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1. लनकायको स्वरुप र प्रकृलत 

नेपाल सरकारले २०७१ साल बैसािमा सालबक बेलबारी र कसेनी गाउँ ववकास सलमलत लमलाएर गठन 
गरेको भएतापलन २०७३ मा राज्यपनरुसंरचना पश्चात ्सालबक डाँगीहाट र बाहननी गाउँ ववकास सलमलत समेत 
लमलाएर गठन भएको बेलबारी नगरपाललका हाल ११ वटा वडाहरुमा ववभािन गररएको छ । कन ल 
१३२.७९ वग ु वक.मी. के्षत्रफलमा फैललएको यो नगरको पूवतुफु कानेपोिरी गाउँपाललका र लेटाङ 
नगरपाललका, पजश्चमतफु सनन्दरहरैचा नगरपाललका र ग्रामथान गाउँपाललका, उत्तरतफु लेटाड नगरपाललका र 
केरावारी गाउँपाललका, दजक्षणतफु रंगेली नगरपाललका रहेका छन ्। 

नया ँवडा ववभािन 

हाल कायम भएको वडा समावेश भएका साववक गाववसहरु साववक वडाहरु 
१ बेलबारी 1 र २ 
२ बेलबारी ४ 
३ बेलबारी ३ 
४ बेलबारी ५, ६ र ७ 
५ बेलबारी ८, ९ र १० 

६ 
बेलबारी ११ 
बाहननी २ र ३ 

७ बाहननी ४, ५, ६, ७ र ८ 

८ 
बाहननी ९ 
डाँगीहाट २, ३ र ७ 

९ 
बाहननी १ 
डाँगीहाट ६, ८ र ९ 

१० डाँगीहाट १ र ४ 
११ डाँगीहाट ५ 

 

2. लनकायको काम कतवु्य, अलधकार तथा शािागत कायवुववरण 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद–३ गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, कतवु्य र अलधकार 
11. गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको अलधकारः (१) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको एकल अलधकार संववधानको 

अननसूची–८ मा उल्लेि भए बमोजिम हननेछ । 

(२) उपदफा (१) को सवसुामान्यतामा प्रलतकूल असर नपने गरी गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, 

कतवु्य र अलधकार देहाय बमोजिम हननेछः– 

क. नगर प्रहरी 
(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, लनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीलत, कानून र मापदण्डको 

लनमाुण तथा कायाुन्वयन, 

(२) देहायका कायमुा सहयोग पनर् याउनको लालग नगर प्रहरीको पररचालन गन ुसकनेः– 
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(क) गाउँपाललका वा नगरपाललकाको नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनणयु कायाुन्वयन, 

(ि) गाउँपाललका वा नगरपाललकाको सम्पजत्तको सनरक्षा र संरक्षण, 

(ग) स्थानीयस्तरमा हनने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपवकुो सनरक्षा व्यवस्थापन, 

(घ) स्थानीय बिार तथा पावकुङ स्थलको रेिदेि र व्यवस्थापन, 

(ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायाुन्वयन, 

(च) न्यावयक सलमलतले गरेका लमलापत्र तथा लनणयुको कायाुन्वयन, 

(छ) साविुलनक ऐलानी र पती िग्गा, साविुलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पूवाुधारको संरक्षण र 
सनरक्षा, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िोिी, उद्धार, राहत तथा पननस्र्थापना, 
(झ) अनलधकृत ववज्ञापन तथा होलडङ बोड ुलनयन्त्रण, 

(ञ) छाडा पशन चौपायाको लनयन्त्रण, 

(ट) अनलधकृत लनमाुण तथा साविुलनक सम्पजत्त अलतक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण 

(ठ) कायपुाललकाले तोकेको अन्य काय।ु 

ि. सहकारी संस्था 
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्डको लनमाुण, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) सम्बजन्धत गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको भौगोललक क्षेत्रलभत्र सञ्चालन हनने सहकारी संस्थाको दताु, 
अननमलत, िारेिी र ववघटन, 

(३) सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधाुरण र लनयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेजशक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकाय,ु 

(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अननसन्धान, 

(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अलभववृद्ध, 

(७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पररचालन र ववकास । 

ग. एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेलडयो सञ्चालन अननमलत, नवीकरण, लनयमन र िारेिी, 
(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य काय ु। 

घ. स्थानीय कर, सेवा शनल्क तथा दस्तनर 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्गा रजििेशन शनल्क, सवारी 
साधन कर, सेवा शनल्क दस्तनर, पयटुन शनल्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर 
सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) स्थानीय पूवाुधार तथा सेवाको शनल्क लनधाुरण, सड्ढलन र व्यवस्थापन, 

(३) टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, कयानोलनङ्ग, बञ्जी िम्प, जिपफ्लायर, र् याजफ्टङ्ग, मोटरबोट, केवनलकार सेवा लगायत अन्य िल 
तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हनने नवीन पयटुकीय सेवा तथा साहलसक िेलको शनल्क, 

(४) िडीबनटी, कवाडी र िीविन्तन कर लनधाुरण तथा सङ्कलन, 

(५) स्थानीय रािस्वको आधार ववस्तार तथा प्रवद्र्धन, 

(६) ढनगां, लगट्टी, वालनवा, माटो, काठ दाउरा, िरािनरी, स्लेट, िरीढनगां आदद प्राकृलतक एवं िानीिन्य वस्तनको लबक्री 
तथा लनकासी शनल्क दस्तनर संकलन 
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(७) लसफाररस, दताु, अननमलत, नवीकरण आददको शनल्क, दस्तनर लनधाुरण र संकलन 

(८) स्थानीय रािस्व प्रवद्र्धनका लालग प्रोत्साहन, 

(९) रािस्व सूचना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा रािस्व च नहावट लनयन्त्रण सम्बन्धी नीलत, 

कानून, मापदण्ड र लनयमन, 

(११) स्थानीय पूवाुधार सेवा र उपयोगमा सेवा शनल्क दस्तनर सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन, 

(१२) मालपोत सकंलन, 

(१३) कर तथा सेवा शनल्क सम्बन्धी अन्य काय।ु 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शत,ु योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) संववधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिम समायोिन भएका कमचुारीको व्यवस्थापन, उपयोग र 
समन्वय, 

(३) सगंठन ववकास, िनशजि व्यवस्थापन र वजृत्त ववकास, 

(४) स्थानीय कानून बमोजिम सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी सगंठन संरचना तथा दरबन्दी लनधाुरण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको उपयोग, प्रवद्र्धन र लनयमन, 

(६) िनशजि व्यवस्थापन तथा वजृत्त ववकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय।ु 

च. स्थानीय तथ्याकं र अलभलेि सकंलन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) आधारभतू तथ्याकं सड्ढलन र व्यवस्थापन, 

(३) िन्म, मतृ्यन, वववाह, सम्बन्ध ववच्छेद, बसाइसराइ दताु र पाररवाररक लगतको अलभलेि तथा पञ्जीकरण 
व्यवस्थापन, 

(४) सूचना तथा सञ्चार, प्रववलधयनि आधारभतू तथ्याकंको सकंलन र व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्याकं र अलभलेि सकंलन सम्बन्धी अन्य काय ु। 

छ. स्थानीयस्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिना 
(१) ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन, मूल्याकंन र 

लनयमन, 

(२) आलथकु, सामाजिक, सांस्कृलतक, वातावरणीय, प्रववलध र पूवाुधारिन्य ववकासका लालग आवश्यक आयोिना तथा 
पररयोिनाहरूको तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन तथा मूल्याकंन, 

(३) आयोिनाको अध्ययन, अननसन्धान तथा प्रभाव मूल्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा साधनको पवहचान तथा अलभलेि व्यवस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिनमुा, आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(६) राविय भवन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन लनमाुण अननमलत, अननगमन र लनयमन, 

(७) सरकारी भवन, ववद्यालय, सामनदावयक भवन, सभागहृ र अन्य साविुलनक भवन तथा संरचनाको लनमाुण र 
ममतु सम्भार तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
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(८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायाुन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोग, 

(९) सनरजक्षत बस्ती ववकास सम्बन्धी नीलत, योिना, कायकु्रम तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन, लनयमन र मूल्याकंन, 

(१०) साविुलनक लनमाुण कायकुो लालग प्रचललत कानून बमोजिमको “घ” वगकुो इिाितपत्रको िारी, 
नवीकरण तथा िारेिी, 

(११) पयटुन क्षेत्रको ववकास, ववस्तार र प्रवद्र्धन सम्बन्धी आयोिनाहरूको पवहचान, कायाुन्वयन, व्यवस्थापन, 

अननगमन तथा लनयमन, 

(१२) नवीन पयटुकीय सेवा तथा कायहुरू सम्बन्धी आयोिनाहरूको पवहचान, कायाुन्वयन, व्यवस्थापन, 

अननगमन तथा लनयमन, 

(१३) ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य काय ु। 

ि. आधारभतू र माध्यलमक जशक्षा 
(१) प्रारजम्भक बाल ववकास तथा जशक्षा, आधारभतू जशक्षा, अलभभावक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, िनला तथा 

वैकजल्पक लनरन्तर लसकाइ, सामनदावयक लसकाइ र ववशेष जशक्षा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना 
तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन, मूल्याकंन र लनयमन, 

(२) सामनदावयक, संस्थागत, गनठी र सहकारी ववद्यालय स्थापना, अननमलत, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा लनयमन, 

(३) प्राववलधक जशक्षा तथा व्यावसावयक ताललमको योिना तिनमुा, सञ्चालन, अननमलत, अननगमन, मूल्याकंन र 
लनयमन, 

(४) मातभृाषामा जशक्षा ददने ववद्यालयको अननमलत, अननगमन तथा लनयमन, 

(५) गालभएका वा बन्द गररएका ववद्यालयहरूको सम्पजत्त व्यवस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगर जशक्षा सलमलत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(७) ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(८) ववद्यालयको नामाकरण, 

(९) सामनदावयक ववद्यालयको िग्गाको स्वालमत्व, सम्पजत्तको अलभलेि, संरक्षण र व्यवस्थापन, 

(१०) ववद्यालयको गनणस्तर अलभववृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको ववतरण, 

(११) सामनदावयक ववद्यालयको जशक्षक तथा कमचुारीको दरबन्दी लमलान, 

(१२) ववद्यालयको नकसाकंन, अननमलत, स्वीकृलत, समायोिन तथा लनयमन, 

(१३) सामनदावयक ववद्यालयको शैजक्षक पूवाुधार लनमाुण, ममतु सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(१४) आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन, अननगमन तथा व्यवस्थापन, 

(१५) ववद्याथी लसकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, 

(१६) लनःशनल्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवजृत्तको व्यवस्थापन, 

(१७) ट्यूसन, कोजचङ िस्ता ववद्यालय बावहर हनने अध्यापन सेवाको अननमलत तथा लनयमन, 

(१८) स्थानीयस्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण, 

(१९) स्थानीय पनस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२०) माध्यलमक तहसम्मको शैजक्षक कायकु्रमको समन्वय र लनयमन, 

(२१) सामनदावयक ववद्यालयलाई ददने अननदान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन, ववद्यालयको आय व्ययको लेिा 
अननशासन कायम, अननगमन र लनयमन, 

(२२) जशक्षण लसकाइ, जशक्षक र कमचुारीको ताललम तथा क्षमता ववकास, 
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(२३) अलतररि शैजक्षक वक्रयाकलापको सञ्चालन । 

झ. आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिनमुा, कायाुन्वयन 
तथा लनयमन, 

(२) आधारभतू स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन, 

(३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौलतक पूवाुधार ववकास तथा व्यवस्थापन, 

(४) स्वच्छ िानेपानी तथा िाद्य पदाथकुो गनणस्तर र वायन तथा ध्वलनको प्रदूषण लनयन्त्रण र लनयमन, 

(५) सरसफाई सचेतनाको अलभववृद्ध र स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, 

(६) स्वास्थ्यिन्य फोहरमैला सड्ढलन, पननः उपयोग, प्रशोधन, ववसिनु र सोको सेवा शनल्क लनधाुरण र लनयमन, 

(७) रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 

(८) औषलध पसल सञ्चालन, अननमलत, अननगमन र लनयमन, 

(९) सरसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट लनष्कालसत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग 
समन्वय, सहकाय ुर साझेदारी, 

(१०) पररवार लनयोिन तथा मातजृशशन कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अननमलत, अननगमन तथा लनयमन, 

(११) मवहला तथा बालबाललकाको कन पोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, लनयन्त्रण र व्यवस्थापन । 

ञ. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता 
(१) स्थानीय व्यापार, वस्तनको माग, आपूलत ुतथा अननगमन, उपभोिा अलधकार तथा वहत सम्बन्धी नीलत, कानून, 

मापदण्ड, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) बिार तथा हाट बिार व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय वस्तनहरूको उत्पादन, आपूलत ुतथा लनकासी प्रक्षेपण, मूल्य लनधाुरण र अननगमन, 

(४) स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवाुधार लनमाुण, 

(५) स्थानीय वस्तन र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गनणस्तरको अननगमन र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमकुो दताु, अननमलत, नवीकरण, िारेिी, अननगमन र लनयमन, 

(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणाली र अध्ययन अननसन्धान, 

(८) लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसग समन्वय र सहकाय,ु 

(९) स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन, सहिीकरण र लनयमन, 

(१०) स्थानीय बौवद्धक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवद्र्धन र अलभलेिाकंन, 

(११) उपभोिा सचेतना अलभववृद्ध, लजक्षत उपभोिाको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तन तथा सेवाको गनणस्तर 
परीक्षण, 

(१२) वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिनमुा तथा त्यसको 
कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(१३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय िोजिम न्यूनीकरण, 

(१४) स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थ्यमा प्रलतकूल असर पने वकलसमका उपभोग्य वस्तनको बेचवविन र उपभोग तथा 
वातावरणीय प्रदूषण र हालनकारक पदाथहुरूको लनयन्त्रण, अननगमन तथा लनयमन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, 
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(१६) स्थानीयस्तरमा न्यून काबनुमूिी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवदु्धन, 

