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u}+8fsf]6 िगरपानिका 

 

िगर काययपानिका  काय{  निभाजि)  नियमाििी, २०७४ 

 

िेपािका संनिधािका धारा २१८  ि निएका अनधकार प्रयोग गरी  u}+8fsf]6  िगरपानिकाका िगर काययपानिकाि  आफ्िा  काय {  निभाजिका  

िानग  नमनत  २०७४।०३।२१     का  निर्यय  अिुसार  िेहायका नियमहरु बिाईएको  छ । 

 

१.  संनिप्त िाम र प्रारम्भिः १) यस नियमाििीका िाम “िगर काययपानिका काय निभाजि) नियमाििी, २०७४”  रहकेा छ । 

 

२) या] नियमाििी  तरुुन्त प्रारम्भ  हिेुछ । 

 

२.    पररभाषािः नबषय िा प्रसङ्गि अका अथ ििागेमा यस नियमाििीमा– 

 

क) “प्रमखु” भन्िाि ]  िगर काययपानिकाका  प्रमखु सम्झिपछ{  । 

ख) “उपप्रमखु” भन्िाि]  िगर काययपानिकाका  उपप्रमखु सम्झिपछ{  । 

u) “काययपानिका” भन्िाि]  गैंडाकोट  िगर काययपानिका सम्झिपछ{ । 

घ)   “काययकारी   अनधकृत” भन्िाि गैंडाकोट िगरपानिकाका  काययकारी  अनधकृत सम्झिुपछ{  । 

ङ) “िगरपानिका” भन्िाि]  गैंडाकोट िगरपानिका सम्झि पछ{ । 

च) “नबषयगत शाखा” भन्िाि] गैंडाकोट िगर काययपानिका अन्तरगतका नबषयगत शाखा, उपशाखा, कायायिय िा इकाइिाइ सम्झिुपछ{ ।  यस 

शब्िि संनिधाि बमोनजम िगरपानिकािाइ  तोनकएका  काययसम्पािि  गियका  िानग  िगर काययपानिका  अन्तगयत रहि ]  नशिा,  स्िास््य,  

कृनष, िि, पश '  निकास जस्ता  नबषयिेत्रगत  कायायिय  िा इकाईिाइ  समेत सम्झि पछ{ । 

छ)  “िडा सनचि” भन्िाि] िगरपानिकाका िडा कायायियका प्रशासकीय  प्रमखुका रुपमा कामकाज  गि{ तोनकएका  िडा  सनचि सम्झिपुछ{  । 

ज) “िडा  सनमनत” भन्िाि]  गैंडाकोट िगरपानिकाका िडा सनमनत सम्झि पछ{ ।  

झ) “सिस्य” भन्िाn]  िगर काययपानिकाका  सिस्य  सम्झि  पछ { ।   सा]  शब्िि  िगर काययपानिकाका  प्रमखु, उपप्रमखु र िडा  अध्यि  

सम ]तिाइ  जिाउिेछ । 

ञ) “सभा”  भन्िाि]  गैंडाकोट  िगरपानिकाका िगर सभािाइ सम्झिुपछ{  । 

३. काय{ सम्पादनः १) िगर काययपानिकाका काय सम्पािि िगर काययपानिकाका कायायिय, िडा कायायिय एि नबषयगत शाखाबाट  हुिेछ । 

२)  िगर काययपानिका  अन्तगयत  रहि  निषयगत  शाखा  िा  कायायिय  िा  उपशाखा  िा  इकाइका नििरर्  अिुु ुसचूी—  १ मा उल्िेख भए 

बमोनजम हुिेछ । 

३)  उपनियम  २)  बमोनजमका  नबषयगत  शाखाहरु  र नतिीहरुका  काय  नििरर्  िगर काययपानिकाि  स्िीकृत गर बमोनजम हुिेछ । 

४.  काय{ विभाजनः १) िगर काययपानिकाका कायायिय र नबषयगत शाखाबाट सम्पािि हुि काय अिुसचूी–२   बमोनजम हुिेछ । 

२)  िगर काययपानिकाि  उपनियम १)  बमोनजमका निषयगत शाखाका काममा  आिश्यकता अिुसार हरेफेर  िा  थपघट गि सक्िेछ  । 

३) िडा  सनमनतबाट  सम्पािि  हिु काय  अिुसचूी–  ३ बमोनजम हुिेछ । 

४)  प्रमखु,  उपप्रमखु,  िडा  अध्यि  र सिस्यका  काम,  कतयव्य  र अनधकार  अिुसचूी–  ४ बमोनजम हुिेछ । 

५) प्रमखुि  नबषयगत  िेत्रका  काययका  िानग  काययपानिकाका  कुि  सिस्यिाइ  निजि  गि काययका िेत्रानधकार  समेत तोकी  नजम्मेिारी  निि 

सक्िेछ  । 

६) काययपानिकाि  आफ्िा काययसम्पाििका िानग अिुसचूी —५  बमोनजमका नबषयगत सनमनत गठि गरी  कुि सिस्यका संयोजकत्िमा त्यस्ता 

सनमनतका काययिेत्र  तोकी नजम्मेिारी  निि सक्िेछ  । 

 

 



५.  वजम्मेिारी तथा  उत्तरदावयत्िः   

१) िगर काययपानिकाबाट सम्पािि भएका कामका िानग प्रमखु तथा सिस्यहरु सामनुहक रुपमा िगर सभाप्रनत उत्तरिायी हुिेछि ।  

२)  िगर  काययपानिकाका  सिस्यहरु  आफूिाइ  तोनकएका  काययका  िानग  व्यनिगत  रुपमा काययपानिका  तथा  प्रमखुप्रनत उत्तरिायी हुिेछि । 

३)  नबषयगत  सनमनतबाट  सम्पािि  हुि  कामका  िानग  सनमनतका  संयोजक  तथा  सिस्यहरु सामनुहक रुपमा काययपानिकाप्रनत उत्तरिायी 

हुिेछि । 

४) िडा अध्यि आफूि गि कामका िानग काययपानिका, प्रमखु तथा िडा सनमनतप्रनत र िडा सनमनतबाट  गररि]  कामका िानग सामनुहक  रुपमा 

काययपानिका  र सभाप्रनत  उत्तरिायी हुिेछ । 

 

६. अविकार  प्रत्यायोजनः  

 १)  िगर काययपानिकाि  आफुिाइ प्राप्त अनधकारमध्य  केही अनधकार  प्रमखु, उपप्रमखु,  िडा  अध्यि,  सिस्य  तथा  मातहतका  सनमनत,  

उपसनमनत  िा  काययकारी  अनधकृतिाइ प्रत्यायोजि गि{ सक्िेछ  । 

२) प्रमखुि आफुिाइ प्राप्त अनधकारमध्य केही अनधकार कुि सिस्य िा काययकारी अनधकृतिाइ प्रत्यायोजि गि{ सक्िेछ  । 

३) िडा सनमनत िा िडा अध्यिि आफुिाइ प्राप्त अनधकारमध्य केही अनधकार िडा सनमनतका कुि सिस्य िा िडा  सनचििाइ  प्रत्यायोजि गि 

सक्िेछ  । 

 

७.  थप3ट, हरेफेर  िा  संशोधििः   

१)  काययपानिकाि यस  नियमाििीिाइ आिश्यकता अिुसार थपघट िा हरेफेर  िा संशोधि  गि सक्िेछ  । 

२)  काययपानिकाि  उपनियम  १)  बमोनजम  अिुसचूीमा  थपघट िा  हरेफेर  िा  संशोधि  गरेका निषयका  सचूिा सियसाधारर्का  जािकारीका  

िानग प्रकाशि  गि  पिेछ । 

 

८.   बाधा  अडकाउ  फुकाpm M  या]  नियम  कायायन्ियिका  सम्बन्धमा  कुि  बाधा  अडकाउ  परेमा  यस नियमाििीका भाििाका प्रनतकूि िहुि 

गरी काययपानिकाि त्यस्ता बाधा अडकाउ फुकाउि आिश्यक व्यिस्था गि सक्िेछ । 

 

९.  यस बमोनज म भए  गरेका ] मfनिि ] M  या] नियमाििी स्िीकृत हिुुपूि िगर काययपानिकाबाट सम्पािि भएका काययहरु  यस नियमाििी  अिरुुप 

भए गरेका ] मानििेछ  ।  

 

अिुसचूी  –  १ 

 

नियम ३ का उपनियम २) सगँ सम्बनन्धत) 

 

िगर काययपानिकामा  रहि]  निषयगत  शाखा   शाखा, कायायिय, उपशाखा, इकाई)  का ]  नििरर् 

 

 िगर काययपानिकाका आफ्िा राजश्वका  िमता, खचयका आिश्यकता, सेिा  उपिब्ध गराउिु पिे जिसंख्या तथा निकासका मखु्य मखु्य 

प्राथनमकता  अिुरुप संगठि  तथा  व्यिस्थापि  सभेिर्का  आधारमा  नबषयगत  शाखा  तथा  कायायिय, उपशाखा  िा  इकाइ निधायरर्  गिय 

सक्िेछ  ।  जिशनिका  उपिब्धता  तथा  प्रशासनिक  खचयिाइ  ध्याि  निइ  एउटा  नबषयगत  शाखा  अन्तगयतका  कुिै कायायिय, उपशाखा  िा  

इकाईिे नमल्िा  अन्य नबषयिेत्रका  काययसमेत सम्पािि गिय सक्िेछ ।) 

 

१. सामान्य प्रशासन शाखा 

क) स्थािीय  सेिा  तथा जिशनि निकास  उपशाखा 

ख) साियजनिक  खरीि  तथा सम्पनत्त  व्यिस्थापि  उपशाखा 

ग) स्थािीय  तह, प्रिेश र संघसँगका सम्िन्ध  र समन्िय  तथा िडासँगका  समन्िय  उपशाखा 



