहार् बमोलजम हुनेछिः  

(क) न्र्ालर्क सलमलतको संर्ोजक भई कार्य गने । 

(ख) नगरपालिका प्रमुखको अनुपलस्र्लतमा कार्यबाहक प्रमुख भई कार्य गने । 

(ग) नगरसभा, नगर कार्यपालिका तर्ा प्रमुखिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) उपप्रमुखिे आफ्नो नगरपालिका िेत्रबालहर जानु पिाय प्रमुखिाई जानकारी दिनु पनेछ । 
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३. िडा अध्र्िको काम, कतयव्य र अलधकारिः (१) िडा अध्र्िको काम, कतयव्य र अलधकार िेहार् बमोलजम 

हुनेछिः  

(क) आफ्नो िडा सलमलतको अध्र्ि भई कार्य गने । 

(ख) िडा सलमलतका सिस्र्हरुिाई िडा सलमलतको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तर्ा पररचािन 

गने । 

(ग) कार्यपालिकाको सिस्र् भई कार्य गने । 

(घ) िडाको लिकास र्ोजना, बजेट तर्ा कार्यिम तर्ार गन,े गनय िगाउन े तर्ा स्िीकृलतका िालग 

नगरपालिकामा पेश गने । 

(ङ) िडाबाट कार्ायन्िर्न हुन ेर्ोजना तर्ा कार्यिमहरु कार्ायन्िर्न गने गराउन,े लतनको अनगुमन गन े

तर्ा आिलधक समीिा गने गराउने । 

(च) प्रचलित नपेाि कानून बमोलजम आिश्र्क लसफाररस गने । 

(छ) तोदकए बमोलजम िा नगरपालिका प्रमुखिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) िडाध्र्ििे आफ्नो अनुपलस्र्लतमा सम्िलन्धत िडा सलमलतको जेष्ठ सिस्र्िाई कार्यिाहक तोकी सोको 

जानकारी नगर कार्यपालिकािाई दिनुपनछे । 

 

४.सिस्र्को काम, कतयव्य र अलधकारिः (१) कार्यपालिकाको सिस्र्को काम, कतयव्य र अलधकार िेहार् 

बमोलजम हुनेछिः- 

(क) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने । 

(ख) प्रमुखिे तोकेको लबषर्गत िेत्रको संर्ोजक िा अध्र्ि भई तोदकएको कार्य गने । 

(ग) प्रमुखिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

(२) सिस्र्िे नगरपालिका िेत्र बालहर जाँिा प्रमुखिाई जानकारी दिई जानु पनेछ ।  

 

५. िडा सिस्र्को काम, कतयव्य र अलधकारिः (१) िडा सिस्र्को काम, कतयव्य र अलधकार िेहार् बमोलजम 

हुनेछिः 

(क) िडा सलमलतको बैठकमा भाग लिने । 

(ख) िडा अध्र्िको अनुपलस्र्लतमा िडाअध्र्ििे तोके बमोलजम कार्यिाहक िडा अध्र्ि भई कार्य गने । 

(ग) िडा अध्र्ििे तोकेका अन्र् कार्य गने । 
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(२) िडा सिस्र्िे नगरपालिका िेत्र बालहर जाँिा िडा अध्र्िमाफय त कार्यपालिकािाई जानकारी दिनु पनछे 

।  
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अनसुचूी —५ 

लबषर्गत सलमलतहरुको लििरर् 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (६) सगं सम्िलन्धत) 

 

(क) साियजलनक सेिा तर्ा िमता लिकास सलमलत 

(ख) आर्र्यक लिकास सलमलत 

(ग) सामालजक लिकास सलमलत 

(घ) पूिायधार लिकास सलमलत 

(ङ) िातािरर् तर्ा लिपि ्व्यिस्र्ापन सलमलत 

(च) लबधार्क सलमलत 