(१८) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र लनधाुरण र व्यवस्थापन, 

(१९) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता सम्बन्धी अन्य काय।ु 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र लसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक र लसचाइ सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना 
तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक, झोलनगें पूल, पनलेसा, लसँचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गनरुयोिनाको तिनमुा, 
कायाुन्वयन, ममतु, सम्भार र लनयमन, 

(३) स्थानीयस्तरका लसँचाइ प्रणालीको लनमाुण, सञ्चालन, रेिदेि, ममतु सम्भार, स्तरोन्नलत, अननगमन र लनयमन, 

(४) यातायात सनरक्षाको व्यवस्थापन र लनयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक सम्बन्धी अन्य काय ु। 

ठ. गाउँसभा, नगर सभा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीलत, कानून र कायवुवलध, 

(२) स्थानीयस्तरका ववषय क्षेत्रगत नीलत तथा रणनीलत, आवलधक तथा वावषकु योिना, कायकु्रम र बिेट स्वीकृलत, 

(३) सभाका सलमलतहरूको गठन र सञ्चालन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका ववषयमा संयनि सलमलत गठन, 

(५) कायपुाललका तथा न्यावयक सलमलतबाट सभामा प्रस्तनत प्रलतवेदनमालथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक 
लनदेशन, 

(६) ववकास योिना तथा कायकु्रमको प्रभावकारी कायाुन्वयन तथा सनशासनको लालग कायपुाललकालाई लनदेशन, 

(७) गाउँपाललका तथा नगरपाललकालाई आलथकु व्ययभार पने ववषयको लनयमन, 

(८) स्थानीय मेलवपलाप र मध्यस्थता, 
(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय ु। 

ड. स्थानीय अलभलेि व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अलभलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमाुण, कायाुन्वयन, अननगमन र 
लनयमन, 

(२) िनसाज्ययक, प्राकृलतक, आलथकु, सामाजिक, सांस्कृलतक, भौलतक पूवाुधार, रोिगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य 
उत्पादन, प्रलतव्यजि आय, मानव ववकास तथा लैलगंक सशिीकरण सूचकाड्ढ, रािश्व तथा आयव्यय समेतको 
तथ्याकं सकंलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रववलधयनि र राविय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र 
पाश्र्व जचत्र तथा श्रोत नकसाको अद्यावलधक अलभलेिन, 

(३) सूचना तथा अलभलेि केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४) साविुलनक सम्पजत्त, सामनदावयक सम्पजत्त, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको वववरण सवहतको अद्यावलधक 
अलभलेि, 

(५) आफ्नो क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा चालन योिनाको वववरण र त्यस्तो योिनाको सम्पजत्तको अद्यावलधक 
अलभलेिन, 

(६) स्थानीय अलभलेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रववलधको उपयोग, 



8 
 

(७) स्थानीय अलभलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय।ु 

ढ. िग्गा धनी दता ुप्रमाणपनिा ुववतरण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नकसा, वकत्ताकाट, हालसाववक, रजििेशन नामसारी तथा दाजिल िारेि, 

(२) िग्गा धनी दताु प्रमाणपनिाु ववतरण तथा लगत व्यवस्थापन, 

(३) भलूमको वगीकरण अननसारको लगत, 

(४) साविुलनक प्रयोिनका लालग िग्गा प्रालि, मनआब्िा लनधाुरण तथा ववतरणमा समन्वय र सहिीकरण, 

(५) नापी नकसा तथा िग्गाको स्वालमत्व लनधाुरण कायमुा समन्वय र सहिीकरण, 

(६) िग्गा धनी दताु प्रमाणपनिाु ववतरण सम्बन्धी अन्य काय ु। 

ण. कृवष तथा पशनपालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पशन स्वास्थ्य, सहकारी 
(१) कृवष तथा पशनपालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन र पशन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(२) कृवष तथा पशनपन्छी बिार सूचना, बिार तथा हाटबिारको पूवाुधार लनमाुण, साना लसँचाइ लनमाुण, ताललम, प्रववलध 
प्रसार, प्राववलधक टेवा, कृवष सामग्री आपूलत ुर कृषक क्षमता ववकास कायकु्रमको सञ्चालन, अननगमन र लनयमन, 

(३) कृवष तथा पशनपक्षीिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्त्रण, 

(४) पशनपक्षी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

(५) कृवष वातावरण संरक्षण तथा िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन, 

(६) पशननश्ल सनधार पद्धलतको ववकास र व्यवस्थापन, 

(७) उच्च मूल्ययनि कृवषिन्य वस्तनको प्रवद्र्धन, ववकास तथा बिारीकरण, 

(८) स्थानीय चरन तथा िकु ववकास र व्यवस्थापन, 

(९) पशन आहारको गनणस्तर लनयमन, 

(१०) स्थानीयस्तरमा पशनपक्षी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली, 
(११) पशन बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयमन, 

(१२) पशनपक्षी सम्बन्धी बीमा र किाु सहिीकरण, 

(१३) पशनपालन तथा पशन स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य काय।ु 

त. िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यजि र अशिहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजिक सनरक्षा कायकु्रमको कायाुन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(२) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यावलधक, पररचयपत्र ववतरण, सामाजिक सनरक्षा 
तथा सनववधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण, 

(३) िेष्ठ नागररक कलव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपा·ता पननस्र्थापना केन्र, ज्येष्ठ नागररक केन्र तथा अशि स्याहार केन्रको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(५) सडक बालबाललका, अनाथ, असहाय, अशि र मानलसक असन्तनलन भएका व्यजिहरूको पननस्र्थापना केन्रको 
सञ्चालन, व्यवस्थापन, अननगमन र लनयमन, 

(६) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यजि र अशिहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय ु। 

थ. बेरोिगारको तथ्याकं सकंलन 

(१) रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशजिको तथ्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना, 
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(२) स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा ववदेशी श्रलमकको लगत सकंलन तथा सूचना व्यवस्थापन, 

(३) ववलभन्न क्षेत्र तथा ववषयका दक्ष िनशजिको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सनरजक्षत वैदेजशक रोिगारी र वैदेजशक रोिगारीमा रहेको श्रमशजिको सूचना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा 
व्यवस्थापन, 

(५) रोिगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 

(६) वैदेजशक रोिगारीमा िाने श्रमशजिको लालग ववत्तीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन, 

(७) वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका व्यजिहरूको सामाजिक पननः एकीकरण, 

(८) वैदेजशक रोिगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग, 

(९) बेरोिगारको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य काय।ु 

द. कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र लनयन्त्रण 

(१) कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(२) कृवष प्रसार तथा िनशजिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण, 

(४) कृवष लबउवविन, नश्ल, मलिाद र रसायन तथा औषलधहरूको आपूलत,ु उपयोग र लनयमन, 

(५) कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, 

(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र व्यवस्थापन, 

(९) प्रागांररक िेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र लनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य काय ु। 

ध. िानपेानी, साना िलववद्यनत आयोिना, वैकजल्पक उिा ु
(१) स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) िानेपानी महसनल लनधाुरण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका िलववद्यनत आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिनमुा, 
कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वैकजल्पक ऊिाु सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिनमुा, कायाुन्वयन, लनयमन, 

(५) स्थानीय ववद्यनत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अननगमन र लनयमन, 

(६) स्थानीय तहमा वैकजल्पक ऊिाु सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभववृद्ध र प्रवद्र्धन, 

(७) िानेपानी, साना िलववद्यनत आयोिना तथा वैकजल्पक उिाु सम्बन्धी अन्य काय ु। 

न. ववपद् व्यवस्थापन 

(१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा ववपद् पूव ुतयारी तथा प्रलतकाय ुयोिना, पूव ुसूचना प्रणाली, िोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूव ु
भण्डारण, ववतरण र समन्वय, 

(३) स्थानीय तटबन्ध, नदी र पवहरोको लनयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र लनयमन, 

(४) ववपद् िोजिम क्षेत्रको नकसाड्ढन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण, 

(५) ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समनदाय, सङ्घ संस्था तथा लनिी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकाय,ु 



10 
 

(६) ववपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 

(७) ववपद् िोजिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(८) ववपद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पननस्र्थापना र पननलनमुाुण, 

(९) स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापन र अध्ययन अननसन्धान, 

(१०) स्थानीय आपतकालीन काय ुसञ्चालन प्रणाली, 
(११) समनदायमा आधाररत ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायकु्रमको सञ्चालन, 

(१२) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय ु। 

प. िलाधार, वन्यिन्तन, िानी तथा िलनि पदाथकुो संरक्षण 

(१) िलाधार, वन्यिन्तन, िानी तथा िलनि पदाथकुो संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको 
कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) पानी मनहानको संरक्षण, 

(३) सामनदावयक भ–ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय आिनु कायकु्रम, 

(४) भ–ूसंरक्षण र िलाधार व्यवस्थापनिन्य सामनदावयक अननकूलन, 

(५) िानी तथा िलनि पदाथ ुसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याड्ढ सकंलन, 

(६) बहनमूल्य धात न, पत्थर तथा िलनि पदाथकुो संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सहयोग, 

(७) ढनगा,ं लगट्टी, बालनवा, ननन, माटो, िरीढनगां तथा स्लेट िस्ता िानीिन्य वस्तनको सवेक्षण, उत्िनन ्तथा उपयोगको 
दताु, अननमलत, नवीकरण, िारेिी र व्यवस्थापन, 

(८) भौगलभकु नकसा प्रकाशन । 

फ. भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास 

(१) भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(२) पनरातइभ्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र ववकास, 

(३) परम्परागत िात्रा तथा पवकुो सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

(४) प्रचललत कानून लबरुद्धका कन रीलत तथा कन संस्कार लबरुद्ध सामाजिक पररचालन सम्बन्धी काय,ु 

(५) भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी अन्य काय ु। 

(३) गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायमुा प्रयोग गने साझा अलधकार संववधानको 
अननसूची–९ मा उल्लेि भए बमोजिम हननेछ । 

(४) उपदफा (३) को सवसुामान्यतामा प्रलतकूल असर नपने गरी देहायको ववषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको 
अधीनमा रही गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, कतवु्य र अलधकार देहाय बमोजिम हननेछः– 

 

क. िेलकन द र पत्रपलत्रका 
(१) स्थानीयस्तरका िेलकन दको संरचनाको पूवाुधार लनमाुण, सञ्चालन तथा ववकास, 

(२) स्थानीयस्तरका िेलकन द प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समन्वय, 

(३) िेलकन दको ववकास र प्रवद्र्धन, 

(४) िेलकन द प्रलतयोलगता आयोिना र सहभालगता, 
(५) िेलकन द सम्बन्धी पूवाुधारको ववकास, 
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(६) स्थानीय तहका पत्रपलत्रकाको दताु, अलभलेि तथा लनयमन । 

ि. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गनणस्तर 
लनधाुरण, 

(२) िनरल अस्पताल, नलसङु होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको जकललनक दताु, सञ्चालन अननमलत 
र लनयमन, 

(३) स्थानीयस्तरमा औषलधिन्य वनस्पलत, िडीबनटी र अन्य औषलधिन्य वस्तनको उत्पादन, प्रशोधन र ववतरण, 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सनरक्षा कायकु्रमको व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा औषलध तथा अन्य मेलडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य लनधाुरण र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा औषलधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मिीव लनरोधक प्रलतरोध न्यूनीकरण, 

(७) स्थानीयस्तरमा औषलध र स्वास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डारण र ववतरण, 

(८) स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थ्य लनगरानी (पजब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 

(१०) स्थानीयस्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पननस्र्थापनात्मक र प्याललएवटभ स्वास्थ्य सेवाको 
सञ्चालन, 

(११) स्वस्थ िीवनशैली, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वतृ्तको पालना, पञ्चकम ुलगायतका 
िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन, 

(१२) िननोवटक र कीटिन्य रोगको लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सनती, मददरा र लागू पदाथिुन्य वस्तनको प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचेतना अलभववृद्ध, 

(१४) आयनवेददक, यननानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक जचवकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार 
सेवाको व्यवस्थापन, 

(१५) िनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको लनयन्त्रण योिना र कायाुन्वयन, 

(१६) रोगको लनयन्त्रण तथा रोकथाम, 

(१७) आकजस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 

ग. ववद्यनत, िानपेानी तथा लसँचाइ िस्ता सेवाहरू 

(१) ववद्यनत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) िानेपानी महसनल लनधाुरण र िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममतु सम्भार, सेवा शनल्क लनधाुरण र 
सकंलन सम्बन्धी व्यवस्थापन । 

घ. सेवा शनल्क, दस्तनर, दण्ड िररबाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी, पयटुन शनल्क 

(१) स्थानीय सेवा शनल्क, दस्तनर, दण्ड िररबाना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड योिना तिनमुा, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शनल्क, रोयल्टी सड्ढलन, समन्वय र लनयमन, 

(३) िलनि पदाथकुो उत्िनन ्र सो सम्बन्धी रोयल्टी सकंलन, 

(४) सामनदावयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राि रोयल्टी सकंलन, 

(५) पानीघट्ट, कन लो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राि रोयल्टी सकंलन । 
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ङ. वन, िगंल, वन्यिन्तन, चराच नरुगी,ं िल उपयोग, वातावरण, पयावुरण तथा िैववक ववववधता 
(१) वन, ि·ल, वन्यिन्तन, चराच नरुगी,ं िल उपयोग, वातावरण, पयाुवरण तथा िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन, अननगमन र लनयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा सामनदावयक, ग्रामीण तथा शहरी, धालमकु, कवनललयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, 

अननगमन र लनयमन तथा वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती क्षेत्रको सामनदावयक, धालमकु र कबनललयती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा लनिी वनको प्रवद्र्धन, अननगमन र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा साविुलनक िाली िग्गा, पािा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तरमा िडीबनटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी सवेक्षण, उत्पादन, सकंलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन र 
बिार व्यवस्थापन, 

(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन, 

(९) नसरुी स्थापना, लबरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवद्र्धन, 