घ) बैठक व्यिस्थापि  उपशाखा 

ङ) बजार अिगुमि, गुर्स्तर,  िापतौि,  खाद्य सरुिा  र उपभोिा नहत संरिर्  उपशाखा 

च) आन्तररक  िेखापरीिर्  शाखा 

छ) नििा,  उत्सि, उिी, जात्रा,  पिय,  उपानध तथा निभषूर्  इकाइ 

२.  राजश्व तथा आवथिक प्रशासन शाखा 

क) राजश्व  िीनत तथा प्रशासि  उपशाखा 

ख) आनथयक  प्रशासि  उपशाखा 

३. शहरी पूिाििार विकास शाखा 

क) सडक  तथा यातायात  व्यिस्था  उपशाखा 

ख) जिनिद्यतु,  उजाय, सडक  िनत्त उपशाखा 

ग) नसंचाइ  तथा जिउत्पन्ि प्रकोप  नियन्त्रर्  उपशाखा 

घ) सचूिा तथा सञ्चार प्रनिनध  निकास  तथा  निस्तार र एफ.एम. सञ्चािि  उपशाखा 

ङ) खािेपािी  व्यिस्थापि  उपशाखा 

च) साियजनिक  निजी साझेिारी  इकाइ 

४. आवथिक विकास शाखा 

क) कृनष,  पशुपन्छी तथा सहकारी  कायायिय 

ख) उद्योग तथा उद्यमनशिता निकास  उपशाखा 

ग) रोजगार  प्रबद््रधि तथा गररबी  न्यिूीकरर् उपशाखा  

५.  सामावजक विकास शाखा 

क) आधारभतू  तथा माध्यनमक  नशिा  कायायिय 

ख) खेिकुि तथा अनतररि  नियाकिाप  इकाइ 

ग) आधारभतू  स्िास््य  तथा सरसफाइ  कायायिय 

घ) िैंनगक  समािता तथा सामानजक  सरुिा  उपशाखा 

  लैंविक  समानता  इकाइ 

  िाििानिका,  नकशोर नकशोरी तथा यिुा  इकाइ 

 अपांगता  भएका व्यनि तथा जेष्ठ िागररक  इकाइ 

ङ)  संस्कृनत, सम्पिा,  िनितकिा  तथा पययटि प्रबद््रधि इकाइ 

च) गैरसरकारी  संस्था पररचािि, समन्िय  तथा नियमि  इकाइ 

छ) सामानजक  सरुिा  काययिम  तथा व्यनिगत घटिा िता  इकाइ 

६. िन, िातािरण, फोहोरमैला तथा विपद व्यिस्थापन शाखा 

क) िि,  िन्यजन्त  तथा  भ—संरिर् कायायिय 

ख) िातािरर्,  पयायिरर्  एि जिाधारिेत्र  संरिर्  उपशाखा 

ग) फोहरमैिा  व्यिस्थापि  उपशाखा 

घ) निपि व्यिस्थापि  बारुर्यन्त्र,  एम्ििेुन्स  तथा  यन्त्र उपकरर् पररचािि  समेत) उपशाखा 

७. भूवम व्यिस्थापन तथा भिन वनयमन शाखा 

क) भ—ूउपयोग तथा  िस्ती  निकास  उपशाखा 

ख) जग्गा िापी तथा  िक्सा, घरजग्गा  धिी पुजा उपशाखा 

ग) भिि  तथा भिि  संनहता  एि निमायर् इजाजत  नडजाइि  समते)  उपशाखा 

८.  न्याय, कानून  तथा  मानि  अविकार  प्रिद््रिन  शाखा 

क) िगर प्रहरी व्यिस्थापि  उपशाखा 



ख)  न्याय,  कािूि तथा  मािि अनधकार  प्रिद््रधि उपशाखा 

ग) निधायि  उपशाखा 

९.  योज ना, अनुिमन  तथा  तथयाांक  शाखा 

क) योजिा  तजुयमा तथा  उपभोिा सनमनत पररचािि इकाइ 

ख) अिुगमि तथा मलू्यांकि इकाइ 

ग) त्यांक  व्यिस्थापि  इकाइ  

 

 

१. सामान्य प्रशासि शाखा 

 

अिुसचूी  –  २ 

 

नियम ४ का उपनियम १) सगँ सम्बनन्धत) 

नबषयगत  शाखाका  काय{  निभाजि  

क) स्थानीय  सेिा  तथा जनशवि विकास  उपशाखा 

 स्थािीय  सेिाका व्यिस्थापि सम्बन्धी  िीनत, मापिण्ड, सेिा शतय, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि  

 संनिधािका ] धारा ३०२ बमोनजम समायोजि भइ आउि कमयचारीका  व्यिस्थापि  स्थािीय  सिाका व्यिस्थापि सम्बन्धी  अन्य काय { 

 िगरपानिकाका संगठि निकास, सङ्गठि संरचिा तथा िरबन्िी  निधायरर्, जिशनि व्यिस्थापि  र िनृत्त निकास, 

 स्थािीय  सेिाका व्यिस्थापिमा  सचूिा तथा सञ्चार प्रनिनधका उपयोग, प बद््रघि र नियमि 

 मािि संसाधि निकासका िानग अल्पकािीि तथा िीघयकािीि  योजिा  तजुयमा 

 िगरपानिकामा साियजनिक नििा, उत्सि, जात्रा, उिी आनिका व्यिस्थापि 

 स्थािीय  शानन्त सनमनत सम्बन्धी काययहरु  । 

ख) साििजवनक  खरीद  तथा सम्पवत्त  व्यिस्थापन  उपशाखा 

 िगरपानिकाका िानग साियजनिक खरीि तथा अन्य बन्िोबस्तीका  सामाि सम्बन्धी निषo 

 सेिा तथा निमायर् व्यिसायका  सञ्चािि तथा व्यिस्थापि 

 िगरपानिकानभत्रका साियजनिक तथा सरकारी सम्पनत्त, सामिुानयक सम्पनत्त, भिि, सडक, पसि, व्यिसाय, पूबायधार, उद्योग, खािी  

तथा खिीज, ििका  नििरर् सनहतका अद्यािनधक अनभिेख 

 िगरपानिकाका स्िानमत्िमा रहकेा सम्पनत्तका अद्यािनधक अनभिेख 

 िगरपानिकानस्थत सरकारी सम्पनत्तका एकीकृत नििरर् । 

ि) स्थानीय  तह, प्रदेश र सांघसिँका सम्िन्ि  र समन्िय  तथा  िडासिँका  समन्िय  उपशाखा 

 

 संघ तथा प्रिशे तहमा संनिधाि तथा कािुि  बमोनजमका सहभानगता तथा प्रनतनिनधत्ि 

 नजल्िा समन्िय सनमनतसँगका समन्िय 

 िडा तहसगँका सम्पक{ र समन्िय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, नशष्टाचार 

घ) बैठक व्यिस्थापन  उपशाखा 

 काययपानिका तथा सभाका बैठक व्यिस्थापि 



 काययपानिकाका निर्ययहरुका  निद्यनुतय माध्यमबाट  अनभिेखीकरर् तथा प्रकाशि  

 काययपानिकाका निनभन्ि सनमनत, उपसनमनत, काययििका  बैठक व्यिस्थापि 

ङ) बजार अनुिमन, िुणस्तर, नापतौल, खाद्य सुरक्षा  र उपभोिा वहत सांरक्षण  उपशाखा 

 स्थािीय  व्यापार, िानर्ज्य, िस्तुका माग,  आपूनत व्यबस्थापि तथा अिगुमि 

 बजार तथा हाट बजार व्यिस्थापि 

 उपभोिा  अनधकार तथा नहत सम्बन्धी  िीनत, कािूि, मापिण्ड, कायायन्ियि  र नियमि 

 स्थािीय  िस्तुहरूका उत्पािि, आपूनत तथा निकासी प्रिेपर्, मलू्य  निधायरर् र अिुगमि 

 स्थािीय  व्यापार र िानर्ज्य  सम्बन्धी पूिायधार निमायर्, 

 स्थािीय  िस्त र सेिा व्यापारका मलू्य तथा गुर्स्तरका अिुगमि र नियमि, 

 उपभोिा  सचेतिा, िनित उपभोिाका  िगत व्यिस्थापि  र स्थािीय  िस्त तथा सेिाका गुर्स्तर परीिर्, 

 खाद्य पिाथयका गुर्स्तर नियन्त्रर्, 

 खािेपािीका  गुर्स्तर नियन्त्रर्, 

 स्थािीय  व्यापार प्रिद््रघि सहजीकरर् र नियमि, 

 स्थािीय  बौनिक सम्पनत्तका संरिर्, प्रिद््रघि र अनभिेखाङ्कि । 

च) आन्तररक  लेखापरीक्षण  शाखा 

 आन्तररक तथा पूिय िेखापरीिर् 

 िेखापरीिर् नििरर् बेरुजकूा िगत समते)का अनभिेख व्यिस्थापि 

 अनन्तम िेखापरीिर् काययमा  सहयोग, समन्िय र सहजीकरर् 

 िेखापाििसम्िन्धी िमता निकास काय { 

छ) नििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपाधी, निभषुर्  इकाइ { 

 स्थािीय  चाडपिय, साियजनिक नििा, उत्सि, जात्रा, उिी  आनिका व्यिस्थापि 

 उपाधी तथा निभषुर्  सम्िन्धी नसफाररश, अनभिेख 

 

२.  राज श्व तथा आवथिक प्रशासन शाखा 

क) राजश्व  िीनत तथा प्रशासि  उपशाखा 

 राजश्व सम्बन्धी िीनत, कािूि  तजूयमा, कायायन्ियि  र नियमि  राजस्ि चहुािट नियन्त्रर् समेत) 

 सम्पनत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रनजष्ट्रेशि शुल्क, सिारी साधि कर, सेिा शुल्क िस्तुर, पययटि शुल्क, निज्ञापि कर, व्यिसाय 

कर, भनूमकर मािपोत), िण्ड जररिािा, मिोरञ्जि कर,  बहािनिटौरी कर,  घरजग्गा  कर,  मतृ  िा माररएका  जीिजन्तुका  हाड,  

नसंग,  पिाँख,  छािामा  कर,  प्राकृनतक  स्रोत साधि, व्यिसानयक  कर सम्बन्धी  िीनत,  कािूि, मापिण्ड,  कायायन्ियि,  

बाँडफाँड, संकिि  र  नियमि,अन्य आय व्यिस्थापि  

 साियजनिक खच तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुि रोयल्टी सम्बन्धी  िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा नियमि र सोका सङ्किि तथा 

बाँडफाँड आफिा िेत्रनभत्र राजस्िका  िर अन्य शुल्क  निधायरर्, संघीय र प्रिेश कािूि बमोनजम  प्राकृनतक श्रोत साधि र सेिा शुल्क 

जस्ता रोयल्टी सङ्किि, समन्िय र नियमि 

 स्थािीय  पूिायधार सेिा र उपयोगमा सेिा शुल्क तथा िस्तुर िीनत, कािुि, मापिण्ड, नियमि, शुल्क निधायरर्, संकिि तथा 

व्यिस्थापि) 



 मािपोत संकिि 

 कािुि  बमोनजम ढंुगा, नगटटी, िाििुा, माटो,  िुि, स्िेट, फायरक्िजस्ता खािी खिीज पिाथयका सिेिर्, अन्िेषर्, उत्खिि  र 

सा ] सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किि 

 रेनकङ्ग, कायानकङ्ग, क्यािोनिङ्ग, बञ्जी जनम्पङ्ग, नजपफ्िायर, ¥यानफ्टङ्ग शुल्क 

 सामिुानयक ििका  सञ्चािि र व्यिस्थापिबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किि 