(१०) वन्यिन्तन र चराच नरुगीकंो संरक्षण, व्यावसावयक पालन, उपयोग र अननगमन, 

(११) मानव तथा वन्यिन्तन बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (जचलडयािाना) को स्थापना र सञ्चालन, 

(१३) स्थानीय वन्यिन्तन पयटुन र आयआिनु, 

(१४) स्थानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा वन, वन्यिन्तन तथा चराच नरुगीकंो अलभलेिाकंन र अध्ययन अननसन्धान, 

(१६) ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पनराताजत्वक महत्वका वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी 
लगत, 

(१७) लमचाहा प्रिालतको लनयन्त्रण, 

(१८) स्थानीयस्तरको िोजिम न्यूनीकरण, 

(१९) िैववक ववववधताको अलभलेिाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्र्धन, 

(२१) स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत अयोिना तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन र अननगमन, 

(२२) रैथाने प्रिालतको संरक्षण र प्रवद्र्धन, 

(२३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय िोजिम न्यूनीकरण, 

(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदूषण लनयन्त्रण र हालनकारक पदाथहुरूको लनयमन तथा व्यवस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तरमा न्यून कावनुमनिी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र लनधाुरण र व्यवस्थापन । 

च. सामाजिक सनरक्षा र गररबी लनवारण 

(१) सामाजिक सनरक्षा तथा गररबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन र अध्ययन अननसन्धान, 

(२) लजक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायकु्रम, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन, 

(३) सामाजिक सनरक्षाको कायाुन्वयनको लालग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकु, समन्वय र सहकाय,ु 

(४) सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं र सूचना व्यवस्थापन, 
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(५) गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र लनयमन, 

(६) स्थानीय सामाजिक सनरक्षा योिना र व्यवस्थापन । 

छ. व्यजिगत घटना, िन्म, मतृ्यन, वववाह र तथ्याकं 

(१) व्यजिगत घटना (िन्म, मतृ्यन, वववाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमपु नत्र र धमपु नत्री) को दताु, 
(२) व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(३) व्यजिगत घटनाको अलभलेि व्यवस्थापन र प्रलतवेदन । 

ि. स्थानीयस्तरमा पनरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्वद्र्धन र पननः लनमाणु । 

झ. सनकन म्बासी व्यवस्थापन 

(१) सनकन म्बासीको पवहचान र अलभलेि व्यवस्थापन, 

(२) सनकन म्बासी सम्बन्धी िीववकोपािनु र बसोबास व्यवस्थापन । 

ञ. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी 
(१) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनने रोयल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनयमन, 

(२) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनने रोयल्टीको सकंलन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवारी साधन अननमलत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) स्थानीय साविुलनक यातायातको रुट लनधाुरण, अननमलत, नवीकरण, िारेिी, सेवाको गनणस्तर, भाडा दर लनधाुरण र 
लनयमन, 

(३) वातावरणमैत्री, िलवायन पररवतनु अननकूलन, ववपद् िोजिम संवेद्य, अपागंता र लैंलगकमैत्री यातायात प्रणालीको 
स्थानीय तहमा प्रवद्र्धन । 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उजल्लजित अलधकारका अलतररि गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको अन्य काम, कतवु्य 
र अलधकार देहाय बमोजिम हननेछः– 

 

क. भलूम व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भ–ूउपयोग नीलत, योिना, कायकु्रम तिनमुा र 
कायाुन्वयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवजस्थत बस्ती ववकासका कायकु्रमको तिनमुा र कायाुन्वयन, 

एकीकृत वस्ती ववकासका लालग िग्गाको एकीकरण तथा िग्गा ववकास र व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तरमा अव्यवजस्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

ि. सञ्चार सेवा 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेललसेन्टर, केबनल तथा तारववहीन 
टेलललभिन प्रसारणको अननमलत, नवीकरण र लनयमन, 

(२) स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रववलधको ववकास र प्रवद्र्धन गने । 

ग. यातायात सेवा 
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजञ्जट प्रणालीको नीलत, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन, 

अननगमन र लनयमन, 

(२) राविय रेल पूवाुधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रलभत्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, ममतु सम्भार, 
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समन्वय, साझेदारी र सहकाय।ु 

(६) सङ्घ वा प्रदेशले संववधान तथा प्रचललत कानून बमोजिम आफ्नो अलधकारक्षेत्रलभत्रको कन नै ववषय गाउँपाललका वा 
नगरपाललकालाई कानून बनाई लनक्षेपण गन ुसकनेछ । 

(७) गाउँपाललका वा नगरपाललकाले उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोजिमको काम, कतवु्य र अलधकारको प्रयोग 
गदाु आवश्यकता अननसार कानून, नीलत, योिना, मापदण्ड तथा कायवुवलध बनाई लागू गन ुसकनछे । 

(८) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामशमुा नेपाल सरकारको पूव ुस्वीकृलत ललई ववदेशका कन नै स्थानीय 
सरकारसँग भलगनी सम्बन्ध कायम गन ुसकनेछ । 

(ठ) संघ, संस्था दता ुतथा नवीकरण 

(१)  संघ, संस्था पररचालन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

(२) स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दताु तथा नवीकरण। 

१२. वडा सलमलतको काम, कतवु्य र अलधकारः (१) वडा सलमलतको काम, कतवु्य र अलधकार कायपुाललकाले तोके 
बमोजिम हननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कायपुाललकाले वडा सलमलतको काम, कतवु्य र अलधकार तोकदा कम्तीमा देहाय बमोजिम 
हनने गरी तोकनन पनेछः– 

क. वडालभत्रका योिना तिनमुा, कायानु्वयन तथा अननगमन 

(१) सहभलगतामूलक योिना तिनमुा प्रणाली अननसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योिना तिनमुा प्रवक्रया अवलम्बन गरी 
बस्ती तथा टोलस्तरीय योिनाको माग सड्ढलन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने, 

(२) टोल ववकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडालभत्र सञ्चालन हनने योिनाहरूका लालग उपभोिा सलमलतको 
गठन तथा सोको अननगमन गने, 

(३) वडालभत्रका योिना तथा भौलतक पूवाुधारको संरक्षण, ममतु सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन गने, 

ि. तथ्याकं अद्यावलधक तथा संरक्षण 

(१) लनिी घर तथा घर पररवारको लगत राख्न,े 

(२) ऐलतहालसक, पनराताजत्वक, सांस्कृलतक तथा धालमकु महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, साविुलनक तथा सामनदावयक 
भवन, साविुलनक, ऐलानी, पती िग्गाको लगत राख्न ेतथा संरक्षण गने, 

(३) िनला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमशुाला, धालमकु तथा सांस्कृलतकस्थल, डाँडापािा, चरनक्षेत्र, पानीको मूल, 

पोिरी, तलाउ, इनार, कन वा, धारा, ढनंगेधारा, गनठीघर, बाटो, सडक, पनल पनलेसा, कन लो नहर, पानी घट्ट, लमलको तथ्याकं सकंलन 
गरी अद्यावलधक लगत राख्न,े संरक्षण गने र िण्डीकृत तथ्याकं र सूचना सवहतको वडाको पाश्र्वजचत्र तयार तथा 
अद्यावलधक गने, 

ग. ववकास काय ु

(१) बाल उद्यानको व्यवस्था गने, 

(२) अनौपचाररक जशक्षा कायकु्रम, जशशन स्याहार तथा प्रारजम्भक बाल ववकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(३) पनस्तकालय, वाचनालय, सामनदावयक लसकाइ केन्र, बालकलव तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गने, 

(५) िोप सेवा कायकु्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गने, 

(६) पोषण कायकु्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गने, 

(७) वडा तहमा स्वास्थ्य िनचेतना ववकास तथा स्वास्थ्य सूचना कायकु्रमको सञ्चालन गने, 
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(८) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य जकललनकको सञ्चालन गने, गराउने, 
(९) साविुलनक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रलतक्षालयको लनमाुण र व्यवस्थापन गने, गराउने, 
(१०) वडास्तरीय सामनदावयक धाराको प्रबन्ध, कन वा, इनार तथा पोिरीको लनमाुण, संरक्षण र गनणस्तर लनयमन गने, 

(११) घरबाट लनकास हनने फोहरमैलाको सकंलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, ढल लनकास, 

मरेका िनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गने, गराउने, 
(१२) कृवष तथा फलफूल नसरुीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्र्धन तथा वडास्तरीय अगनवा कृषक ताललमको 
अलभमनिीकरण गने, 

(१३) कृवष बीउ वविन, मल तथा औषलधको माग सकंलन गने, 

(१४) कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वववरण सकंलन गने, 

(१५) पशनपक्षी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

(१६) वडालभत्रको चरनक्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समनदायका चाडपव,ु भाषा संस्कृलतको ववकासको लालग कला, नाटक, िनचेतनामूलक तथा सांस्कृलतक 
कायकु्रम गने गराउन,े 

(१८) स्थानीय मौललकता झजल्कने सांस्कृलतक रीलतररवािलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गने, 

(१९) वडालभत्र िेलकन द पूवाुधारको ववकास गने, 

(२०) अन्तरववद्यालय तथा कलव माफुत िेलकन द कायकु्रमको सञ्चालन गने गराउने, 
(२१) वडा क्षेत्रलभत्रको बाटोघाटो चालन अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने, 

(२२) वडालभत्रका सडक अलधकारक्षेत्रमा अवरोध र अलतक्रमण गन ुनददने, 
(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पवहरो, हनरी तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पञ्छाउने, 
(२४) घरेलन उद्योगको लगत सकंलन तथा सम्भाव्यता पवहचान गने, 

(२५) वडालभत्र घरेलन उद्योगको प्रवद्र्धन गने, 

(२६) प्रचललत कानून बमोजिम व्यजिगत घटना दताु, अद्यावलधक तथा सोको अलभलेि सकंलन तथा संरक्षण गने, 

(२७) व्यजिगत घटना दताु सम्बन्धी िनचेतना कायकु्रम सञ्चालन गने, 

(२८) सामाजिक सनरक्षा भत्ता ववतरण तथा अलभलेि अद्यावलधक गने, 

(२९) वडालाई बालमैत्री बनाउने, 
(३०) वडालभत्र आलथकु तथा सामाजिक रूपमा पलछ परेका मवहला, बालबाललका, दललत, अपागंता भएका व्यजि, िेष्ठ 
नागररक, अल्पस्ययक, सीमान्तकृत समनदायको अलभलेि रािी सामाजिक र आलथकु उत्थान सम्बन्धी काम गने, 

(३१) ववलभन्न समनदायलबच सामाजिक सदभाव र सौहादुता कायम गने, 

(३२) बालवववाह, बहनवववाह, लैंलगक वहंसा, छनवाछनत, दहेि तथा दाइिो, हललया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, 

मानव बेचवविन िस्ता सामाजिक कन रीलत र अन्धववश्वासको अन्त्य गने, गराउने, 
(३३) प्रचललत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भलूम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, ववज्ञापन कर, सःशनल्क 
पावकुङ, नयाँ व्यवसाय दताु, लसफाररस दस्तनर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेिािोिा र सकंलन गरी सम्बजन्धत 
गाउँपाललका वा नगरपाललकामा प्रलतवेदन सवहत रकम बनझाउने, 
(३४) अशि लबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यजिलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा पनर् याई 
औषधोपचार गराउन,े 

(३५) असहाय वा बेवाररस व्यजिको मतृ्यन भएमा लनिको दाह संस्कारको व्यवस्था लमलाउने, 
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(३६) सडक बालबाललकाको उद्धार र पननस्र्थापनाको लालग लगत सकंलन गने, 

(३७) वडालभत्रको सामनदावयक वन, वनिन्य सम्पदा र िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गने, 

(३८) वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली क्षेत्र लबस्तार गने, गराउने, 
(३९) वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने, 
(४०) प्रागांररक कृवष, सनरजक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाु, पूण ुिोप, िनला ददशामनि सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री 
शासनिस्ता प्रवद्र्धनात्मक कायहुरू गने, गराउने, 
(४१) वडालभत्र घरबास पयटुन (होम स्टे) कायकु्रम प्रवद्र्धन गने । 

घ. लनयमन काय ु

(१) वडालभत्र सञ्चाललत ववकास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपभोिा सलमलतहरूका कायकुो अननगमन तथा लनयमन 
गने, 

(२) लसकमी, डकमीलाई भकूम्प प्रलतरोधी भवन लनमाुण सम्बन्धी ताललम ददने, 
(३) िाद्यान्न, माछा, मासन, तरकारी, फलफूल, पेय पदाथ ुतथा उपभोग्य सामग्रीको गनणस्तर र मूल्यसूची अननगमन गरी 
उपभोिा वहत संरक्षण गने, 

(४) वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्न,े 

(५) हाट बिारको व्यवस्थापन गने, गराउने, 
(६) ववद्यनत च नहावट तथा चोरी लनयन्त्रणमा सहयोग गने । 

ङ. लसफाररस तथा प्रमाजणत गने 

(१) नाता प्रमाजणत गने, 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रलतललवप ललनका लालग लसफाररस गने, 

(३) बहाल करको लेिािोिा लसफाररस गने, 

(४) बन्द घर तथा कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही लगत कट्टाको लसफाररस गने, 

(६) घर िग्गा करको लेिािोिा लसफाररस गने, 

(७) िन्म लमलत प्रमाजणत गने, 

(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हनदै नभएको लसफाररस गने, 

(९) वववाह प्रमाजणत तथा अवववावहत प्रमाजणत गने, 

(१०) लनःशनल्क वा सशनल्क स्वास्थ्य उपचारको लसफाररस गने, 

(११) वडाबाट िारी हनने लसफाररस तथा अन्य कागिलाई अंग्रजेि भाषामा समेत लसफाररस तथा प्रमाजणत गने, 

(१२) घर पाताल प्रमाजणत गने, 

(१३) व्यजिगत वववरण प्रमाजणत गने, 

(१४) िग्गा धनी दताु प्रमाणपनिाुमा घर कायम गन ुलसफाररस गने, 

(१५) कन नै व्यजिको नाम, थर, िन्म लमलत तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्यजि एकै हो भन्ने लसफाररस 
गने, 

(१६) नाम, थर, िन्म लमलत संशोधनको लसफाररस गने, 

(१७) िग्गा धनी दताु प्रमाणपनिाु हराएको लसफाररस गने, 

(१८) वकत्ताकाट गन ुलसफाररस गने, 
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(१९) संरक्षक प्रमाजणत गने तथा संस्थागत र व्यजिगत संरक्षक लसफाररस गने, 

(२०) िीववतसँगको नाता प्रमाजणत गने, 

(२१) मतृकसँगको नाता प्रमाजणत तथा सिलुमन लसफाररस गने, 

(२२) िीववत रहेको लसफाररस गने, 

(२३) हकवाला वा हकदार प्रमाजणत गने, 

(२४) नामसारी गन ुलसफाररस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसारी गन ुलसफाररस गने, 

(२७) आधारभतू ववद्यालय िोल्न लसफाररस गने, 

(२८) िग्गा मूल्याकंन लसफाररस गने, 

(२९) ववद्यालयको कक्षा थप गन ुलसफाररस गने, 

(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लालग लसफाररस गने, 

(३१) वैवावहक अंगीकृत नागररकता लसफाररस गने, 

(३२) आलथकु अवस्था कमिोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी लसफाररस गने, 

(३३) ववद्यालय ठाउँसारी गन ुलसफाररस गने, 

(३४) धारा तथा ववद्यनत िडानको लालग लसफाररस गने, 

(३५) प्रचललत कानून अननसार प्रत्यायोजित अलधकार बमोजिमको अन्य लसफाररस वा प्रमाजणत गने । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम कायपुाललकाबाट वडा सलमलतको काम, कतवु्य र अलधकार नतोवकएसम्म वडा सलमलतले 
उपदफा (२) बमोजिमको काम, कतवु्य र अलधकार प्रयोग गनेछ । 

(४) वडाबाट गररने काय ुवडा कायाुलयको नाममा हननेछ । 
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अननसूची – २ 

(लनयम ४ को उपलनयम (१) सँग सम्बजन्धत) 
बेलबारी नगर कायपुाललका काय ुववभािन लनयमावली २०७४ बमोजिम शािाको काय ुवववरण 

 

१. सामान्य प्रशासन शािा 

(क) स्थानीय सेवा तथा िनशजि ववकास उपशािा 
 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शत,ु योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 संववधानको धारा ३०२ बमोजिम समायोिन भई आउने कमचुारीको व्यवस्थापन 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काय ु

 नगरपाललकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी लनधाुरण, िनशजि व्यवस्थापन र वजृत्त ववकास, 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको उपयोग, प्रबद्र्घन र लनयमन 

 मानव संसाधन ववकासका लालग अल्पकालीन तथा दीघकुालीन योिना तिनमुा तथा क्षमता ववकास 

 नगरपाललकामा साविुलनक ववदा, उत्सव, िात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन 

 स्थानीय शाजन्त सलमलत सम्बन्धी कायहुरु । 

(ि) साविुलनक िरीद तथा सम्पजत्त व्यवस्थापन शािा 
 नगरपाललकाको लालग साविुलनक िरीद तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी ववषय 

 नगरपाललकालभत्रको साविुलनक तथा सरकारी सम्पजत्त, सामनदावयक सम्पजत्त तथा आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको भवन, 

सडक, पसल, व्यवसाय, पूबाुधार, उद्योग, िानी तथा िनीि, वनिस्ता प्राकृलतक स्रोत आददको एकीकृत वववरण 
सवहतको अद्यावलधक अलभलेि 

 सेवा तथा लनमाुण व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

(ग) स्थानीय तह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय उपशािा 
 संघ तथा प्रदेश तहमा संववधान तथा काननन बमोजिमको सहभालगता तथा प्रलतलनलधत्व 

 जिल्ला समन्वय सलमलतसँगको समन्वय 

 वडा तहसँगको सम्पकु र समन्वय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, जशष्टाचार 

(घ) बैठक व्यवस्थापन उपशािा 
 कायपुाललका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन 

 कायपुाललकाको लनणयुहरुको ववद्यनलतय माध्यमबाट अलभलेिीकरण तथा प्रकाशन  

 कायपुाललकाका ववलभन्न सलमलत, उपसलमलत, कायदुलको बैठक व्यवस्थापन 

 

(ङ) बिार अननगमन, गनणस्तर, नापतौल, िाद्य सनरक्षा र उपभोिा वहत संरक्षण उपशािा 
 स्थानीय व्यापार, वाजणज्य, वस्तनको माग, आपूलत ुव्यबस्थापन तथा अननगमन 

 बिार तथा हाट बिार व्यवस्थापन 

 उपभोिा अलधकार तथा वहत सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, कायाुन्वयन र लनयमन 

 स्थानीय वस्तनहरूको उत्पादन, आपूलत ुतथा लनकासी प्रक्षेपण, मूल्य लनधाुरण र अननगमन 

 स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवाुधार लनमाुण, 

 स्थानीय वस्तन र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गनणस्तरको अननगमन र लनयमन, 
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 उपभोिा सचेतना, लजक्षत उपभोिाको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तन तथा सेवाको गनणस्तर परीक्षण, 

 िाद्य पदाथकुो गनणस्तर लनयन्त्रण, 

 िानेपानीको गनणस्तर लनयन्त्रण, 

 स्थानीय व्यापार प्रवद्र्घन सहिीकरण र लनयमन, 

 स्थानीय बौवद्धक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवद्र्घन र अलभलेिाङ्कन । 

(च) आन्तररक लेिापरीक्षण शािा 
 आन्तररक तथा पूव ुलेिापरीक्षण 

 लेिापरीक्षण वववरण )बेरुिूको लगत समेत(अलभलेि व्यवस्थापनको   

 अजन्तम लेिापरीक्षण कायमुा सहयोग, समन्वय र सहिीकरण 

 लेिापालनसम्वन्धी क्षमता ववकास काय ु

(छ) ववदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पव,ु उपाधी, ववभ नषण इकाई 

 स्थानीय चाडपव,ु साविुलनक ववदा, उत्सव, िात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन 

 उपाधी तथा ववभ नषण सम्वन्धी लसफाररश, अलभलेि 

 

२. रािश्व तथा आलथकु प्रशासन शािा 
(क) रािश्व नीलत तथा प्रशासन उपशािा 

 रािश्व सम्बन्धी नीलत, कानून तिूमुा, कायाुन्वयन र लनयमन )रािस्व च नहावट न ज यन्त्रण समेत( 

 सम्पजत्त कर, घरबहाल कर, घर िग्गा रजििेशन शनल्क, सवारी साधन कर, सेवा शनल्क दस्तनर, पयटुन शनल्क, 

ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूमकर )मालपोत( , दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर, बहालववटौरी कर, घरिग्गा कर, मतृ 
वा माररएको िीविन्तनको हाड, लसंग, प्वाँि, छालामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, व्यवसावयक कर सम्बन्धी नीलत, 

कानून, मापदण्ड, कायाुन्वयन, बाडँफाँड, संकलन र लनयमन, अन्य आय व्यवस्थापन 

 साविुलनक िच ुतथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हनने रोयल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनयमन र सोको 
सङ्कलन तथा बाँडफाँड 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्र रािस्वका दर अन्य शनल्क लनधाुरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम प्राकृलतक श्रोत साधन र 
सेवा शनल्क िस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र लनयमन 

 स्थानीय पूवाुधार सेवा र उपयोगमा सेवा शनल्क तथा दस्तनर )नीलत , काननन, मापदण्ड, लनयमन, शनल्क लनधाुरण, 

संकलन तथा व्यवस्थापन( 

 मालपोत संकलन 

 काननन बमोजिम ढनंगा, लगट्टी, वालनवा, माटो, ननन, स्लेट, फायरकलेिस्ता िानी िनीि पदाथकुो सवेक्षण, अन्वेषण, 

उत्िनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 

 टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, कयानोलनङ्ग, बञ्जी िजम्पङ्ग, जिपफ्लायर, ¥याजफ्टङ्ग शनल्क 

 सामनदावयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन 

 पानीघट्ट, कूलो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलन 

 प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीलत लनधाुरण र कायाुन्वयन तथा प्रदेश र  संघीय मापदण्ड पालना 
 प्रचललत काननन बमोजिम दण्ड िररवाना 
 बाँकी बकयौता रकमको लगत र असनल उपर  

 करदाता जशक्षा तथा करदाता वववरण अद्यावलधक 

 ववत्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड 



20 
 

 आलथकु साधनको महत्तम उपयोग तथा पररचालन 

 रािश्व परामश ुसलमलत सम्बन्धी ववषय 

 स्थानीय रािस्व प्रवद्र्घनका लालग प्रोत्साहन,  

 रािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन 

 रािस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान 

 संघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम बिेट घाटापूलतकुो स्रोत व्यवस्था 
(ि) आलथकु प्रशासन उपशािा 

 आलथकु )कायवुवधी (नीलत , काननन, मापदण्ड, कायाुन्वयन र लनयमन, आलथकु प्रशासन र व्यवस्थापन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजस्मक कोषको व्यवस्थापन 

 बिेट सीमा लनधाुरण, बिेट तिूमुा, कायाुन्वयन र लनयमन 

 लेिा व्यवस्थापन, िच,ु रािश्व, धरौटी, कायसंुचालन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा संपजत्तको एकीकृत वववरण 

 समवष्टगत आलथकु अवस्थाको ववश्लषेण  

 ऋण तथा अननदानको व्यवस्थापन र लनयमन 

 लगानी प्रक्षेपण )सरकारी , सहकारी तथा लनिी  (र ववत्तीय व्यवस्थापन  

 लगानी र लाभांशको व्यबस्थापन )वयक लगानीको अलभलेि समेतिनसहाभलगता तथा सामनदा(  

 कारोबारको लेिांकन, लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

 रािश्व तथा व्ययको अननमान 

 बेरुिू फछ्र्यौट 

 आलथकु प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

३. शहरी पूबाधुार ववकास शािा 
(क) सडक तथा यातायात व्यवस्था उपशािा 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनयमन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोलनङ्गे प नल, पनलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गनरुयोिनाको तिनमुा, 
कायाुन्वयन र स्तरोन्नलतका आयोिनाको पवहचान,  अध्ययन, कायाुन्वयन, ममतु, सम्भार 

 यातायात सनरक्षा व्यवस्थापन र लनयमन 

 स्थानीय साविुलनक यातायातको रुट लनधाुरण, अननमलत, नवीकरण, िारेिी, सेवाको गनणस्तर, भाडा दर लनधाुरण र 
लनयमन 

 ट्याकसी सेवा अननमती, व्यबस्थापन र लनयमन 

 ट्रली बस, ट्रामिस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजन्िट प्रणालीको नीलत, योिना, मापदण्ड, कायाुन्वयन, लनयमन 

 वातावरणमैत्री, िलवायन पररवतनु अननकूलन, अपाङ्गता र लैवङ्गगमैत्री यातायात प्रणालीको प्रबधुन  

 आधारभतू यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय 

 यातायात क्षेत्रमा लगानी अलभबवृद्ध 

 यातायात सनववधामा नागररकको सरल, सहि र समान पहनँच 

 यातायात क्षेत्रमा वाताबरणमैत्री प्रववलधलाई प्रोत्साहन 

 लनिी यातायात लनयमन व्यवस्थापन 
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(ि) िलववद्यनत, उिाु, सडक वत्ती उपशािा 
 साना िलववद्यनत आयोिना, नवीकरणीय उिाु तथा वैकजल्पक ऊिाु सम्वन्धी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, 

योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 वैकजल्पक ऊिाु सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभववृद्ध÷प्रबद्र्घन, 

 ववद्यनत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र लनयमन 

 िनसहभालगतामा आधाररत स्वदेशी लगानीलाई प्राथलमकता दददै िलस्रोतको बहनउपयोगी ववकास कायकु्रमको 
तिनमुा र कायाुन्वयन 

 स्थानीय ववद्यनत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र लनयमन 

 सडक वत्तीको व्यवस्था 
(ग) लसंचाई तथा िलउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण उपशािा 

 लसँचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड लनधाुरण र लनयमन 

 लसँचाई सम्बन्धी गनरुयोिनाको तिनमुा, कायाुन्वयन र स्तरोन्नलतका आयोिनाको पवहचान,  अध्ययन, कायाुन्वयन, 

ममतु, सम्भार र लनयमन, 

 स्थानीय साना, सतह तथा भलूमगत लसचाई प्रणालीको सञ्चालन लनमाुण, सनधार, ममतु सम्भार तथा सेवा शनल्कको 
लनधाुरण र सङ्कलन व्यवस्थापन 

 िलउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्वन्धी स्थानीय  

 तटबन्ध, नदी लनयन्त्रण तथा नदी े व्यवस्थापन र लनयमन 

 साना िल उपयोग सम्बन्धी आयोिना तिनमुा, कायाुन्वयन र अननगमन । 

(घ) सूचना तथा सञ्चार प्रववलध ववकास तथा ववस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशािा 
 आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेललसेन्टर, केबनल तथा तारववहीन टेलललभिन प्रसारणको अननमलत, नवीकरण र 

लनयमन 

 एक सय वाटसम्मको एफ  .एम .रेलडयो सञ्चालन अननमलत , नवीकरण र  लनयमन 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अननमलत, अलभलेि तथा लनयमन 

 अलभलेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रववलधको प्रयोग  

 सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा सवसुाधारण िनताको सहि र सरल पहनँच तथा सूचना प्रववलधको ववकास र ववस्तार 
सम्बन्धी कायकु्रम तिनमुा र कायाुन्वयन 

 बैज्ञालनक अध्ययन, अननसन्धान र प्रववलध ववकासमा लगानी  

 सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा आधाररत तथ्याङ्क व्यवस्थापन । 

(ङ) िानपेानी व्यवस्थापन उपशािा 
 स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 िानेपानी महसनल लनधाुरण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