 पािीघट्ट, कूिो, पैिी जस्ता सेिा सञ्चाििबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किि 

 प्राकृनतक स्रोतका उपयोग सम्बन्धी िीनत निधायरर् र कायायन्ियि  तथा प्रिशे र   संघीय मापिण्ड पाििा 

 प्रचनित कािुि  बमोनजम िण्ड जररिािा 

 बाँकी  बक्यौता रकमका िगत र असिु उपर 

 करिाता नशिा तथा करिाता नििरर् अद्यािनधक 

 नित्तीय स्रोत साधिका  समतामिूक बाँडफाँड 

 आनथयक साधिका  महत्तम उपयोग तथा पररचािि 

 राजश्व परामश सनमनत सम्बन्धी निषय 

 स्थािीय  राजस्ि प्रिद््रघिका िानग प्रोत्साहि, 

 राजश्वका सम्भाव्यता अध्ययि 

 राजस्ि सचूिा तथा त्याङ्कका आिाि प्रिाि 

 संघीय तथा प्रिेश कािूि बमोनजम  बजेट घाटापूनतयका ] स्रोत व्यिस्था 

ख) आवथिक  प्रशासन  उपशाखा 

 आनथयक काययनिधी) िीनत, कािुि, मापिण्ड, कायायन्ियि  र नियमि, आनथयक प्रशासि र व्यिस्थापि 

 बजेट सीमा निधायरर्, बजेट तजूयमा, कायायन्ियि  र नियमि 

 सनञ्चत कोष तथा आकनस्मक  कोषका ] व्यिस्थापि 

 िगािी र िाभांशका]  व्यबस्थापि 

 

 िेखा व्यिस्थापि, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसंचािि  कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा संपनत्तका एकीकृत नििरर्  

 समनष्टगत आनथयक अिस्थाका निशे्लषर् 

 ऋर् तथा अिुिािका व्यिस्थापि  र नियमि 

 िगािी प्रिेपर् सहकारी, सहकारी तथा निजी) र नित्तीय व्यिस्थापि 

 कारोबारका  िेखांकि, नियन्त्रर् तथा व्यिस्थापि 

 राजश्व तथा व्ययका  अिुमाि 

 बेरुज फछयौट 

 आनथयक प्रशासि र व्यबस्थापि  सम्बन्धी  अन्य निषय । 

 

३. शहरी पूबाििार  lिकास शाखा 

क) सडक  तथा यातायात  व्यिस्था  उपशाखा 



 स्थािीय  सडक, ग्रामीर् सडक, कृनष सडक तथा यातायात  सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा नियमि 

 स्थािीय  सडक, ग्रामीर् सडक, कृनष सडक, झोिङ्ुग पुि, पुिेसा र तटबन्धि सम्बन्धी  गुरुयोजिाका तजुयमा, कायायन्ियि  र 

स्तरोन्िनतका आयोजिाका  पनहचाि, अध्ययि, कायायन्ियि, ममयत, सम्भार यातायात सरुिा व्यिस्थापि र नियमि 

 स्थािीय  साियजनिक यातायातका रुट निधायरर्, अिुमनत, ििीकरर्, खारेजी, सेिाका ग र्स्तर, भाडा िर निधायरर् र नियमि 

 टयाक्सी सेिा अिुमती, व्यबस्थापि  र नियमि 

 रिी बस, रामजस्ता मध्यम िमताका  मास रानन्जट प्रर्ािीका िीनत, योजिा, मापिण्ड, कायायन्ियि, नियमि िातािरर्मैत्री, 

जििाय' पररितयि अिुकूिि, अपाङ्गता र िैङ्नगगमैत्री यातायात  प्रर्ािीका प्रिद््रधि 

 आधारभतू यातायात सम्बन्धमा  प्रिशे सरकारसंग समन्िय 

 यातायात िेत्रमा िगािी अनभबनृि 

 यातायात सनुिधामा िागररकका सरि, सहज र समाि पहुचँ 

 यातायात िेत्रमा िाताबरर्मैत्री  प्रनिनधिाइ प्रोत्साहि 

 निजी यातायात नियमि  व्यिस्थापि 

ख) जलविदु्यत, उजाि, सडक  ित्ती उपशाखा 

 

 सािा जिनिद्यतु आयोजिा, ििीकरर्ीय  उजा तथा िैकनल्पक ऊजा  सम्िन्धी सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा,  

कायायन्ियि  र नियमि 

 िैकनल्पक ऊजा सम्बन्धी  प्रनिनध निकास र हस्तान्तरर्, िमता अनभिनृि÷प्रबद््रघि, 

 निद्यतु नितरर् प्रर्ािी र सेिाका व्यिस्थापि, सञ्चािि र नियमि  

 जिसहभानगतामा आधाररत स्ििेशी  िगािीिाइ प्राथनमकता निि} जि>f]तका बहुउपयोगी निकास काययिमका  तजुयमा र कायायन्ियि 

 स्थािीय  निद्यतु नितरर् प्रर्ािी र सेिाका व्यिस्थापि, सञ्चािि र नियमि 

 सडक ित्तीका  व्यिस्था 

 

 

 

ि) वसांचाइ  तथा जलउत्पन्न प्रकोप  वनयन्रण  उपशाखा 

 

 नसँचाइ सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड निधायरर् र नियमि 

 नसँचाइ सम्बन्धी गुरुयोजिाका  तजुयमा, कायायन्ियि  र स्तरोन्िनतका आयोजिाका  पनहचाि,   अध्ययि, कायायन्ियि,  ममयत, सम्भार 

र नियमि, 

 स्थािीय  सािा, सतह तथा भनूमगत नसचाइ प्रर्ािीका सञ्चािि निमायर्,  सधुार, ममयत सम्भार तथा सेिा शलु्कका  निधायरर्  र 

सङ्किि व्यिस्थापि 

 जिउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रर्  सम्िन्धी स्थािीय 

 तटबन्ध, ििी  नियन्त्रर् तथा ििी व्यिस्थापि र नियमि 

 सािा जि उपयोग सम्बन्धी आयोजिा  तजुयमा, कायायन्ियि  र अिुगमि । 

घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविवि  विकास  तथा  विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन  उपशाखा 

 



 आफ्िा िेत्रनभत्र इन्टरिेट सेिा, टेनिसेन्टर, केबुि तथा तारनिहीि टेनिनभजि प्रसारर्का अिुमनत, ििीकरर्  र नियमि 

 एक सय िाटसम्मका एफ. एम. रेनडया सञ्चािि अिमुनत, ििीकरर्  र  नियमि 

 आफ्िा िेत्रनभत्र पत्रपनत्रकाका प्रकाशि अिुमनत, अनभिेख तथा नियमि 

 अनभिेख व्यिस्थापिमा  ििीितम सचूिा प्रनिनधका प्रयोग 

 सचूिा तथा सञ्चार प्रनिनधमा सियसाधारर् जिताका  सहज र सरि पहुचँ तथ ुा सचूिा प्रनिनधका निकास र निस्तार सम्बन्धी  

काययिम  तजुयमा र कायायन्ियि 

 बैज्ञानिक  अध्ययि, अिुसन्धाि र प्रनिनध निकासमा िगािी 

 सचूिा तथा सञ्चार प्रनिनधमा आधाररत त्याङ्क व्यिस्थापि  । 

ङ) खानेपानी  व्यिस्थापन  उपशाखा 

 

 स्थािीय  खािेपािी सम्बन्धी  िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि 

 खािेपािी  महसिु निधायरर् र खािेपािी सेिा व्यिस्थापि 

 साियजनिक स्थिमा नपउि पािी व्यिस्थापि 

 पािी महुािका  संरिर् 

 स्िच्छ खािेपािी  आपूनत सम्बन्धी अन्य निषय ।  

 

 

च) साििजवनक  वनजी साझेदारी  इकाइ 

 

 स्थािीय  साियजनिक—निजी साझेिारी सम्िन्धी स्थािीय  िीनत, योजिा  निमायर् 

 स्थािीय  साियजनिक—निजी साझेिारीका  आयोजिा छिौट तथा कायायन्ियि 

 साियजनिक सामिुानयक साझेिारी 

 स्थािीय  निकासमा निजी िेत्रका प्रबद््रधि 

 

 

४. आवथिक विकास शाखा 

क) कृनष,  पशपन्छी तथा सहकारी 

कृवि 

 

 कृनष, कृनष प्रसार, कृनष उत्पािि व्यिस्थापि  सम्बन्धी स्थािीय  िीनत, कािूि,  मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि 

 कृनष बजार सचूिा, कृनष बजार तथा हाटबजारका  पूिायधार निमायर्, सािा नसँचाइ निमायर्, तानिम, प्रनिनध प्रसार, प्रानिनधक टेिा, 

कृनष सामाग्री आपूनत र कृषक िमता  निकास काययिमका  सञ्चािि 

 कृनषजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगका नियन्त्रर् 

 कृनष िातािरर् संरिर् तथा जैनिक निनिधताका संरिर् र प्रिद््रघि 

 कृनष प्रसार तथा जिशनिका  प्रिेपर्, व्यिस्थापि  र पररचािि 

 उच्च मलू्ययिु  कृनषजन्य िस्तुका  प्रिद््रघि, निकास तथा बजारीकरर् 

 कृनषसम्िन्धी िीमा र कजा{ सहजीकरर् 



 शीत भण्डारर्का ]  व्यिस्थापि 

 कृषकहरूका ]  िमता अनभिनृि, प्रानिनधक सिा, टेिा, सीप निकास र सशिीकरर् 

 कृनष बीउनिजि, िश्ल, मिखाि र रसायि तथा औषनधहरूका आपूनतय, उपयोग र नियमि 

 कृषक समहू, कृनष सहकारी र कृनष सम्बन्धी स्थािीय  सङघ संस्थाहरूका समन्िय, व्यिस्थापि  र नियमि 

 कृनष सम्बन्धी प्रनिनधका संरिर् र हस्तान्तरर् 

 कृनष त्याङ्कका व्यिस्थापि र सचूिा प्रर्ािी तथा कृनष सम्बन्धी सचूिाका प्रचारप्रसार 

 कृनष स्रोत केन्द्रका स्थापिा र व्यिस्थापि पशुपन्छी 

 पशुपािि र पश' स्िास््य सम्बन्धी स्थािीय  िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि 

 पशुपन्छी बजार सचूिा, हाटबजारका  पूिायधार निमार्, तानिम, प्रानिनधक टेिा, कृषक िमता निकास काययिमका  सञ्चािि र 