 साविुलनक स्थलमा वपउने पानी व्यवस्थापन 

 पानी मनहानको संरक्षण 

 स्वच्छ िानेपानी आपूलत ुसम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

(च) साविुलनक लनिी साझेदारी इकाई 

 स्थानीय साविुलनक —म्वन्धी स्थानीय नीलतलनिी साझेदारी स , योिना लनमाुण 

 स्थानीय साविुलनक —लनिी साझेदारीका आयोिना छनौट तथा कायाुन्वयन  
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 साविुलनक सामनदावयक साझेदारी 
 स्थानीय ववकासमा लनिी क्षेत्रको प्रबद्र्धन 

 

४. आलथकु ववकास शािा 
(क) कृवष, पशनपन्छी तथा सहकारी 
 कृवष  

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायानु्वयन र लनयमन 

 कृवष बिार सूचना, कृवष बिार तथा हाटबिारको पूवाुधार लनमाुण, साना लसँचाई लनमाणु, ताललम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक टेवा, 
कृवष सामाग्री आपूलत ुर कृषक क्षमता ववकास कायकु्रमको सञ्चालन 

 कृवषिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्त्रण 

 कृवष वातावरण संरक्षण तथा िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्घन 

 कृवष प्रसार तथा िनशजिको प्रक्षपेण, व्यवस्थापन र पररचालन 

 उच्च मूल्ययनि कृवषिन्य वस्तनको प्रवद्र्घन, ववकास तथा बिारीकरण 

 कृवषसम्वन्धी वीमा र किाु सहिीकरण 

 शीत भण्डारणको व्यवस्थापन 

 कृषकहरूको क्षमता अलभववृद्ध, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण 

 कृवष बीउवविन, नश्ल, मलिाद र रसायन तथा औषलधहरूको आपूलत,ु उपयोग र लनयमन 

 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र लनयमन 

 कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षण र हस्तान्तरण 

 कृवष तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली तथा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 

 कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन 

पशनपन्छी  

 पशनपालन र पशन स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायानु्वयन र लनयमन 

 पशनपन्छी बिार सूचना, हाटबिारको पूवाुधार लनमाुण, ताललम, प्राववलधक टेवा, कृषक क्षमता ववकास कायकु्रमको सञ्चालन र 
लनयमन 

 पशनपन्छीिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्त्रण 

 पशनपन्छी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

 पशननश्ल सनधार पद्धलत ववकास र व्यबस्थापन 

 पशनपन्छी सम्बन्धी बीमा र किा ुसहिीकरण 

 स्थानीय चरन तथा िकु ववकास र व्यवस्थापन 

 पशन आहारको गनणस्तर लनयमन 

 स्थानीयस्तरमा पशनपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली 
 पशन बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयमन 

 पशनपालन तथा पशन स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य काय ु। 

सहकारी  

 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्डको लनमाुण, कायाुन्वयन र लनयमन 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दताु, अननमलत, िारेिी र ववघटन 

 सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधारुण र लनयमन 

 सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेजशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्वय र सहकाय ु

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अननसन्धान 

 स्थानीय सहकारीको क्षमता अलभववृद्ध 

 स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घन, ववकास र पररचालन । 
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(ग) उद्योग तथा उद्यमजशलता ववकास र िानी तथा िलनि पदाथकुो संरक्षण उपशािा 
 उद्योग  

 लघन, घरेलन तथा साना उद्योगको दताु, नवीकरण, िारेिी र लनयमन 

 लघन, घरेलन तथा साना उद्योगको ववकास र प्रबधुन 

 उद्यमजशलता प्रबधुन 

 व्यापाररक फम,ु पसलको दताु, अननमलत, नवीकरण, िारेिी र लनयमन 

 सीप ववकास सम्बन्धी कायकुो प्रबद्र्धन । 

 िानी तथा िलनि 

 िानी तथा िलनि पदाथकुो संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड तथा  योिनाको कायाुन्वयन र 
लनयमन, 

 ढनङ्गा, लगटी, बालनवा, माटो, ननन, स्लेट, िरीढनङ्गा, फायरकलेिस्ता िानीिन्य वस्तन सवेक्षण, अन्वेषण, उत्िनन ्

 ढनङ्गा, लगट्टी, बालनवा, माटो, िरीढनङ्गा, फायर कले,स्लेट तथा ननन, आदद िानीिन्य वस्तनको संरक्षण, ववकास, उत्िनन ्र 
उपयोग सम्बन्धी दताु, अननमलत, नवीकरण, िारेिी र व्यवस्थापन 

 िानी तथा िलनि पदाथ ुसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, अलभलेिन तथा व्यबस्थापन 

 भौगलभकु नकसा प्रकाशन । 

(घ) रोिगार प्रबद्र्धन तथा गररबी न्यूनीकरण उपशािा 
 गररबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अननसन्धान 

 गररबी लनवारणको स्थानीय रणनीलत तिूमुा 
 गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र लनयमन 

 गररबी लनवारण सम्बन्धी राविय, प्रादेजशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकु, समन्वय र सहकाय ु

 रोिगार तथा बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना 
 स्थानीयस्तरमा रहेका ववदेशी श्रलमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन 

 पवहचान भएका गररब घरपररवार एवं लजक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायकु्रम, स्रोत पररचालन र 
व्यवस्थापन 

 संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहमा सनकन म्बासीको पवहचान र अलभलेि व्यवस्थापन 

 सनकन म्बासी सम्बन्धी िीववकोपािनु र बसोबास व्यवस्थापन 

 रोिगारीका अवसर लसिनुा सम्वन्धी 
 

५. सामाजिक ववकास शािा 
(क) आधारभतू तथा माध्यलमक जशक्षा उपशािा 

 प्रारजम्भक बाल जशक्षा तथा ववद्यालय जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, िनला तथा वैकजल्पक जशक्षा )गनरुकन ल , मदरसा, 
गनम्बा आदद(, लनरन्तर लसकाइ तथा ववशेष जशक्षा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमाुण, कायाुन्वयन र 
लनयमन 

 प्राववलधक जशक्षा तथा व्यावसावयक ताललमको योिना तिनमुा, सञ्चालन, अननमलत र लनयमन 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायाुन्वयन 

 ववद्यालय जशक्षक तथा कमचुारी व्यवस्थापन 

 ववद्यालयको नकसाङ्कन, अननमलत, स्वीकृलत, समायोिन तथा लनयमन 

 शैजक्षक पूवाुधार लनमाुण र ममतु सम्भार 
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 आधारभतू तह )८कक्षा  ( को परीक्षा व्यवस्थापन 

 ववद्याथी लसकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन 

 ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवजृत्तको व्यवस्थापन 

 शैजक्षक परामश ुसेवाको अननमलत तथा लनयमन 

 स्थानीयस्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरक्षण, प्रबधुन र स्तरीकरण 

 माध्यलमक तहसम्मको शैजक्षक कायकु्रमको समन्वय र लनयमन 

 पनस्तकालय एवं पत्रपलत्रका 
 स्थानीय पनस्तकालय, वाचनालय तथा सामनदावयक अध्ययन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

(ि) िेलकन द तथा अलतररि वक्रयाकलाप इकाई 

 स्थानीयस्तरमा िेलकूद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समन्वय 

 िेलकन दको संरचनाको पूवाुधार लनमाुण, सञ्चालन तथा ववकास 

 िेलकूदको ववकास र प्रवद्र्घन 

 िेलकूद प्रलतयोगीता आयोिना र सहभागीता 
 अलतररि वक्रयाकलाप सम्बन्धी ववषय । 

(ग) आधारभतू स्वास्थ्य तथा सरसफाई उपशािा 
 आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमाुण, कायाुन्वयन तथा लनयमन 

 राविय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गनणस्तर लनधाुरण 

 राविय र प्रादेजशक मापदण्ड अननरुप िनरल अस्पताल, नलसङु्ग होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको 
जकललनक दताु, सञ्चालन अननमलत र लनयमन 

 आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन र प्रबद्र्घन 

 अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन 

 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौलतक पूवाुधार ववकास तथा व्यवस्थापन 

 सरसफाई सचेतनाको अलभववृद्ध 

 रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा 
 औषलध पसल सञ्चालन र लनयमन 

 औषलधिन्य वनस्पलत, िटीबनटी र अन्य औषलधिन्य वस्तनको उत्पादन, प्रशोधन र ववतरण 

 स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सनरक्षा कायकु्रमको व्यवस्थापन 

 औषलध तथा अन्य मेलडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य लनधाुरण र लनयमन 

 औषलधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मिीव लनरोधक प्रलतरोध न्यूनीकरण 

 औषलध र स्वास्थ्य उपकरणको िरीद, भण्डाण र ववतरण 

 स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन 

 िनस्वास्थ्य लनगरानी )पजब्लक हेल्थ सभेलेन्स(  

 प्रवद्र्घनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पननस्र्थापनात्मक र प्याललएवटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन 

 स्वस्थ िीवनशैली, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वतृ्तको पालना, पञ्चकम ुलगायतका िनस्वास्थ्य 
सेवाको प्रबधुन 

 िननोवटक र कीटिन्य रोगको लनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

 सनलत,ु मददरा र लागू पदाथिुन्य वस्तनको प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचेतना अलभववृद्ध 



25 
 

 आयनवेददक, यननानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक जचवकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको 
व्यवस्थापन 

 िनस्वास्थ्य, आपत्कालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको लनयन्त्रण योिना र कायाुन्वयन 

 सरुवा तथा नसने रोगको लनयन्त्रण तथा रोकथाम 

 आकजस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह । 

(घ) लैंलगक समानता तथा सामाजिक सनरक्षा उपशािा 
 लैंलगक समानता इकाई 

 मवहला हक सम्बन्धी नीलत, योिना कायाुन्वयन, समन्वय र लनयमन 

 मवहलाको आलथकु, सामाजिक, रािनीलतक सशजिकरण, क्षमता ववकास 

 लैलगक वहंसा लनवारणका लालग लनरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पननःस्थापना 
 लैंलगक उत्तरदायी बिेट  

 वालवाललका, वकशोर वकशोरी तथा यनवा इकाई 

 बालबाललकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 बालबाललकाको हकहीत संरक्षण 

 बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाल कलब, बाल संरक्षण सलमलत तथा बाल सञ्जाल 

 बालबाललकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तथा अन्य लनकायसँग सम्पकु, समन्वय तथा सहकाय,ु 

 बालबाललका पररवार सहयोग 

 बैकजल्पक स्याहार पद्धलतको कायाुन्वयन 

 बाल न्याय 

 बाल गहृ, पननःस्थापना केन्र, जशशन स्याहार केन्र र बाल ववकास केन्र व्यवस्थापन 

 असहाय बालबाललकाका, सडक बालबाललका व्यवस्थापन 

 बाल वहंसा लनयन्त्रण 

 बालसनधार तथा पननःस्थापना केन्र स्थापना, संचालन अननमती र लनयमन 

 आपत्कालीन बाल उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

 यनवा िागरण, सशजिकरण र पररचालन 

 यनवा सीप, उद्यमजशलता तथा नेततृ्व ववकास 

 अपांगता भएका व्यजि तथा िेष्ठ नागररक इकाई 

 िेष्ठ नागररकको लगत, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास्थ्य सनववधा, सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी काय ु

 िेष्ठ नागररक कलव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पननःस्थापना केन्र तथा असि स्याहार केन्रको सञ्चालन र 
व्यवस्थापन 

 अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यावलधक, पररचयपत्र ववतरण, सामाजिक सनरक्षा तथा सनववधाको 
व्यवस्थापन तथा ववतरण 

 अपाँगता भएका व्यजिमैत्री पूवाुधार लनमाुण तथा सञ्चालन 

 अपाङ्गता भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य काय ु। 

 एकल मवहला सम्वन्धी काय ु
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(च) गैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्वय तथा लनयमन उपशािा 
 स्थानीयस्तरमा समािकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था )गैरसरकारी , सामाजिक तथा सामनदावयक संघसंस्था  (को दताु , 

नवीकरण, पररचालन तथा लनयमन 

 गनठी, कोष तथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन 

 लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकाय ु

 सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य ववषय ।  

(छ) सामाजिक सनरक्षा कायकु्रम तथा व्यजिगत घटना दता ुउपशािा 
 सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अननसन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदेशले लनधाुरण गरेको मापदण्ड बमोजिम सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी कायकु्रम कायाुन्वयन 

 सामाजिक सनरक्षाको कायाुन्वयनको लालग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकु, समन्वय र सहकाय ु

 स्थानीय सामाजिक सनरक्षा योिना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्यांक संकलन एवं व्यवस्थापन  

 आधनलनक प्रलबलधमाफुत व्यजिगत घटना दताु िन्म  मतृ्यन, वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध ववच्छेद र धमपु नत्र धमपु नत्री, 
अलभलेि व्यवस्थापन तथा प्रलतवेदन 

 

(ि) संस्कृलत, सम्पदा, लललतकला तथा पयटुन प्रबद्र्धन उपशािा 
 भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायाुन्वयन र लनयमन 

 पनरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा स्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रबद्र्घन र ववकास 

 परम्परागरत रुपमा चललआएका िात्रा तथा पवकुो सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 स्थानीय महत्वका धालमकु तथा सांस्कृलतक सम्पदाको व्यबस्थापन 

 पयटुकीय महत्वका स्थल तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रबधुन 

 पयटुन पूवाुधार ववकास तथा प्रोत्साहन 

 पनराताजत्वक, धालमकु महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन 

 भाषा, संस्कृलत, िात्रा, पव ुर लललतकलाको संरक्षण, प्रबद्र्धन र ववकास । 

 

६. वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा ववपद् व्यवस्थापन शािा 
(क) वन, वन्यिन्तन, भ—ूसंरक्षण तथा िैववक ववववधता संरक्षण उपशािा 

 वन, िङ्गल, वन्यिन्तन, चराच नरुङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाुवरण तथा िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 सामनदावयक, ग्रामीण तथा शहरी, धालमकु, कवनललयती वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग र लनयमन  

 वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन 

 मध्यवती क्षेत्रको सामनदावयक, धालमकु र कबनललयती वनको व्यवस्थापन 

 नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

 लनिी तथा व्यवसावयक वनको प्रबद्र्घन र लनयमन 

 साविुलनक िाली िग्गा, पािा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन 

 िडीबनटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन,  प्रबद्र्घन, प्रशोधन, र बिार 
व्यवस्थापन 

 वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्घन 

 नसरुी स्थापना, लबरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रबधुन 
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 वन्यिन्तन र चराच नरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पालन, उपयोग र अननगमन 

 वन्यिन्तनबाट स्थानीय समनदायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन  

 स्थानीय प्राणी उद्यान )जचलडयािाना (को स्थापना र सञ्चालन  

 स्थानीय वन्यिन्तन पयटुन र आयआिनु 

 स्थानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यवस्थापन 

 वन, वन्यिन्तन तथा चराच नरुङ्गीको अलभलेिाङ्कन र अध्ययन अननसन्धान 

 रैथाने प्रिालतको संरक्षण र प्रवदु्धन 

 लमचाहा प्रिालतको लनयन्त्रण 

 िैववक ववववधताको अलभलेि 

 सामनदावयक भसंूरक्षण र सोमा आधाररत आय आिनु कायकु्रम 

 भसंूरक्षण र िलाधार व्यवस्थापनिन्य सामनदावयक अननकूलन 

 िलवायू पररवतनु अननकन लन काय ु 

 आय आिनुमा आधाररत िडीबनटीको संरक्षण, प्रबद्र्धन, व्यवस्थापन 

(ि) वातावरण, पयावुरण एवं िलाधारक्षते्र संरक्षण उपशािा 
 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र िलाधार तथा वन्ययिन्तनको संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, 

कायकु्रम तिूमुा, कायाुन्वयन र लनयमन 

 बकृ्षारोपण, हररयाली तथा हररत क्षेत्रको प्रवदु्धन 

 वायन तथा ध्वनीको प्रदूषण लनयन्त्रण 

 हालनकारक पदाथहुरूको लनयमन तथा  लनयन्त्रण 

 वातावरणीय िोजिम न्यूनीकरण 

 न्यून कावनुमनिी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन 

 वातावरण संरक्षण क्षेत्र लनधाुरण र व्यवस्थापन 

 पवहरो लनयन्त्रण 

 िलवायू पररवतनु अननकन  नलन कायकु्रम  

(ग) फोहरमैला व्यवस्थापन उपशािा 
 फोहरमैला सङ्कलन, पननः उपयोग, प्रशोधन, ववसिनु र सोको सेवा शनल्क लनधाुरण र लनयमन 

 ल्याण्डवफल साईट व्यवस्थापन 

 सरसफाई  तथा स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 

 साविुलनक शौचालय व्यवस्थापन 

(घ) ववपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्वनलेन्स उपशािा 
 ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोिनाको कायाुन्वयन र लनयमन 

 ववपद् पूव ुतयारी तथा प्रलतकाय ुयोिना, िोजिम न्यूनीकरण काय ुयोिना 
 ववपद् पूव ुतयारी, िोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूव ुभण्डारण, ववतरण र समन्वय 

 ववपद् िोजिम क्षेत्रको नकसाङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण 

 ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समनदाय, संघ संस्था, लनिीक्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकाय ु

 ववपद् कोषको  स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 

 ववपद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पननस्र्थापना र पननलनमुाुण 

 ववपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अननसन्धान 
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 प्राकृलतक प्रकोपको रोकथाम र पूव ुतयारी 
 ववपद् िोजिम न्यूनीकरणका लालग पूव ुसूचना प्रणाली सम्बन्धी कायकु्रमको तिन ृुमा र कायाुन्वयन,  

 बारुण यन्त्र तथा एम्बनलेन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 स्थानीय आपतकालीन काय ुसञ्चालन प्रणाली 
 

७. भलूम व्यवस्थापन तथा भवन लनयमन शािा 
(क) भ—ूउपयोग तथा वस्ती ववकास उपशािा 

 शहरीकरण, बस्ती ववकास सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योिना तिनमुा, आयोिना पवहचान, 

अध्ययन, कायाुन्वयन र लनयमन 

 आधारभतू आवासका योिना तिनमुा र कायाुन्वयन 

 नगरपाललकामा अव्यवजस्थत बसोबास व्यवस्थापन कायकु्रमको तिनमुा र कायाुन्वयन 

 आधारभतू बसोवास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय 

 योिनाबद्ध र व्यबजस्थत वस्ती ववकासका कायकु्रमको तिनमुा कायाुन्वयन 

 एकीकृत बस्ती ववकासका लालग िग्गाको एकीकरण तथा िग्गा ववकास र व्यबस्थापन 

 आफ्नो क्षेत्रको भउूपयोग नीलत, योिना, कायकु्रम तिनमुा र कायाुन्वयन  

 व्यवजस्थत बस्ती ववकासका कायकु्रमको तिनमुा र कायाुन्वयन 

 संघीय र प्रदेश काननन बमोजिम स्थानीय तहमा सनकन म्वासी पवहचान र अलभलेि व्यवस्था 
 स्थानीयस्तरमा सनकन म्वासी सम्वन्धी िीववकोपािनु र वसोवास व्यवस्था 
 एकीकृत वस्ती ववकासका लालग िग्गाको एकीकरण तथा िग्गा ववकास र व्यवस्थापन । 

(ि) िग्गा नापी तथा नकसा, घरिग्गा धनी पनिा ुउपशािा 
 घरिग्गा धनी दताु प्रमाणपनिाु ववतरण तथा लगत व्यवस्थापन 

 भलूमको वगीकरण अननसारको लगत  

 िग्गाको वकत्ताकाट र भमूी लगत )नकशा , से्रस्ता  (लनमाुण र संरक्षण  

 सरकारी प्रयोिनका लालग िग्गा प्रालि, मनआब्िा लनधाुरण तथा ववतरणमा समन्वय र सहिीकरण 

 िग्गा वववाद समाधानमा मेललमलाप र मध्यस्थता 
 ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पनराताजत्वक महत्व लगायत वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्गा 

सम्बन्धी लगत 

(ग) भवन तथा भवन संवहता एवं लनमाणु इिाित (लडिाइन समेत) उपशािा 
 भवन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योिना तिनमुा, आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायाुन्वयन र 

लनयमन, 

 राविय भवन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन लनमाुण अननमलत र लनयमन 

 भवन लनमाुणको नकशा स्वीकृलत, संशोधन, लनयमन 

 पनरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्ररहालय संरक्षण, सम्बद्र्धन र पननःलनमाुण, 

 सरकारी भवन, ववद्यालय, सामनदावयक भवन, सभागहृ तथा अन्य साविुलनक भवन तथा संरचना लनमाुण र ममतु 
संभार, 

 

८. न्याय, कानून तथा मानव अलधकार प्रबधुन शािा 
(क) नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशािा 
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 संघीय तथा प्रदेश कानूनको अलधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीलत, कानून, मापदण्ड, 

कायाुन्वयन र लनयमन,  

 नगर प्रहरीमाफुत देहायका काय ुसम्पादन गने, 

 नीलत, कानून, मापदण्ड, लनणयुहरु कायाुन्वयनमा सहयोग, 

 सम्पजत्तको संरक्षण, 

 नगरपाललकामा हनने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपवकुो व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 स्थानीय बिार तथा पावकुङ्ग स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी कायपुाललकाले तोके बमोजिमका नीलत, योिना, कायकु्रम कायाुन्वयन,   

 नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायाुन्वयन र कसूर उपर छानववन र अननसन्धान, 

 स्थानीय न्यावयक सलमलतले गरेका आदेश, फैसला कायाुन्वयनमा सहयोग, 

 कायाुलय पररसर, सम्पदा, साविुलनक, ऐलानी, पलत ुिग्गा, साविुलनक भवन तथा भौलतक पूवाुधारको संरक्षण र 
सनरक्षा, 

 ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम तथा अननसन्धानमा सहयोग, 

 फूटपाथ व्यवस्थापन 

 लनमाुण लनयमन 

 गनणस्तर लनयन्त्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य काय ु। 

(ि) न्याय, कानून तथा मानव अलधकार प्रबधुन उपशािा 
 न्यावयक सलमलतको सजचवालय, न्याय, कानून, मानव अलधकार प्रबधुन तथा मेललमलाप र मध्यस्थता, लनणयु तथा 

फैसला कायाुन्वयन 

 न्यावयक सलमलतको सजचवालय सम्वन्धी काय  ु

 न्याय तथा कानूनी राज्यको पररपालना 
 मानव अलधकारको संरक्षण तथा प्रबधुन 

 व्यजि र समनदायबीच मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 न्यावयक लनणयु तथा फैसला कायाुन्वयन 

(ग) ववधायन उपशािा 
 कायपुाललका तथा सभामा पेश गननपुने ववलभन्न नीलत, लनयम तथा कानूनको मसौदामा संयोिन र समन्वय 

 नीलत, कानननको प्रमाणीक प्रलतको संरक्षण, प्रकासन र अलभलेि 

 ववधायन सम्वन्धी अन्य काय ु। 

 

६. योिना, अननगमन तथा तथ्याकं शािा 
(क) योिना उपशािा 

 ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना र लनयमन 

 स्थानीय ववकास नीलत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघकुालीन ववकास योिना एवं गन नरुयोिना तिूमुा, 
कायाुन्वयन, अननगमन तथा मूल्यांकन 

 आलथकु, सामाजिक, साँस्कृलतक, वातावरणीय, प्रववलध र पूवाुधारिन्य ववकासका लालग आवश्यक आयोिना तथा 
पररयोिनाहरूको तिनमुा, कायाुन्वयन, अननगमन तथा मूल्याङ्कन 
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 बावषकु ववकास कायकु्रम, आयोिना तिनमुा, कायाुन्वयन 

 ववकास लनमाुण प्रकृयामा स्थानीय िनसहभालगता अलभबवृद्धका कायकु्रम तिनमुा र कायाुन्वयन 

 ववकास योिनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

 उपभोिा सलमलतको वववरण, क्षमता ववकास 

 ववकासका प्राथलमकता प्राि क्षेत्र लनधाुरण 

 संघीय र प्रादेजशक आयोिना, पररयोिना कायाुन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोग 

 ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य काय ु। 

(ि) अननगमन तथा मूल्याकंन उपशािा 
 ववकास आयोिनाको अननगमन, आवलधक प्रगलत तथा प्रलतफलको समीक्षा 
 ववकास योिनाको अननगमन तथा मूल्यांकनको आधार तथा प्रवक्रया लनधाुरण 

 आयोिनाको अध्ययन, अननसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन 

 लबषयक्षेत्रगत नीलतको अननगमन तथा मूल्यांकन 

(ग) तथ्याकं व्यवस्थापन उपशािा 
 तथ्याङक संकलन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 सूचना तथा अलभलेि केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन 

 स्थानीय तथ्याङक संकलन, प्रशोधन, अलभलेजिकरण तथा ववतरण 

 आधारभतू तथ्यांक संकलन र व्यबस्थापन  ः िनसाज्ययक, प्राकृलतक, आलथकु, सामाजिक, सांस्कृलतक, भौलतक 
पूबाुधार, रोिगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रलतव्यजि आय, मानव ववकास सूचकाङ्क, रािश्व तथा 
आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व जचत्र तथा श्रोत नकसाको 
अद्यावलधक एवं अलभलेि 

 बेरोिगारको तथ्यांक संकलन 

 स्थानीय व्यापार, व्यवसायको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अननसन्धान 

 सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन 

 सम्पन्न भएका तथा चालू योिनाको वववरण 

 लबषक्षेत्रगत सूचना, तथ्यांकको संकलन, अलभलेि 

 प्रदेश तथा संघसँग तथ्यांक एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वय 

 सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा  साधनको अलभलेि )प्रोफाईल ( व्यबस्थापन 

 नगरपाललकाको आवलधक तथा वावषकु कायकु्रम र बिेट स्वीकृलत । 

 
 
 

अननसूची –३ 

(लनयम ४ को उपलनयम (३) संग सम्वजन्धत) 
वडा सलमलतबाट सम्पादन हनन ेकाय ु

 

(क) वडास्तरीय तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावलधक गनेः 
 आफ्नो वडा लभत्रको बस्तनगत वववरण )नदीनाला , िैववक ववववधता, िलनि पदाथ,ु िनसंययाको बनोट, आलथकु 

अवस्था, उद्योगधन्दा, जशक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी वववरण आदद  (तयार गने , अद्यावलधक गदै लैिाने,  
 लनिी घर तथा घर पररवारको लगत राख्न,े  
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 ऐलतहालसक, पनराताजत्वक, सांस्कृलतक तथा धालमकु महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, साविुलनक तथा सामनदावयक 
भवन, साविुलनक, ऐलानी, पती िग्गाको लगत राख्न ेतथा संरक्षण गने, 

 िनला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमशुाला, मठ, मजन्दर, गनम्वा, मजस्िद, देवस्थल, मदरसा, पलत ुिग्गा, डाँडापािा, 
चरनक्षेत्र, पानीको मूल, पोिरी, तलाउ, इनार, कन वा, धारा, ढनँगेधारा, गनठीघर, बाटो, सडक, पनल पनलेसा, कन लो नहर, पानी 
घट्ट, लमलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावलधक लगत राख्न,े संरक्षण गने र िण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सवहतको 
वडाको पाश्र्व जचत्र तयार तथा अद्यावलधक गने । 

(ि) वडाका ववकास लनमाणुका योिना तिनमुा, कायानु्वयन, अननगमन तथा आवलधक प्रगलत समीक्षा गनेः 
 सहभागीतामूलक योिना तिनमुा प्रणाली अननसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योिना तिनमुा प्रवक्रया अवलम्बन गरी 

बस्ती तथा टोलस्तरीय योिनाको माग सङ्कलन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने, 

 टोल ववकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडालभत्र सञ्चालन हनने योिनाहरूका लालग उपभोिा सलमलतको 
गठन तथा सोको अननगमन गने, 