नियमि  

 पशुपन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी  रोगका नियन्त्रर् 

 पशुपन्छी नचनकत्सा सेिाका व्यिस्थापि, 

 पश'िश्ल सधुार पिनत निकास र व्यबस्थापि 

 पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा  र कजा{  सहजीकरर् 

 स्थािीय  चरि तथा खक{ निकास र व्यिस्थापि 

 पश' आहारका गुर्स्तर नियमि 

 स्थािीयस्तरमा  पशुपन्छी सम्बन्धी  त्याङ्कका ] व्यिस्थापि र सचूिा प्रर्ािी 

 पश' बधशािा र शीत भण्डारर्का  व्यिस्थापि  र नियमि 

 पशुपािि तथा पश स्िास््य सम्बन्धी  अन्य काय{ । 

सहकारी 

 सहकारी संस्था सम्बन्धी  स्थािीय  िीनत, कािूि, मापिण्डका निमायर्,  कायायन्ियि  र नियमि 

 स्थािीय  सहकारी संस्थाका िताय, अिुमनत, खारेजी  र निघटि 

 

 सहकारी िचत तथा ऋर् पररचािि सम्बन्धी स्थािीय  मापिण्ड निधायरर् र नियमि 

 सहकारी सम्बन्धी रानष्ट्रय, केन्द्रीय, निषयगत, प्रािेनशक र स्थािीय  संघ संस्थासँग समन्िय र सहकाय 

 सहकारी सम्बन्धी स्थािीय  त्याङ्क व्यिस्थापि  र अध्ययि  अिुसन्धाि 

 स्थािीय  सहकारीका िमता अनभिनृि 

 स्थािीय  सहकारी िेत्रका प्रिद््रघि, निकास र पररचािि । 

ग) उद्योग तथा  उद्यमनशिता निकास  र खािी तथा खनिज पिाथयका संरिर्  उपशाखा 

उद्योि 

 िघ,ु घरेि तथा सािा उद्योगका  िताय, ििीकरर्, खारेजी र नियमि 

 िघ,ु घरेि तथा सािा उद्योगका  निकास र प्रिद््रधि 

 उद्यमनशिता प्रिद््रधि 

 व्यापाररक फम, पसिका िताय, अिुमनत, ििीकरर्, खारेजी र नियमि 



 सीप निकास सम्बन्धी  काययका  पबद््रधि । खािी तथा खनिज 

 खािी तथा खनिज पिाथयका संरिर् सम्बन्धी  स्थािीय िीनत, कािूि,  मापिण्ड तथा   योजिाका कायायन्ियि  र नियमि, 

 ढुङ्गा, नगटी, बाििुा, माटो, िुि, स्िेट, खरीढुङ्गा, फायरक्िजस्ता खािीजन्य  िस्त सिेिर्, अन्िेषर्, उत्खिि  

 ढुङ्गा, नगट्टी, बाििुा, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्ि,स्िेट तथा िुि, आनि खािीजन्य  िस्तुका संरिर्, निकास, उत्खिि  र उपयोग 

सम्बन्धी  िताय, अिमनत, ििीकरर्, खारेजी र व्यिस्थापि 

 खािी तथा खनिज पिाथ सम्बन्धी सचूिा तथा त्याङ्क सङ्किि, अनभिेखि तथा व्यबस्थापि 

 भौगनभयक िक्सा प्रकाशि । 

घ) रोजिार  प्रबद््रिन तथा िररबी न्यूनीकरण  उपशाखा 

 

 गररबी नििारर् सम्बन्धी स्थािीय  िीनत, कािूि,  मापिण्ड, नियमि   र अध्ययि  अिुसन्धाि 

 गररबी नििारर्का स्थािीय  रर्िीनत तजूयमा 

 गररब घरपररिार पनहचाि सम्बन्धी स्थािीय  सिेिर्, सचूिा व्यिस्थापि  र नियमि 

 गररबी नििारर् सम्बन्धी रानष्टय, प्रािेनशक र स्थािीय  संस्थासँग सम्पकय , समन्िय र सहकाय 

 रोजगार तथा बेरोजगारका त्याङ्क सङ्किि, पशोधि र सचूिा प्रर्ािीका स्थापिा 

 स्थािीयस्तरमा  रहकेा नििशेी श्रनमकका  िगत सङ्किि तथा सचूिा व्यिस्थापि 

 पनहचाि भएका गररब घरपररिार एिं िनित समहू सम्बन्धी स्थािीय  योजिा, काययिम,  स्रात पररचािि र व्यिस्थापि 

 संघीय र प्रिेश कािूि  बमोनजम स्थािीय  तहमा सकुुम्बासीका पनहचाि र अनभिेख व्यिस्थापि 

 सकुुम्बासी सम्बन्धी जीनिकोपाजयि  र बसोबास व्यिस्थापि 

 रोजगारीका अिसर नसजयिा सम्िन्धी 

 

 

 

५. सामानजक निकास शाखा 

क) आिारभूत तथा माध्यवमक  वशक्षा कायािलय 

 

 प्रारनम्भक बाि नशिा तथा निद्यािय नशिा, अिौपचाररक नशिा, खिुा तथा िैकनल्पक नशिा गरुुकुि, मिरसा, गुम्बा आनि), 

निरन्तर नसकाइ तथा निशेष नशिा सम्बन्धी  िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिाका निमायर्, कायायन्ियि  र नियमि 

 प्रानिनधक नशिा तथा व्यािसानयक  तानिमका योजिा तजुयमा, सञ्चािि, अिुमनत र नियमि 

 पाठयिम र पाठयसामग्रीका नितरर् तथा कायायन्ियि 

 निद्यािय नशिक तथा कमयचारी व्यिस्थापि 

 निद्याियका िक्साङ्कि, अिुमनत, स्िीकृनत, समायोजि  तथा नियमि 

 शैनिक पूिायधार निमायर् र ममयत सम्भार 

 आधारभतू तह किा ८) का परीिा व्यिस्थापि 

 निद्याथी { नसकाइ उपिब्धीका परीिर् र व्यिस्थापि 

 निद्याथी { पोत्साहि तथा छात्रिनृत्तका व्यिस्थापि  



 शैनिक परामश{ सेिाका अिुमनत तथा नियमि 

 स्थािीयस्तरका  शैनिक ज्ञाि, सीप र प्रनिनधका संरिर्, प्रिद््रधि र स्तरीकरर् 

 माध्यनमक  तहसम्मका शैनिक काययिमका  समन्िय र नियमि 

 पुस्तकािय एिं पत्रपनत्रका 

 स्थािीय  पुस्तकािय, िाचिािय तथा सामिुानयक अध्ययि केन्ि  ;ञ्चािि तथा व्यिस्थापि  । 

ख) खेिकुि तथा अनतररि नियाकिाप  इकाइ 

 स्थािीयस्तरमा  खेिकूि प्रशासि तथा सङघ संस्थाका नियमि र समन्िय 

 खेिकुिका संरचिाका  पूिायधार निमायर्, सञ्चािि तथा निकास 

 खेिकूिका निकास र प्रिद््रघि 

 खेिकूि प्रनतयोगीता आयोजिा र सहभागीता 

 अनतररि नियाकिाप सम्बन्धी  निषय । 

ग) आधारभतू स्िास््य तथा सरसफाइ कायायिय 

 

 आधारभतू स्िास््य र सरसफाइ सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिाका  निमायर्,  कायायन्ियि  तथा नियमि 

 रानष्ट्रय तथा प्रिशेस्तरीय िक्ष्य र मापिण्ड बमोनजम स्थािीयस्तरका स्िास््य सम्बन्धी िक्ष्य र गुर्स्तर निधायरर् 

 रानष्ट्रय र प्रािेनशक  मापिण्ड  अिुरुप जिरि  अस्पताि,  िनसयङ्ग  होम, नििाि  केन्द्र  तथा  अन्य  स्िास््य 

 संस्थाहरूका नक्िनिक िताय, सञ्चािि अिमुनत र नियमि 

 आधारभतू स्िास््य सेिाका सञ्चािि र प्रबद््रघि 

 अस्पताि र अन्य स्िास््य  संस्थाका स्थापिा तथा सञ्चािि 

 स्िास््य  सेिा सम्बन्धी भानतक पूिायधार निकास तथा व्यिस्थापि 

 सरसफाइ सचेतिाका अनभिनृि 

 रि सञ्चार सेिा तथा स्थािीय  र शहरी स्िास््य  सेिा 

 औषनध पसि सञ्चािि र नियमि 

 

 औषनधजन्य ििस्पनत, जटीबटी र अन्य औषनधजन्य िस्तुका उत्पािि, प्रशोधि र नितरर् 

 स्िास््य  बीमा िगायतका सामानजक सरुिा काययिमका  व्यिस्थापि 

 औषनध तथा अन्य मेनडकि उत्पाििहरूका  न्यिूतम मलू्य निधायरर्  र नियमि 

 औषनधका ] उनचत प्रयोग र सकू्ष्मजीि निरोधक प्रनतरोध न्यिूीकर0f 

 औषनध र स्िास््य उपकरर्का  खरीि, भण्डार्  र नितरर् 

 स्िास््य  सचूिा प्रर्ािीका ] व्यिस्थापि  

 जिस्िास््य  निगरािी पनब्िक हले्थ सभेिेन्स) 

 प्रिद््रघिात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुिस्र्थापिात्मक  र पयानिएनटभ स्िास््य  सेिाका सञ्चािि 

 स्िस्थ जीििशैिी, पोषर्, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास््य ितृ्तका पाििा, पञ्चकम िगायतका जिस्िास््य  सेिाका 

प्रिद््रधि 



 जिुोनटक र कीटजन्य रोगका नियन्त्रर्  तथा व्यिस्थापि 

 सनुतय, मनिरा र िाग पिाथयजन्य िस्तुका पयोग नियन्त्रर् तथा सचेतिा अनभिनृि 

 आयिेुनिक, यिुािी, आम्ची, होनमयोपयानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा िगायतका परम्पराग त स्िास््य उपचार सेिाका व्यिस्थापि 

 जिस्िास््य, आपत्कािीि स्िास््य  तथा महामारीका  नियन्त्रर्  योजिा र कायायन्ियि 

 सरुिा तथा िसि]{ रोगका] नियन्त्रर् तथा रोकथाम 

 आकनस्मक स्िास््य  सेिा प्रिाह । 

घ) िैंनगक  समािता तथा सामानजक  सरुिा  उपशाखा 

लैंविक समानता इकाइ 

 

 मनहिा हक सम्बन्धी  िीनत, योजिा कायायन्ियि,समन्िय र नियमि 

 मनहिाका आनथयक, सामानजक, राजिीनतक सशनिकरर्, िमता निकास 

 िैनगक नहसंा नििारर्का  िानग निरोधात्मक, प्रिद््रधिात्मक, संरिर्ात्मक  उपाय र पुििःस्थापिा 