 वडालभत्रका योिना तथा भौलतक पूबाुधारको संरक्षण, ममतु सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन गने, 

(ग) वडाका ववकास लनमाणुका कायहुरु गनेः 
 बालउद्यानको व्यवस्था गने,  

 अनौपचाररक जशक्षा कायकु्रम तथा प्रारजम्भक बाल ववकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गने,  

 पनस्तकालय, वाचनालय, सामनदावयक लसकाई केन्र, बालकलव तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

 वडा तहको स्वास्थ्य केन्र तथा उप केन्रको व्यवस्थापन गने, 

 बालबाललकाहरूलाई लब .लस.जि. , पोललयो, लभटालमन “ए ” को व्यवस्था गने,  

 पोषण कायकु्रमको सञ्चालन गने, 

 वडा तहमा स्वास्थ्य िनचेतना ववकास तथा  स्वास्थ्य सूचना कायकु्रमको सञ्चालन गने,  

 शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य जकललनकको सञ्चालन गने, गराउने,  
 साविुलनक शौचालय तथा स्नान गहृको लनमाुण र ब्यवस्थापन गने, गराउन,े  

 वडास्तरीय सामनदावयक धाराको प्रबन्ध, कन वा, इनार तथा पोिरीको लनमाुण, संरक्षण र  गनणस्तर लनयमन गने,  

 घरबाट लनकास हनने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, ढल लनकास, मरेका 
िनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा  पानीको स्रोत संरक्षण गने, गराउने,  

 कृवष तथा फलफूल नसरुीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्र्घन तथा वडास्तरीय अगनवा कृषक ताललमको 
अलभमनिीकरण गने, 

 कृवष मलको माग सङ्कलन गने,  

 कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वववरण तयार गने,  

 पशनपंछी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन,  

 वडालभत्रको चरन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

 स्थानीय समनदायका चाडपव,ु भाषा संस्कृलतको ववकासको लालग कला, नाटक, िनचेतनामूलक तथा सांस्कृलतक 
कायकु्रम गने गराउने, 

 स्थानीय मौललकता झजल्कने सांस्कृलतक रीलतरीवािलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्घन गने, 

 वडालभत्र िेलकन द पूबाुधारको ववकास गने,  

 अन्तर ववद्यालय तथा वालकलव माफुत िेलकूद कायकु्रमको सञ्चालन गने गराउन,े  

 वडा क्षेत्रलभत्रको वाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने,  

 वडालभत्रका सडक अलधकारक्षेत्रमा अवरोध र अलतक्रमण गन ुनददने,  



32 
 

 बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 
 घरेलन उद्योगको लगत सङ्कलन तथा  सम्भाव्यता पवहचान गने, 

 वडालभत्र घरेलन उद्योगको प्रवदु्धन गने,  

 प्रचललत कानून बमोजिम व्यजिगत घटना दताु, अद्यावलधक र सोको अलभलेि संरक्षण गने,  

 व्यजिगत घटना दताु सम्बन्धी िनचेतना कायकु्रम सञ्चालन गने, 

 सामाजिक सनरक्षा भत्ता ववतरण तथा अलभलेि अद्यावलधक गने,  

 वडालाई बालमैत्री बनाउने, . 
 वडालभत्र आलथकु तथा सामाजिक रुपमा पलछ परेका मवहला, बालबाललका, दललत, अपाङ्गता भएका व्यजि, िेष्ठ 

नागररक, अल्पसंययक, सीमान्तकृत समनदायको अलभलेि रािी सामाजिक र आलथकु उत्थान सम्वन्धी काम गने,  

 ववलभन्न समनदायका बीच सामाजिक सदभाव र सौहादुता कायम गने,  

 बालवववाह, मवहला ववरुद्धको वहँसा, छनवाछनत, दहेि तथा दाइिो, हललया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव 
बेचवविन, लनरक्षरता िस्ता सामाजिक कन ररती र अन्धववश्वासको अन्त्य गने, गराउन,े  

 प्रचललत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भलूम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, ववज्ञापन कर, सःशनल्क पावकुङ्ग, 

नयाँ व्यवसाय दताु, लसफाररस दस्तनर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेिािोिा र सङ्कलन गरी 
नगरपाललकामा प्रलतवेदन सवहत रकम  बनझाउने, 

 असि लबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यजिलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा पनयुाई 
औषधोपचार गराउने,  

 असहाय वा वेवाररस व्यजिको मतृ्यन भएमा लनिको दाह संस्कारको व्यवस्था लमलाउने,  
 सडक बालबाललकाको उद्धार र पननस्थाुपना गने, गराउने, 
 वडालभत्रको सामनदावयक वन, वनिन्य सम्पदा र िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवदु्धन गने, 

 वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली क्षेत्र लबस्तार गने गराउने,  
 वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने,  
 प्राङ्गाररक कृवष, सनरजक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाु, पूण ुिोप, िनला ददशामनि सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री 

शासनिस्ता प्रवदु्धनात्मक कायहुरू गने, गराउन े। 

(घ) कानून बमोजिमका लनयमन काय ुगनेः 
 वडालभत्र सञ्चाललत ववकास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपभोिा सलमलतहरूका कायकुो लनयमन गने,  

 घर लनमाुण गनणस्तर तथा भवन संवहता र मापदण्ड अननसार भए नभएको अननगमन गने, लसकमी, डकमीलाई 
भकूम्प प्रलतरोधी भवन लनमाुण सम्वन्धी ताललम ददने,  

 िाद्यान्न, माछा, मासन, तरकारी, फलफूल, पेय पदाथ ुतथा उपभोग्य सामग्रीको गनणस्तर र मूल्यसूची अननगमन गरी 
उपभोिा वहत संरक्षण गने, 

 वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रबद्र्धन गरी लगत राख्न,े 

 हाट बिारको व्यवस्थापन गने, गराउन,े 

 ववद्यनत च नहावट तथा चोरी लनयन्त्रण गने । 

 नाता, नागररकता आददको लसफाररस तथा प्रमाजणत गने । 

 आफ्नो भौगोललक क्षेत्र लभत्रको लनमाुण काय ुतथा अन्य सेवको प्रयोिनका लालग लनमाुण सामग्री, ज्याला, भाडा, 
तथा महशूलको स्थानीय दररेट तोकने । 

 आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्था, लनिी क्षेत्र लगायतका सबै ववकास साझेदारहरुसँग ववकास 
लनमाुण तथा साविुलनक सेवा प्रवाहमा समन्वय गने । 
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 समय समयमा नेपाल कानूनले तोकेबमोजिम अन्य काम गने । 

(ङ) अलभलेि व्यवस्थापन, लसफाररस तथा प्रमाजणत गने 

 पजञ्जकरण, नागररकता तथा अलभलेि व्यवस्थापन 

 महानगरपाललकामा व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र 
लनयमन, 

 संघीय कानून र मापदण्ड बमोजिम नगरपाललकामा व्यजिगत घटना )िन्म ,मतृ्यन, ववबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध 
ववच्छेद र धमपु नत्र र धमपु नत्री  (को दताु , 

 आधनलनक प्रववलध अपनाई व्यजिगत घटनाको अलभलेि व्यवस्थापन र प्रलतवेदन, 

 नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रका लालग लसफाररस लगायतका महत्वपूण ुअलभलेिको व्यवस्थापन, 

 स्थानीय अलभलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन, 

 स्थानीय स्तरको अलभलेि व्यबस्थापन । 

 नाता प्रमाजणत गने, 

 नागररकता तथा नागररकताको प्रलतललवप ललनका लालग लसफाररस गने, 

 बहाल करको लेिािोिा लसफाररस गने,  

 कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने, 
 मोही लगत कट्टाको लसफाररस गने, 

 घर िग्गा करको लेिािोिा लसफाररस गने, 

 िन्म लमलत प्रमाजणत गने, 

 व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हनँदै नभएको लसफाररस गने, 

 लमलापत्रको कागि गराउने लनवेदन दताु गन ुलसफाररस गने, 

 वववाह प्रमाजणत तथा अवववावहत प्रमाजणत गने, 

 लनःशनल्क वा सशनल्क स्वास्थ्य उपचारको लसफाररस गने, 

 अ्ग्रिेी माध्यममा लसफाररस तथा प्रमाजणत गने, 

 घर पाताल प्रमाजणत गने, 

 व्यजिगत वववरण प्रमाजणत गने, 

 पनिाुमा घर कायम गने लसफाररस गने, 

 फरक, फरक नाम, थर, िन्म लमलत तथा प्रमाजणत दनवै नाम गरेको व्यजि एकै हो भन्ने लसफारीश गने, 

 नाम, थर,िन्म लमलत संशोधनको लसफाररस गने, 

 िग्गा धनीपूिाु हराएको लसफाररस गने, 

 कागि र मन्िनरीनामा प्रमाजणत गने, 

 वकत्ताकाट गन ुलसफाररस गने, 

 संरक्षक प्रमाजणत गने तथा संस्थागत र व्यजिगत संरक्षक लसफाररस गने, 

 िीववतसँगको नाता प्रमाजणत गने, 

 हकवाला वा हकदार प्रमाजणत गने, 

 नामसारी गन ुलसफाररस गने, 

 िग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 

 मतृकसँगको नाता प्रमाजणत तथा सजज्मनु  लसफाररस गने, 

 उद्योग ठाउँसारी गन ुलसफाररस गने, 
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 िीववत रहेको लसफाररस गने, 

 पूव ुप्राथलमक ववद्यालय िोल्ने लसफाररस र अननमलत ददने, 
 िग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस प्रमाजणत गने, 

 ववद्यालयको कक्षा थप गन ु लसफाररस गने, 

 पालन पोषणको लालग लसफाररस गने, 

 वैवावहक अवङ्गकृत नागररकता लसफाररस गने, 

 आलथकु अवस्था कमिोर वा लबपन्नता प्रमाजणत गन ुवा आलथकु अवस्था बललयो वा सम्पन्नता प्रमाजणत  

 ववद्यालय ठाउँ सारी गन ुलसफाररस गने, 

 धारा तथा ववद्यनत िडानको लालग लसफाररस गने, 

 प्रचललत कानून अननसार प्रत्यायोजित अलधकार बमोजिमको अन्य लसफाररस वा प्रमाजणत गने । 
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४. लनकायको संगठन संरचना, कमचुारी संयया  
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 बेलबारी नगरपाललका 
शािागत कमचुारी  वववरण 

लस.न. पद/दिा ु नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

१ प्र.प्र.अलधकृत गणेश राि काकी 9852064111 स्थायी 
कायालुय प्रमनि 
लनिामलत  

सामान्य प्रशासन शािा 

२ अलधकृतस्तर सातौं महेन्र िड्का ९८५२०४५६०४ स्थायी 
शािा प्रमनि 

स्थालनय  

३ एम.आइु.एस अपरेटर कृष्ण न्यौपाने ९८४२४०२४७१ करार   

४ सहायकस्तर चौथो साल्गी भट्टराइु ९८४२४०१९४७ स्थायी लनिामलत 

५ का.स. रालधका िवास ९८६९६००८०३ करार   

जिन्सी उप-शािा 

६ सहायकस्तर चौथो चतनरभ नि माझी ९८०७०७७६६५ स्थायी स्थालनय 

७ का.स. गोववन्द लनरौला ९८१८२६२११६ करार   

दता ुचलानी तथा सोध पनछ उप-शािा 
८ वफल्ड सहायक रन्िन ढकाल ९८१६३३८०५५ करार   

९ का.स. रािेन्र कन मार थारु ९८४२०२३०५५ स्थायी स्थालनय 

सामाजिक सनरक्षा तथा पजञ्जकरण उप-शािा 
१० सहायकस्तर पाचौं रािेश भट्टराइु   स्थायी  उप-शािा प्रमनि 

रािस्व व्यवस्थापन उप-शािा 
११ सहायकस्तर पाचौं लसता रेग्मी ९८४२५१९८२५ स्थायी लनिामलत 

१२ मनजिया सरिनग लाल थारु ९८४२०९३९६८ स्थायी स्थालनय 

१३ सहायकस्तर चौथो सरोि जघलमरे ९८४२५८७०५३ स्थायी नायाँ स्थालनय 

आन्तरीक लेिा पररक्षण उप-शािा 
१४ सहायकस्तर पाचौं रोसन दाहाल ९८४२३१६३३९ स्थायी नयाँ स्थालनय 

अलथकु प्रसाशन शािा 

१५ अलधकृतस्तर सातौं धनमाया राइ ु ९८५२०२०४१७ स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

१६ सहायकस्तर पाचौं बलराम गौतम ९८४२०२९९४३ अस्थाइु   

१७ सहायकस्तर चौथो अददत दाहाल ९८१९३२७८७८ स्थायी लनिामलत 

१८ का.स. राम ववलास मल्लीक ९८४२११४४३२ स्थायी स्थालनय 

१९ का.स. िमनना िवास ९८००९६४७६८ करार   

शहरी पूवाधुार ववकास शािा 
२० इजुन्िलनयर बालकृष्ण लनरौला ९८५२०७२६०० करार शािा प्रमनि 

२१ सहायकस्तर  पाँचौ संिोग राइु ९८४३४६४५३८ स्थायी नाया ँस्थालनय 
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लस.न. पद/दिा ु नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

२२ अ.सव- इुजन्िलनयर योगेन्र गौतम ९८४२२४५१६९ करार   

भ नलम व्यबस्थापन तथा भवन लनयमन शािा 
२३ इजुन्िलनयर ववरेन्र लगरी ९८४९५९९५२१ करार शािा प्रमनि 

२४ सहायक चौथो सन्तोष कन मार शाह ९८१८०९४०९९ स्थाइु नायाँ स्थालनय 

२५ अ.सव- इुजन्िलनयर शनजशल सनवेदी ९८४२०२८९१३ स्थाइु स्थालनय 

२६ अलमन रलबन िड्का ९८४८८०५२४२ स्थायी नयाँ स्थालनय 

२७ अलमन रचना लनइुटरेल ९८६२०३४६८२ करार   

२८ का.स. घनश्याम भण्डारी ९८४२३००३८४ स्थायी स्थालनय 

जशक्षा शािा 

२९ अलधकृतस्तर दशौं भ नपेन्र प्र.कोइराला ९८४२०४९५७० स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