 िैंनगक उत्तरिायी  बजेट 

 िाििानिका, नकशोर नकशोरी तथा यिुा इकाइ 

 बािबानिकाका  हकहीत संरिर् सम्बन्धी  स्थािीय  िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि 

 बािबानिकाका  हकहीत संरिर् 

 बािमैत्री शासकीय प्रिन्ध, बाि क्िब, बाि संरिर् सनमनत तथा बाि सञ्जाि 

 बािबानिकाका  हकहीत संरिर् सम्बन्धमा  संघ, प्रिेश तथा अन्य निकायसँग सम्पकय , समन्िय तथा सहकायय, 

 बािबानिका पररिार सहयोग 

 बैकनल्पक स्याहार  पिनतका कायायन्ियि 

 बाि न्याय 

 बाि गहृ, पिुिःस्थापिा केन्द्र, नशश' स्याहार केन्ि | र बाि निकास केन्ि | व्यिस्थापि 

 असहाय बािबानिकाका, सडक बािबानिका व्यिस्थापि 

 बाि नहसंा नियन्त्रर्  

 

 

 बािसधुार तथा पुििःस्थापिा केन्ि स्थापिा, संचािि अिमुती र नियमि 

 आपत्कािीि बाि उिार कोष स्थापिा र व्यिस्थापि 

 यिुा जागरर्, सशनिकरर् र पररचािि 

 यिुा सीप, उद्यमनशिता तथा िेततृ्ि निकास 

 अपांगता भएका व्यनि तथा जेष्ठ िागररक इकाइ 

 जेष्ठ िागररकका िगत, पररचयपत्र, सम्माि, स्िास््य  सनुिधा, सामानजक सरुिा सम्बन्धी काय 

 जेष्ठ िागररक क्िि, नििा सेिा केन्द्र, भेटघाट  स्थि, आश्रय केन्द्रका सञ्चािि तथा व्यिस्थापि 

 सङघ तथा प्रिशेसँगका समन्ियमा अपाङ्गता पुििःस्थापिा  केन्द्र तथा असि स्याहार केन्द्रका  सञ्चािि र व्यिस्थापि 



 अपाङ्गता भएका व्यनि  तथा असहायका िगत अद्यािनधक, पररचयपत्र नितरर्, सामानजक सरुिा तथा 

 सनुिधाका व्यिस्थापि तथा नितरर् 

 अपाँगता भएका व्यनिमैत्री पूिायधार निमायर् तथा सञ्चािि 

 अपाङ्गता भएका व्यनि  र असिहरूका व्यिस्थापि  सम्िन्धी अन्य काय । 

 एकि मनहिा सम्िन्धी काय{ 

च) िैरसरकारी  सांस्था  पररचालन, समन्िय  तथा वनयमन उपशाखा 

 

 स्थािीयस्तरमा  समाजकल्यार्  सम्िन्धी संघसंस्था गैरसरकारी, सामानजक तथा सामिुानयक संघसंस्था) का] िता {, ििीकरर्  तथा 

नियमि 

 गुठी, कोष तथा अन्य रष्टहरुका व्यिस्थापि 

 निजी तथा गैरसरकारी िेत्रसँग समन्िय र सहकाय { 

 समन्िय र पररचािि 

 सामानजक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य निषय । 

छ) सामावजक  सुरक्षा  कायिक्रम  तथा  व्यविित घटना दता  उपशाखा 

 सामानजक सरुिा सम्बन्धी स्थािीय  िीनत, कािूि,  मापिण्ड, नियमि   र अध्ययि अिुसन्धाि 

 सङघ तथा प्रिशेि निधायरर् गरेका मापिण्ड बमोनजम सामानजक स 'रिा सम्बन्धी काययिम कायायन्ियि 

 सामानजक सरुिाका कायायन्ियिका  िानग सङघ, प्रिेश र स्थािीय  सङघ संस्थासँग सम्पकय , समन्िय र सहकाय{ 

 स्थािीय  सामानजक सरुिा योजिा  र व्यिस्थापि  तथा आिश्यक त्यांक संकिि एिं व्यिस्थापि 

 आधनुिक प्रनबनधमाफय त व्यनिगत घटिा िता  जन्म, मतृ्य,ु नििाह, बसाईसराई, सम्िन्ध निच्छेि र धमयपुत्र धमयपुत्री), अनभिेख 

व्यिस्थापि तथा प्रनतििेि  

 

ज) सांस्कृवत, सम्पदा, लवलतकला  तथा पयिटन प्रबद््रिन उपशाखा 

 

 भाषा, संस्कृनत र िनितकिाका संरिर् र निकास सम्बन्धी स्थािीयस्तरका  िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा,  कायायन्ियि  र 

नियमि 

 पुरातत्ि, प्राचीि स्मारक तथा सङ्ग्रहाियका संरिर्, सम्भार, प्रबद््रघि र निकास 

 

 परम्परागरत रुपमा चनिआएका जात्रा तथा पियका सञ्चािि र व्यिस्थापि 

 स्थािीय  महत्िका  धानमयक तथा सांस्कृनतक सम्पिाका व्यबस्थापि 

 पययटकीय महत्िका  स्थि तथा सम्पिाका पनहचाि, संरिर् र प्रिद््रधि 

 पय{टि पूिायधार निकास तथा प्रोत्साहि 

 पुरातानत्िक, धानमयक महत्िका  सम्पिाहरुका सरिर् तथा सम्बद््रधि 

 भाषा, संस्कृनत, जात्रा, पिय र िनितकिाका संरिर्, प्रबद््रधि र निकास । 

 

६.  िि, िातािरर्, फोहोरमैिा तथा निपि व्यिस्थापि शाखा 

क) िन,  िन्यजन्तु, भू—सांरक्षण  तथा जैविक  विवििता  सांरक्षण शाखा 



 

 िि, जङ्गि, िन्यजन्तु, चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, िातािरर्, पयायिरर् तथा जैनिक निनिधता सम्बन्धी स्थािीय  िीनत, कािूि, 

मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि 

 सामिुानयक, ग्रामीर् तथा शहरी, धानमयक, किनुियती ििका संरिर्, सम्िद््रधि, उपयोग र नियमि 

 िि उपभोिा  समहूका व्यिस्थापि 

 मध्यिती िेत्रका सामिुानयक, धानमयक र कबुनियती ििका  व्यिस्थापि 

 ििी नकिार, ििी उकास, िहर नकिार तथा सडक नकिारमा ििृारोपर् व्यिस्थापि 

 निजी तथा व्यिसानयक  ििका प्रबद््रघि र नियमि 

 साियजनिक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा ििृारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापि 

 जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ िि पैिािार सम्बन्धी, सभेिर्, उत्पािि, सङ्किि, प्रबद््रघि, प्रशोधि, र बजार व्यिस्थापि 

 ििबीउ  बगैचँा स्थापिा, व्यिस्थापि र प्रिद््रघि 

 िसयरी स्थापिा, नबरुिा उत्पािि, नितरर्, रोपर् र प्रिद््रधि 

 िन्यजन्त र चराचरुुङ्गीका संरिर्, व्यिसानयक  पािि, उपयोग र अिगुमि 

 िन्यजन्तुबाट स्थािीय  समिुायमा  पि प्रभाि रोकथाम, व्यिस्थापि 

 स्थािीय  प्रार्ी उद्याि  नचनडयाखािा) का स्थापिा र सञ्चािि 

 स्थािीय  िन्यजन्त पययटि र आयआजयि 

 स्थािीयस्तरमा  आखेटापहारका व्यिस्थापि  

 िि, िन्यजन्त तथा चराचरुुङ्गीका  अनभिेखाङ्कि र अध्ययि  अिुसन्धाि 

 रैथाि प्रजानतका संरिर् र प्रििधि 

 नमचाहा प्रजानतका नियन्त्रर् 

 जैनिक निनिधताका अनभिेख 

 सामिुानयक भसंूरिर् र सोमा आधाररत आय आजयि काययिम 

 भसंूरिर् र जिाधार व्यिस्थापिजन्य  सामिुानयक  अिुकूिि 

 जििाय' पररितयि अिुकुिि काय{ 

 

 आय आजयिमा आधाररत जडीबुटीका संरिर्, प्रबद््रधि, व्यिस्थापि 

ख) िातािरर्, पयायिरर्  एि जिाधारिेत्र  संरिर्  उपशाखा 

 

 स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरर् र जिाधार तथा िन्ययजन्तुका  संरिर् व्यिस्थापि  सम्बन्धी िीनत, कािूि, काययिम  तजूयमा, 

कायायन्ियि  र नियमि 

 बिृारोपर्, हररयािी तथा हररत िेत्रका प्रियिि 

 िाय तथा ध्ििीका  प्रिषूर् नियन्त्रर् 

 हानिकारक  पिाथयहरूका नियमि तथा   नियन्त्रर् 

 िातािरर्ीय  जोनखम न्यिूीकरर् 

 न्यिू काियिमखुी  तथा िातािरर्मैत्री निकास अििम्बि 



 िातािरर् संरिर् िेत्र निधायरर्  र व्यिस्थापि 

 पनहरा ] नियन्त्रर् 

 जििाय' पररितयि अिुकुिि काययिम 

ग) फोहरमैिा व्यिस्थापि  उपशाखा 

 

 फोहरमैिा सङ्किि, पुििः उपयोग, प्रशोधि, निसजयि र सोका सेिा शुल्क  निधायरर् र नियमि 

 ल्याण्डनफि साईट व्यिस्थापि 

 सरसफाइ  तथा स्िास््यजन्य  फोहोरमैिाका व्यिस्थापि 

 साियजनिक शौचािय व्यिस्थापि 

घ) निपि व्यिस्थापि, बारुर् यन्त्र, एम्ििेुन्स  उपशाखा 

 निपि व्यिस्थापि सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा स्थािीयस्तरका  आयोजिाका  कायायन्ियि  र नियमि 

 निपि पूिय तयारी तथा प्रनतकाय योजिा, जोनखम न्यिूीकरर्  काय{  योजिा 

 निपि पूिय तयारी, खोज तथा उिार, राहत सामग्रीका पूिय भण्डारर्, नितरर् र समन्िय  

 निपि जोनखम िेत्रका िक्साङ्कि तथा बस्तीहरूका  पनहचाि र स्थािान्तरर् 

 निपि व्यिस्थापिमा सङघ, प्रिेश र स्थािीय समिुाय, संघ संस्था, निजीिेत्रसँग सहयोग, समन्िय र सहकाय{ 

 निपि कोषका ]  स्थापिा तथा सञ्चािि र स्रोत साधिका पररचािि 

 निपि पश्चात स्थािीयस्तरका पुिस्र्थापिा र पुिनियमायर् 

 निपि सम्बन्धी त्याङ्क व्यिस्थापि र अध्ययि अिुसन्धाि 

 प्राकृनतक प्रकोपका रोकथाम र पूिय तयारी 

 निपि जोनखम न्यिूीकरर्का  िानग पूिय सचूिा प्रर्ािी सम्बन्धी  काययिमका  तजुयुृमा र कायायन्ियि, 

 बारुर्  यन्त्र तथा एम्बुिेन्सका सञ्चािि तथा व्यिस्थापि 

 स्थािीय  आपतकािीि काय सञ्चािि प्रर्ािी 

 

७. भनूम व्यिस्थापि तथा भिि नियमि शाखा 

क) भू—उपयोि तथा  िस्ती  विकास  उपशाखा 

 

 शहरीकरर्, बस्ती  निकास सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा सा सम्िन्धी योजिा  तजुयमा, आयोजिा पनहचाि, अध्ययि, 

कायायन्ियि  र नियमि 

 आधारभतू आिासका योजिा  तजुयमा र कायायन्ियि 

 िगरपानिकामा अव्यिनस्थत बसोबास व्यिस्थापि  काययिमका  तजुयमा र कायायन्ियि 

 आधारभतू बसोिास सम्बन्धमा  प्रिेश सरकारसँग समन्िय 

 योजिाबि  र व्यबनस्थत िस्ती निकासका काययिमका  तजुयमा कायायन्ियि 

 एकीकृत बस्ती निकासका िानग जग्गाका एकीकरर् तथा जग्गा निकास र व्यबस्थापि 

 आफ्िा िेत्रका भउूपयोग िीनत, योजिा, काययिम  तजुयमा र कायायन्ियि 

 व्यिनस्थत बस्ती निकासका काययिमका  तजुयमा र कायायन्ियि 



 संघीय र प्रिेश कािुि  बमोनजम स्थािीय  तहमा सकुुम्िासी पनहचाि र अनभिेख व्यिस्था 

 स्थािीयस्तरमा  सकुुम्िासी सम्िन्धी जीनिकोपाजयि र िसोिास व्यिस्था 

 एकीकृत िस्ती निकासका िानग जग्गाका एकीकरर्  तथा जग्गा निकास र व्यिस्थापि । 

ख)  जग्गा िापी तथा  िक्सा, घरजग्गा  धिी पजुा उपशाखा 

 

 घरजग्गा धिी िता प्रमार्पुजा नितरर् तथा िगत व्यिस्थापि 

 भनूमका िगीकरर् अिुसारका ] िगत 

 जग्गाका ] नकत्ताकाट र भमूी िगत िक्शा, से्रस्ता) निमायर्  र संरिर् 

 सरकारी प्रयोजिका िानग जग्गा प्रानप्त, मआुब्जा निधायरर्  तथा नितरर्मा समन्िय र सहजीकरर्  

 जग्गा नििाि समाधािमा  मेिनमिाप र मध्यस्थता 

 निश्व सम्पिा सचूीमा परेका स्मारक र पुरातानत्िक महत्ि िगायत िि, सीमसार िेत्र, तटिती िेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगत 

ग) भिि  तथा भिि  संनहता  एि निमायर् इजाजत  नडजाइि  समेत)  उपशाखा 

 

 भिि  सम्बन्धी  िीनत, कािूि, मापिण्ड तथा सा सम्िन्धी योजिा तजुयमा, आयोजिा पनहचाि, अध्ययि, कायायन्ियि  र नियमि, 

 रानष्ट्रय भिि  संनहता तथा मापिण्ड बमोनजम  भिि  निमायर्  अिुमनत र नियमि 

 भिि  निमायर्का  िक्शा स्िीकृनत, संशोधि, नियमि 

 पुरातत्ि, प्राचीि स्मारक र संग्रर्हािय संरिर्, सम्बद््रधि र पुििःनिमायर्, 

 सरकारी भिि, निद्यािय, सामिुानयक भिि, सभागहृ तथा अन्य साियजनिक भिि  तथा संरचिा निमायर्  र ममयत संभार, 

 

८.  न्याय,  कािूि  तथा  मािि  अनधकार  प्रिद््रधि  शाखा 

क) निर प्रहरी व्यिस्थापन  उपशाखा 

 संघीय तथा प्रिेश कािूिका  अनधिमा रही िगर प्रहरीका सञ्चािि तथा व्यिस्थापि िीनत, कािूि, मापिण्ड, कायायन्ियि  र नियमि, 

 िगर प्रहरीमाफय त िहेायका काय {  सम्पािि गिे, 

 यf] िीनत, कािूि, मापिण्ड, निर्ययहरु  कायायन्ियिमा  सहयोग,/ सम्पनत्तका संरिर्, 

 िगरपानिकामा हुि] सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपियका व्यिस्थापिमा  सहयोग, 

 स्थािीय  बजार तथा पानकय ङ्ग स्थिका व्यिस्थापिमा  सहयोग, 

 िगर प्रहरी सम्बन्धी काययपानिकाि तोक बमोनजमका िीनत, योजिा, काययिम  कायायन्ियि, 

 िगर बस्ती सरसफाइ सम्बन्धी मापिण्डका  कायायन्ियि  र कसरू उपर छािनिि र अिुसन्धाि, 

 स्थािीय  न्यानयक सनमनति गरेका आिेश, फैसिा कायायन्ियिमा  सहयोग, 

 कायायिय पररसर, सम्पिा, साियजनिक, ऐिािी, पनत जग्गा, साियजनिक भिि  तथा भौनतक पूिायधारका संरिर् र सरुिा, 

 निपि व्यिस्थापिमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम तथा अिुसन्धािमा  सहयोग, 

 फूटपाथ व्यिस्थापि 

 निमायर्  नियमि 



 गुर्स्तर नियन्त्रर्  

 

 निर प्रहरी सम्बन्िी अन्य काय{ । 

ख) न्याय, कािूि तथा  मािि अनधकार  प्रिद््रधि उपशाखा 

 

 न्यानयक  सनमनतका सनचिािय,  न्याय,  कािूि, मािि अनधकार प्रिद््रधि तथा  मेिनमिाप र मध्यस्थता,  निर्यय तथा  फैसिा 

कायायन्ियि 

 न्यानयक  सनमनतका सनचिािय सम्िन्धी काय 

 न्याय  तथा कािूिी  राज्यका पररपाििा 

 मािि अनधकारका संरिर् तथा प्रिद््रधि 

 व्यनि र समिुायबीच  मेिनमिाप र मध्यस्थताका  व्यिस्थापि 

 न्यानयक  निर्यय तथा फैसिा कायायन्ियि 

ि) वििायन  उपशाखा 

 

 काययपानिका तथा सभामा पेश गिुयपि निनभन्ि िीनत, नियम तथा कािूिका  मसौिामा संयोजि  र समन्िय 

 िीनत, कािुिका  प्रमार्ीक  प्रनतका संरिर्, प्रकासि र अनभिेख 

 निधायि सम्िन्धी अन्य काय{  । 

 

६.  योज िा, अिुगमि  तथा  त्यांक  शाखा 

क) योजिा  उपशाखा 

 

 निकास आयोजिा  तथा पररयोजिा सम्बन्धी िीनत, कािूि,  मापिण्ड, योजिा  र नियमि 

 स्थािीय  निकास िीनत, अल्पकािीि, मध्यकािीि  तथा िीघयकािीि  निकास योजिा  तजूयमा, अिुगमि तथा मलू्यांकि 

 आनथयक, सामानजक, साँस्कृनतक, िातािरर्ीय, प्रनिनध र पूिायधारजन्य निकासका िानग आिश्यक आयोजिा तथा पररयोजिाहरूका 

तजुयमा, कायायन्ियि,  अिुगमि तथा मलू्याङ्कि 

 बानषयक निकास काययिम, आयोजिा तजुयमा, कायायन्ियि 

 

 निकास निमायर्  प्रकृयामा स्थािीय  जिसहभानगता अनभबनृिका काययिम  तजुयमा र कायायन्ियि 

 निकास याजिाहरुका  िातािरर्ीय  प्रभाि मलू्यांकि 

 उपभोिा  सनमनतका नििरर्, िमता निकास 

 निकासका प्राथनमकता प्राप्त िेत्र निधायरर् 

 संघीय र प्रािेनशक आयोजिा, पररयोजिा कायायन्ियिमा  समन्िय, सहजीकरर् र सहयोग 

 निकास आयोजिा  तथा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य काय । 

ख) अिुगमि तथा मलू्यांकि उपशाखा 

 

 निकास आयोजिाका  अिुगमि, आिनधक प्रगनत तथा प्रनतफिका समीिा  



 निकास योजिाका  अिुगमि तथा मलू्यांकिका  आधार तथा प्रनिया निधायरर् 

 आयोजिाका  अध्ययि, अिुसन्धाि तथा प्रभाि मलू्याङ्कि 

 नबषयिेत्रगत िीनतका अिुगमि तथा मलू्यांकि 

ग) त्यांक  व्यिस्थापि  उपशाखा 

 त्याङक संकिि, व्यिस्थापि  तथा प्रयोग  सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि 

 सचूिा तथा अनभिेख केन्द्रका  स्थापिा तथा सञ्चािि 

 स्थािीय  त्याङक संकिि, प्रशोधि, अनभिेनखकरर् तथा नितरर् 

 

 आधारभतू  त्यांक  संकिि  र  व्यबस्थापि M जिसाङ्नखयक,  प्राकृनतक,आनथयक, सामानजक, सांस्कनतक, भौनतक  पूबायधार, 

रोजगारीका  अिस्था,  कूि ग्राहस््य  उत्पािि,  प्रनतव्यनि  आय, मािि निकास सचूकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय समेतका 

त्याङ्क सङ्किि र प्रशोधि गरी सचूिा प्रर्ािीमा आििता र पाश्र्ि नचत्र तथा श्रोत िक्साका अद्यािनधक एिं अनभिेख 

 

  बेरोजगारका त्यांक संकिि 

 स्थािीय  व्यापारका त्याङ्क प्रर्ािी र अध्ययि अिुसन्धाि 

 सामानजक सरुिा सम्बन्धी स्थािीय  त्याङ्क र सचूिा व्यिस्थापि 

 सम्पन्ि भएका तथा चाि योजिाका नििरर् 

 नबषिेत्रगत सचूिा, त्यांकका संकिि, अनभिेख 

 प्रिेश तथा संघसँग त्यांक एिं सचूिा आिािप्रिाि  र समन्िय 

 सम्भाव्य  प्राकृनतक श्रोत तथा   साधिका  अनभिेख प्रोफाईि) व्यबस्थापि 

 िगरपानिकाका आिनधक तथा िानषयक काययिम  र बजटे स्िीकृनत । 

 

 

ि |ष्टब्यिः  िगर कायपानिकाि  मानथ उनल्िनखत नबषयिेत्र समेटि  गरी  आफ्िा आिश्यकता र  प्राथनमकता अिुरुप कायायिय, शाखा  िा  

उपशाखा  िा  इकाइ  सनहतका  प्रशासनिक  ढाचा  स्िीकृत  गरी  िाग  गि{ सक्िेछ  ।  

 

 

 

 

अिुसचूी –३ 

नियम  ४ का  उपनियम  ३)  संग  सम्िनन्धत) 

िडा  सनमनतबाट  सम्पाि ि हुि  काय{ 

 

 क)  िडास्तरीय  त्याङ्क  स +कि ि तथा  अद्यािlधक  गिेिः 

 

 आफ्िा िडा नभत्रका बस्तुगत नििरर्  ििीिािा, जैनिक निनिधता, खनिज पिाथय,  जिसंख्याका बिोट,  आनथयक  अिस्था, 

उद्योगधन्िा,  नशिा  तथा  स्िास््य  सम्बन्धी  नििरर्  आनि)  तयार  गिे, अद्यािनधक गि}{ िैजािे, 

 निजी घर तथा घर  पररिारका िगत राख्िे, 



 ऐनतहानसक, पुरातानत्िक, सांस्कृनतक तथा धानमयक महत्िका सम्पिा, प्राचीि स्मारक, साियजनिक तथा सामिुानयक भिि, 

साियजनिक, ऐिािी, पती जग्गाका िगत राख्ि तथा संरिर् गिे, 

 खिुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मनन्िर, गुम्िा, मनस्जि, िेिस्थि, मिरसा, पनत  जग्गा, डाँडापाखा,  

चरििेत्र, पािीका]  मिू, पोखरी, तिाउ, इिार, कुिा, धारा, 

 ढँुगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिा िहर, पािी घट्ट, नमिका त्याङ्क सङ्किि गरीmअद्यािनधक िगत राख्िे, 

संरिर् गि र खण्डीकृत त्याङ्क र सचूिा सनहतका िडाका पाश्र्ि नचत्र तयार तथा अद्यािनधक गि । 

 

 ख) िडाका  lिकास वनमािणका योजना तजुिमा, कायािन्ियन, अनुिमन तथा आिविक प्रिवत समीक्षा िननः 

 

 सहभागीतामिूक योजिा तजुयमा प्रर्ािी अिुसार बस्ती िा टोिस्तरबाट योजिा तजुयमा प्रनिया अििम्बि गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय 

योजिाका माग सङ्किि, प्राथनमकीकरर् तथा छिौट गिे, 

 टोि निकास  संस्थाका  गठि र पररचािि  तथा  िडानभत्र  सञ्चािि  हुि  योजिाहरूका  िानग उपभोिा  सनमनतका गठि तथा 

सोका अिुगमि गिे, 

 िडानभत्रका योजिा तथा भौनतक पूबायधारका संरिर्, ममयत सम्भार, रेखिेख तथा  व्यिस्थापि गिे, 

 ग)  िडाका ]  lिका;  lिमायर्का  काययहरु  गिेिः 

 बािउद्यािका  व्यिस्था  गिे, 

 अिौपचाररक नशिा काययिम तथा प्रारनम्भक बाि निकास केन्द्र सञ्चािि र व्यिस्थापि गिे, 

 पुस्तकािय, िाचिािय, सामिुानयक नसकाइ केन्द्र, बािक्िि तथा बािसञ्जािका सञ्चािि  र व्यिस्थापि  गिे, 

 िडा तहका स्िास््य केन्द्र तथा उप केन्द्रका व्यिस्थापि  गिे, 

 बािबानिकाहरूिाइ नब.नस.नज., पोनियो, नभटानमि “ए” का व्यिस्था गिे, 

 पोषर्  काययिमका  सञ्चािि गिे, 

 िडा तहमा स्िास््य जिचेतिा निकास तथा   स्िास््य सचूिा काययिमका सञ्चािि गिे, 

 शहरी तथा ग्रामीर् स्िास््य नक्िनिकका सञ्चािि गिे, गराउिे, 

 साियजनिक शौचािय तथा स्िाि गहृका निमायर्  र ब्यिस्थापि गिे, गराउिे, 

 िडास्तरीय सामिुानयक धाराका प्रबन्ध, कुिा, इिार तथा पोखरीका निमायर्, संरिर् र   गुर्स्तर नियमि  गिे,  

 घरबाट  निकास  हुि फोहरमैिाका  सङ्किि  र व्यिस्थापि,  चोक  तथा  गल्िीहरूका  सरसफाई, 

 ढि निकास, मरेका जिािरका व्यिस्थापि, सतही पािीका निकास तथा   पािीका स्रोत संरिर् गिे, गराउिे, 

 कृनष  तथा  फिफूि  िसयरीका  स्थापिा,  समन्िय  र  प्रिद््रघि  तथा  िडास्तरीय  अगुिा  कृषक तानिमका अनभमखुीकरर् गिे, 

 कृनष मिका माग सङ्किि गिे, 

 कृनषमा िाग्ि रोगहरूका नििरर् तयार गिे, 

 पशुपंछी निकास तथा छाडा चौपायाका व्यिस्थापि, 

 िडानभत्रका चरि िेत्र संरिर् तथा व्यिस्थापि गिे, 

 स्थािीय समिुायका  चाडपिय, भाषा  संस्कृनतका निकासका  िानग किा, िाटक, जिचेतिामिूक तथा सांस्कृनतक काययिम गि ]{ 

गराउिे, 

 स्थािीय  मौनिकता झनल्कि सांस्कृनतक रीनतरीिाजिाइ संरिर् तथा प्रिद््रघि गिे, 



 िडानभत्र खेिकुि पूबायधारका निकास गिे, 

 अन्तर निद्यािय तथा िािक्िि माफय त खेिकूि काययिमका सञ्चािि गि गराउिे, 

 िडा िेत्रनभत्रका िाटोघाटा ] चाि' अिस्थामा राख्ि ] तथा राख्ि सहयोग गिे, 

 िडानभत्रका सडक अनधकारिेत्रमा अिरोध र अनतिमर् गि िनििे, 

 बाटोघाटोका िाढी, पनहरा पन्छाउिे, 

 घरेि उद्योगका िगत सङ्किि तथा   सम्भाव्यता पनहचाि गिे, 

 िडानभत्र घरेि उद्योगका प्रििधि गिे, 

 प्रचनित कािूि बमोनजम व्यनिगत घटिा िताय, अद्यािनधक र सोका अनभिेख संरिर् गिे, 

 व्यनिगत घटिा िता सम्बन्धी जिचतेिा काययिम  सञ्चािि गिे, 

 सामानजक सरुिा भत्ता नितरर् तथा अनभिेख अद्यािनधक  गिे, 

 िडािाइ बािमैत्री बिाउिे, . 

 िडानभत्र  आनथयक  तथा  सामानजक  रुपमा  पनछ  परेका  मनहिा, बािबानिका, िनित, अपाङ्गता भएका व्यनि,जेष्ठ िागररक, 

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समिुायका अनभिेख राखी सामानजक र आनथयक उत्थाि सम्िन्धी काम गिे, 

 निनभन्ि समिुायका बीच  सामानजक सिभाि र सौहािता कायम गिे, 

 बािनििाह, मनहिा निरुिका नहसँा, छुिाछुत, िहजे तथा िाइजो, हनिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मािि 

बेचनिखि,  निरिरता जस्ता सामानजक  कुररती र अन्धनिश्वासका  अन्त्य गिे, गराउिे, 

 प्रचनित कािूिका अधीिमा  रही मािपोत  तथा भनूम कर,  व्यिसाय कर,  िहाि कर,  निज्ञापि कर,  सिःशुल्क  पानकय ङ्ग,  िया  

व्यिसाय  िताय,  नसफाररस  िस्तुर,  सिारी  साधि  कर,  मिोरञ्जि करका िेखाजोखा र सङ्किि गरी िगरपानिकामा प्रनतिेिि 

सनहत रकम   बुझाउिे, 

 असि नबरामी भएका बेिाररस िा असहाय  व्यनििाइ िनजकका अस्पताि िा स्िास््य  केन्द्रमा पुययाइ औषधोपचार गराउिे, 

 असहाय िा िेिाररस व्यनिका मतृ्य भएमा निजका िाह संस्कारका व्यिस्था  नमिाउिे, 

 सडक बािबानिकाका उिार र पुिसथापिा गिे, गराउिे, 

 िडानभत्रका सामिुानयक िि, ििजन्य सम्पिा र जैनिक निनिधताका संरिर् र प्रििधि गिे, 

 िडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी िेत्र नबस्तार गि ]{ गराउिे, 

 िडािाइ िातािरर्मैत्री बिाउिे,  

 

 

 प्राङ्गाररक  कृनष,  सरुनित  माततृ्ि,   निद्याथी  भिाय,  पूर्   खोप,  खिुा  निशामिु   सरसफाई, िातािरर्मैत्री तथा बािमैत्री 

शासिजस्ता प्रििधिात्मक  काययहरू गिे, गराउि । 

 घ)  कानून  बमोlजमका  lनयमन काय{  िननः 

 

 िडानभत्र  सञ्चानित  निकास  योजिा, आयोजिा  तथा  संिग्ि  उपभोिा  सनमनतहरूका  काययका नियमि  गिे, 

 घर   निमायर्  गुर्स्तर  तथा  भिि  संनहता  र  मापिण्ड  अिुसार  भए  िभएका  अिुगमि  गिे, नसकमी, डकमीिाइ भकूम्प प्रनतरोधी 

भिि  निमायर् सम्िन्धी तानिम नििे, 

 खाद्यान्ि,  माछा,  मास,ु  तरकारी,  फिफूि,  पेय पिाथ  तथा  उपभोग्य  सामग्रीका  गुर्स्तर  र 



 मलू्यसचूी अिुगमि गरी उपभोिा नहत संरिर् गिे, 

 िडानभत्रका उद्योग धन्िा  र व्यिसायका प्रबद््रधि गरी िगत राख्िे, 

 हाट बजारका व्यिस्थापि  गिे, गराउिे, 

 निद्यतु चहुािट तथा चोरी नियन्त्रर् गि]{ । 

 िाता, िागररकता आनिका नसफाररस  तथा प्रमानर्त गि ]{ । 

 आफिा भौगोनिक िेत्र नभत्रका निमायर् काय तथा अन्य सेिका प्रयोजिका िानग निमायर् सामग्री, ज्यािा, भाडा, तथा महशूिका 

स्थािीय िररेट तोक्ि] । 

 आफिा  िडानभत्रका  उपभोिा  सनमनत,  सहकारी  संस्था,  निजी  िेत्र  िगायतका  सब}  निकास साझेिारहरुसँग निकास निमायर् 

तथा साियजनिक सेिा प्रिाहमा समन्िय गि ]{ । 

 समय समयमा िेपाि कािूिि तोकेबमोनजम अन्य काम गि ]{ । 

 

 ङ ) अlभि]v  व्यिस्थापि, lसkmflरस  तथा  प|माlर्त  गि ]{ 

 पनञ्जकरर्, िागररकता तथा अनभिेख व्यिस्थापि 

 महािगरपानिकामा व्यनिगत  घटिाका  स्थािीय  त्याङ्क  सम्बन्धी  िीनत,  कािूि,  मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि, 

 संघीय  कािूि  र मापिण्ड  बमोनजम  िगरपानिकामा  व्यनिगत  घटिा  जन्म,मतृ्य,ु  निबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध निच्छेि र धमयपुत्र 

र धमयपुत्री) का िताय, 

 आधनुिक प्रनिनध अपिाइ व्यनिगत घटिाका अनभिेख व्यिस्थापि र प्रनतिेिि, 

 िेपािी  िागररकताका  प्रमार्पत्रका  िानग  नसफाररस  िगायतका  महत्िपूर्  अनभिेखका ] व्यिस्थापि, 

 स्थािीय  अनभिेख व्यिस्थापि  सम्बन्धी िीनत, कािूि, मापिण्ड, योजिा, कायायन्ियि  र नियमि, 

 स्थािीय  स्तरका अनभिेख व्यबस्थापि । 

 िाता प्रमानर्त गिे, 

 िागररकता तथा िागररकताका प्रनतनिनप नििका िानग नसफाररस गिे, 

 बहाि करका िेखाजोखा नसफाररस गिे, 

 कोठा खोल्ि  रोहबरमा बस्िे, 

 मोही िगत कट्टाका नसफाररस गिे, 

 घर  जग्गा करका िेखाजोखा नसफाररस गिे, 

 जन्म नमनत प्रमानर्त गिे, 

 व्यापार व्यिसाय बन्ि  भएको, सञ्चािि  िभएका िा ब्यापार ब्यिसाय  हुिँ िभएका  नसफाररस गिे,  

 

 

 नमिापत्रका कागज गराउि नििेिि िता गि नसफाररस गिे, 

 नििाह प्रमानर्त तथा अनििानहत प्रमानर्त गिे, 

 नििःशुल्क  िा सशुल्क स्िास््य उपचारका नसफाररस गिे, 

 अङ्गे्रजी माध्यममा नसफाररस तथा प्रमानर्त गिे, 

 घर  पाताि प्रमानर्त गिे, 



 व्यनिगत नििरर् प्रमानर्त गिे, 

 पुजायमा घर  कायम गि नसफाररस गिे, 

 फरक, फरक िाम, थर, जन्म नमनत तथा प्रमानर्त ििैु िाम गरेका व्यनि एक हा भन्ि नसफारीश गिे, 

 िाम, थर,जन्म नमनत संशोधिका नसफाररस गिे, 

 जग्गा धिीपजूा हराएका नसफाररस गिे, 

 कागज र मन्जरुीिामा प्रमानर्त गिे, 

 नकत्ताकाट गि नसफाररस गिे, 

 संरिक प्रमानर्त गि तथा संस्थागत र व्यनिगत संरिक नसफाररस गिे, 

 जीनितसँगका िाता प्रमानर्त गिे, 

 हकिािा िा हकिार प्रमानर्त गिे, 

 िामसारी गि{ नसफाररस गिे, 

 जग्गाका हक सम्बन्धमा  नसफाररस गिे, 

 मतृकसँगका िाता प्रमानर्त तथा सजनमि   नसफाररस गिे, 

 उद्योग ठाउँसारी गि नसफाररस  गिे, 

 जीनित रहकेा नसफाररस गिे, 

 पूिय प्राथनमक निद्यािय खोल्ि नसफाररस र अिुमनत नििे, 

 जग्गा मलू्याङ्कि नसफाररस प्रमानर्त गिे, 

 निद्याियका किा थप गि{ नसफाररस गिे, 

 पािि पोषर्का िानग नसफाररस गिे, 

 िैिानहक अङ्नगकृत िागररकता नसफाररस गिे, 

 आनथयक अिस्था कमजोर िा नबपन्िता प्रमानर्त गि िा आनथयक अिस्था बनिया िा  सम्पन्िता प्रमानर्त 

 निद्यािय ठाउ सारी गि नसफाररस गिे, 

 धारा तथा निद्यतु जडािका िानग नसफाररस गिे, 

 प्रचनित कािूि अिुसार प्रत्यायोनजत अनधकार बमोनजमका अन्य नसफाररस िा प्रमानर्त गि ।  

 

 

 

अिुसचूी  –  ४ 

 

नियम ४ का उपनियम ४) सगँ  सम्बनन्धत) 

 

प्रमखु , उपप्रमखु , िडा  अध्यि  तथा  सिस्यका]  काम, कतयव्य र अनधकार 

 

१.  प|मखुका]  काम, कतयव्य  र  अ lधकार M   १) प्रमखुका काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछिः 

क)  िगर सभा तथा िगर काययपानिकाका बैठक बोिाउि र बैठकका प्रमखुता गि]{ । 

ख)  िगर सभा तथा िगर काययपानिकाका बैठकमा बैठकका काययसचूी तथा प्रस्ताि पेश गिे, गराउि] । 



ग)  िगरपानिकाका बानषयक काययिम तथा बजटे तयार गरी सभामा पेश गि ]{ । 

घ)  िगर काययपानिकाका  निर्ययमा  िगर सभाका  अनधिशेिका  आव्हाि  र समापिका  घोषर्ा गि ]{ । 

ङ)  िगरपानिकाका  उपप्रमखु िा  सिस्यिाइ  िगरपानिकाका  काय  निभाजि  नियमाििी अिुरुपका निषयगत काय नजम्मेिारी बाँडफाँड तथा 

हरेफेर गि]{ । 

च) िगरसभा र िगर काययपानिकाका निर्यय कायायन्ियि गि ]{ गराउि] । 

छ)  िगर काययपानिकाका िैनिक काययका  सामान्य रेखिेख, नििेशि र नियन्त्रर् गि]{ । 

ज) उपप्रमखु तथा सिस्यिाइ िगरपानिकाका कामका िानग स्ििेशनभत्र काजमा खटाउि] । 

झ) काययकारी  अनधकृतका सात नििसम्म्का नििा िा स्ििशेनभत्रका काज स्िीकृत गि ]{ । 

ञ)  िगरपानिकाका चि अचि सम्पनत्त हरेनिचार तथा ममयत सम्भार गि गराउि र आम्िािी, खचय, नहसाब र अन्य कागजपत्र सरुनित राख्िे, 

राख्ि िगाउि] । 

ट)  प्रचनित िेपाि कािूि बमोनजम आिश्यक नसफाररस गि]{ । 

ठ)  िगर सभा िा िगर काययपानिकाि तोकेका अन्य काम गि ]{ । 

२) प्रमखुि आफ्िा अिुपनस्थनतमा उपप्रमखुिाइ काययिाहक प्रमखु तोक्ि पिेछ । 

 

२. उप प्रमखुका काम, कतयव्य  र  अlधकार M १) उपप्रमखुका काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हिेुछिः 

क) न्यानयक सनमनतका संयोजक भइ काय गि ]{ । 

ख) िगरपानिका प्रमखुका अिुपनस्थनतमा काययबाहक प्रमखु भइ काय गि]{ । 

ग) िगरसभा,  िगर काययपानिका तथा प्रमखुि तोकेका अन्य काय गि ]{ । 

२) उपप्रमखुि आफ्िा िगरपानिका िेत्रबानहर जाि पिा प्रमखुिाइ जािकारी निि पिेछ । 

३. िडा अध्यिका काम, कतयव्य र अlधकार M   १) िडा अध्यिका काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हिेछिः 

क) आफिा िडा सनमनतका अध्यि भइ काय गि ]{ । 

ख)  िडा सनमनतका  सिस्यहरुिाइ  िडा सनमनतका  कामका  बाँडफाँड  गरी  सहजीकरर्  तथा पररचािि गि ]{ ।  

ग) काययपानिकाका सिस्य भइ काय गि ]{ । 

घ) िडाका  निकास योजिा,  बजेट तथा  काययिम  तयार गिे,  गि िगाउि  तथा  स्िीकृनतका िानग िगरपानिकामा पेश गि]{ । 

ङ)  िडाबाट  कायायन्ियि  हुि  योजिा  तथा  काययिमहरु  कायायन्ियि  गि गराउिे,  नतिका अिुगमि गि तथा आिनधक समीिा गि गराउि] । 

च) प्रचनित िेपाि कािूि बमोनजम आिश्यक नसफाररस गि ]{ । 

छ) तोनकए बमोनजम िा िगरपानिका प्रमखुि तोकेका अन्य काय गि ]{ । 

२)  िडाध्यिि  आफ्िा  अिुपनस्थनतमा  सम्िनन्धत  िडा सनमनतका  जेष्ठ सिस्यिाइ काययिाहक  तोकी सोका जािकारी िगर काययपानिकािाइ 

नििुपिेछ । 

४ . सिस्यका काम, कतयव्य र अlधकारिः १) काययपानिकाका सिस्यका काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हिेुछ M– 

क) काययपानिकाका बैठकमा भाग निि] । 

ख) प्रमखुि तोकेका नबषयगत िेत्रका संयोजक िा अध्यि भइ तोनकएका काय गि]{ । 

ग) प्रमखुि तोकेका अन्य काय गि ]{ । 

२) सिस्यि  िगरपानिका िेत्र बानहर जाँिा प्रमखुिाइ जािकारी निइ  जाि पिेछ । 

५. िडा ;िस्यका काम, कतयव्य र अlधकार M  १) िडा सिस्यका काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हिेछिः 

क) िडा सनमनतका बैठकमा भाग निि । 

ख)  िडा अध्यिका  अिपुनस्थनतमा  िडाअध्यिि  तोक  बमोनजम  काययिाहक  िडा अध्यि  भइ काय{ गि]{ । 

ग) िडा अध्यिि तोकेका अन्य काय गि ]{ । 

२) िडा सिस्यि  िगरपानिका िेत्र बानहर  जाँिा  िडा अध्यिमाफय त  काययपानिकािाइ  जािकारी  निि पिेछ ।  



 

अिुसचूी  —५ 

 

नबषयगत  सनमनतहरुका  नििरर् 

 

 नियम  ४ का  उपनियम   ६)  संग  सम्िनन्धत) 

 

क) साियजनिक  सेिा  तथा िमता  निकास  सनमनत 

 

ख) आनथयक  निकास  सनमनत 

 

ग) सामानजक  निकास  सनमनत 

 

घ) पूिायधार  निकास  सनमनत 

 

ङ) िातािरर्  तथा  निपि व्यिस्थापि  सनमनत 

 

च) नबधेयक सनमनत 