३० अलधकृतस्तर सातौं एललना बस्नेत ९८४२९८३३९७ स्थायी लनिामलत 

३१ सहायक पाँचौं प्रा.स. नरमाया रोक्का ९८६२१४१६३६ स्थायी लनिामलत 

३२ सहायक पाँचौं प्रा.स. लसताराम बोहोरा ९८६२५१६७५६ स्थायी नायाँ स्थालनय 

३३ श्रोत सहायक  मनजिनाथ गौतम ९८४२३४१७७४ स्थायी लनिामलत 

३४ का.स. करुणा चौहान ववष्ट ९८०८७८४७८४ करार   

मवहला तथा बालबाललका शािा 

३५ सहायकस्तर पाचँौं  लक्ष्मी कन मारी थापा ९८४२०३५३४० स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

३६ सहायकस्तर चौथो सम्झना अयाुल ९८४१०६३८४० स्थायी लनिामलत 

योिना अननगमन तथा तथ्याकं शािा 
३७ अलधकृतस्तर छैठौं झमक भट्टराइ ु ९८४२०४४१२६ अस्थायी शािा प्रमनि 

३८ स.कम्प्यनटर अपरेटर िगेन्र गौतम ९८४२०२६५२७ करार   

स्वास्थ्य शािा 
३९ हे.अ. संतोष ववश्वकमाु ९८५२०४१६५६ स्थायी लनिामलत 

४० अ.हे.व लोक लबक्रम शे्रष्ठ ९८२०७००१६९ स्थायी लनिामलत 

४१ का.स. राम कन मार रािवंशी ९८०४३०४०७८ स्थायी लनिामलत 

कृवष ववकास शािा 
४२ सहायक पाँचौं प्रा.स. लनमलुा कोइराला ९८४२२४०५३१ स्थायी लनिामलत 

४३ सहायक चौथो  ना.प्रा.स. ववशाल लसटौला ९८६२४००२१५ करार   

पशन ववकाश शािा 

४४ अलधकृतस्तर सातौं बाबनराम बस्नते ९८५२०७५३१६ स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

४५ अलधकृतस्तर छैठौं सहदेव दास ९८४२१२७३२३ स्थायी लनिामलत 

४६ अलधकृतस्तर छैठौं मोहन नेपाल ९८४२०८९१७२ स्थायी लनिामलत 
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लस.न. पद/दिा ु नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

उध्दोग तथा सहकारी प्रबद्धनु शािा 

४७ अलधकृतस्तर छैठौं इन्रमणी कटे्टल ९८४२६४८००८ स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

४८ स.क.अ. सनरेश काकी ९८५२०२०६८१ करार   

सूचना प्रववलध शािा 

४९ अलधकृतस्तर छैठौं कन मार पौडेल ९८४३५८८७०३ करार   

५० सहायकस्तर चौथो वववेक िलत्र ९८४२३०२२५५ करार   

काननन तथा ववधायन शािा 

५१ अलधकृतस्तर छैठौं तारा भट्टराइ ुन्यौपान े ९८४२५३०३३७ स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

५२ सहायक चौथो अजशम पोख्रले ९८५२०६३३०३ करार   

५३ का.स. रोशन माजझ ९८१९०६४२८२ करार   

सजचवालय 

५४ स.कम्प्यनटर अपरेटर ददनेश िड्का ९८६२१८७९२७ करार   

५५ का.स. गंगा गौतम ९८२९३६४५८२ करार   

दमकल सेवा  
५६ ह्याभी सावारी चालक यनवराि सननचेउरी ९८४२०५८८५२ करार   

५७ ह्याभी सावारी चालक सनरेन्र राइु ९८१८९९४३२३ करार   

५८ अग्नी लनरोधक िेम राि लधमाल ९८४४४०४७१६ करार   

५९ अग्नी लनरोधक मनोि काकी ९८०८२९१७४४ करार   

६० अग्नी लनरोधक अलभषके देवान ९८०४०३३३४० करार   

६१ अग्नी लनरोधक िीत बहादनर पोख्रले ९८२३३७१५३७ करार   

६२ अग्नी लनरोधक लबसाल सनहाङ ९८०५३७००२२ करार   

६३ अग्नी लनरोधक सागर िवास ९८१७३१६७४१ करार   

सवारी चालक र अन्य कमचुारी 
६४ सवारी चालक राि कन मार राइु ९८५२०३१८३१ स्थायी स्थालनय 

६५ सवारी चालक सन्त बहादनर मगर ९८०४३६७००४ करार   

६६ सवारी चालक लनर बहादनर िनलाल ९८४२०७६९०१ करार   

६७ सवारी चालक केशव अलधकारी ९८१७२४०६८२ करार   

६८ सवारी चालक राम प्रसाद सनवेदी ९८४२२२३२८७ करार   

६९ सवारी चालक लोकेन्र भण्डारी   करार   

७० स्वीपर ववना मजल्लक ९८२५०१४०१६ करार   

७१ सफाई कमचुारी लसता राई   करार   

७२ भान्से नकन ल दाहाल   करार   
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लस.न. पद/दिा ु नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

नगर प्रहरी 

७३ अ.सहायक न.प्र. सल बहादनर गनरुङ ९८०४०५५६४७ करार   

७४ न.प्र. िवान अलभषके राइु ९७४५२३२४३३ करार   

७५ न.प्र. िवान भरत प्रसाद भट्टराइु ९८२३३७३४८५ करार   

७६ न.प्र. िवान चन्डीका लधमाल ९८१४३४७६२९ करार   

७७ न.प्र. िवान इन्दीरा िवास ९८२४३४४६६४ करार   

७८ न.प्र. िवान जिवन राइु ९८२७३७१३३५ करार   

७९ न.प्र. िवान अपनु लधमाल ९८१०५७६१४२ करार   

८० न.प्र. िवान पनष्प थापा ९८१०४५१६७८ करार   

८१ न.प्र. िवान संजिव कन मार शे्रष्ठ ९८०६९५५३९० करार   

                             आयनवेुद औषधालय 

८२ 
सहायकस्तर पाचँौं /कववराि 

कन लान्नद यादव ९८५२०३५५८३ स्थायी 
शािा प्रमनि 

लनिामलत  

८३ सहायकस्तर पाँचौं /वररष्ठ वैध कमल जघलमरे ९८४२७१८१८९ स्थायी लनिामलत 

८४ सहायकस्तर पाँचौं /वररष्ठ वैध रािन कन मार साह ९८४२९९००५९ स्थायी लनिामलत 

८५ का.स. सनलनता नेपाल ९८०४३३२९०९ करार   

ववलभन्न कायकु्रम तफु 

प्रधानमजन्त्र रोिगार कायकु्रम 

  रोिगार संयोिक ररि       

  स.ई. ररि       

राविय पररचयपत्र तथा पजञ्जकरण कायकु्रम 

  एम.आइु.एस अपरेटर कृष्ण न्यौपाने ९८४२४०२४७१ करार प्रशासन 

८६ एम.आइु.एस अपरेटर मदन रायमाजझ ९८४२१९५२२७ करार   

  वफल्ड सहायक रन्िन ढकाल ९८१६३३८०५५ करार दताु चलानी  
८७ सा.प. / चौथो तारा सनवेदी नेपाल ९८४२२०९४९९ करार   

  लघनउद्यम ववकास कायकु्रम   

८८ उ.वव.सहिकताु रमेश अलधकारी ९८४२३७५४६५ करार   

८९ उ.वव.सहिकताु लसता गनरागाइ ९८४२२१०६९५ करार   

ववशेष पररयोिना हेने 

९० ईजन्िलनयर झक बहादनर थापा   करार   
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वडा कायालुयमा कायरुत कमचुारीको वववरण 

कायालुय लस.नं. पद नाम थर सम्पकु नं. स्थायी/करार कैवफयत 

१ नं. वडा 
कायालुय 

९१ स.पाचौं टेकनाथ रेग्मी ९८५२०८०१७४ स्थायी 
सजचव       नया ँ
स्थालनय  

९२ स.चौंथो बिरंग प्र.गनिा ९८४२९५७०२३ स्थायी नया ँस्थालनय  

९३ सा. प. सारदा अलधकारी ९८४२२०३५४९ करार   

९४ का.स. डम्वर कन मारी लगरी   करार   

२ नं. वडा 
कायालुय 

९५ स.पाचौं रािेन्र िलतवडा ९८४३३७६५११ स्थायी 
सजचब       नयाँ 
स्थालनय  

९६ स.चौथो अिननु कन मार बास्तोला ९८४२१२९४८० स्थायी नयाँ स्थालनय  

९७ सव. इ ु ववप्लव रािवंजश ९८५२०६३००५ करार वडा नं. ३  

९८ का.स. अमर ब. लधमाल ९८४२१४१५०३ स्थायी स्थालनय 

९९ का.स. धन कन .थापा ९८४२४६१०६० स्थायी लनिामलत 

३ नं. वडा 
कायालुय 

१०० स.पाचौं कवपल प्र. पौडेल ९८६२०७७९२६ स्थायी सजचव    लनिामलत 

१०१ स.क.अ. केशव प्रसाद ढकाल ९८६०७०५२८५ करार   

१०२ सा.प. लबनोद बराल   करार   

४ नं. वडा 
कायालुय 

१०३ स.पाचँौ प्रददप आचाय ु ९८४२१४४८८५ स्थायी               सजचव       लनिामलत  

१०४ स.चौंथो ज्ञानददप राइु ९८४२१९५८०३ स्थायी नया ँस्थालनय  

१०५ सव. इु दयाराम आचाय ु ९८५२०२९९७० करार वडा नं. ५ 

१०६ का.स. होम ब. ककी ९८४२४०४९८० स्थायी स्थालनय 

५ नं. वडा 
कायालुय 

१०७ स.पाचौं अलभषके राइ ु ९८४०७७६४८६ स्थायी 
सजचव     नया ँ
स्थालनय  

१०८ स.पाचँौं कृष्ण कन . चौधरी ९८१५३२७०५६ स्थायी स्थालनय 

६ नं. वडा 
कयालुय 

१०९ स.पाँचौ लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई ९८५१२४६४४४ स्थायी सजचव         लनिामलत 

११० स.क.अ. राधेश्याम शाह ९८०७३६८१०० करार   

११२ सव. इु लनमलु ररिाल ९८४२२८४७३४ करार   

१११ का.स. लक्ष्मण चौधरी   स्थायी स्थालनय 

७ नं. वडा 
कायालुय 

११२ स.पाचौं वववेक चन्र काकी ९८५२०६०१२५ स्थायी सजचव        लनिामलत 

११३ स.पाँचौं अवटराम रािवंशी ९८४२२४५९३१ स्थायी स्थालनय 

११४ अ.स. इु गनणराि लतम्सीना ९८५२०६६००० करार   

११५ स.क.अ. यसोदा देवी दनलाल ९८४२१८३८६३ करार   

११६ का.स. वविय चौधरी   करार   
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वडा कायालुयमा कायरुत कमचुारीको वववरण 

कायालुय लस.नं. पद नाम थर सम्पकु नं. स्थायी/करार कैवफयत 

८ नं. वडा 
कायालुय 

११७ स.पाचँौ पनष्प अलधकारी ९८४२२५४८९२ स्थायी सजचव        लनिामलत 

११८ स.पाँचौं अलकचन िवास ९८४२१५२४४७ स्थायी स्थालनय 

११९ सव. इु अजित महतरा ९८५१०७५००१ करार वडा नं. १० 

१२० स.क.अ. लक्ष्मी फन दनङ्ग ९८१५३८७१३६ करार   

१२१ का.स. अन्तलाल चौधरी ९८४२२२८२६० स्थायी स्थालनय 

९ नं. वडा 
कायालुय 

१२२ स.पाचौं इजन्दरा भण्डारी ९८४२०८५५९८ स्थायी सजचव     लनिामलत 

१२३ स.चौथो अमतृ िड्का ९८६१४९७१२० स्थायी नया ँस्थालनय  

१२४ अ.स. इ ु रािेन्र िवास   करार   

१२५ स.क.अ. ददल कन . रािवंशी ९८४२२६३७६९ करार   

१२६ का.स. पूिा चौधरी   करार   

१० नं. 
वडा 
कायालुय 

१२७ स.पाचौं एतराि नपेाली ९८४२१०८६८९ स्थायी सजचव       लनिामलत  

१२८ स.क.अ. रोश्ना भट्टराइु   करार   

१२९ का.स. गंगामाया लधमाल   करार   

११ नं. 
वडा 
कायालुय 

१३० स.पाचौं बाबनराम ढनंगाना ९८५२०५०७१३ स्थायी सजचव   लनिामलत  

१३१ स.चौंथो सनरिमणी अलधकारी ९८४२३६७१०९ स्थायी नया ँस्थालनय  

१३२ स.क.अ. जिवन राइु ९८४७२१३५५५ करार   

१३३ का.स. लनमलुा कटनवाल ९८००९८४६४९ करार   

 

 

स्वास्थ्य संस्थामा कायरुत कमचुारी वववरण 

लस.न. पद तह नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

बेलबारी नगर अस्पताल बेलबारी -१ 

१३७ मे.अ. आठौ उमेश शाह ९८५२०६५७११ करार   

१३८ िन स्वा. लनरीक्षक  छैठौ ववष्णन प्रसाद भट्टराइु ९८४२०८४६४० स्थायी लनिामलत 

१३९ लस.अ.हे.ब.अ छैठौ लसता देवी राइु ९८४२०३१६५१ स्थायी लनिामलत 

१४० लस.अ.न.मी लनरीक्षक छैठौ लडकमाया राइु ९८४२१०४९४२ स्थायी लनिामलत 

१४१ लस.अ.न.मी  पाँचौं सफला बस्नेत ९८४२०५४११८ स्थायी लनिामलत 

१४२ स्टाफ नस ु पाँचौं लबलनता बस्नेत ९८४२४९५२८१ करार   

१४३ रेलडयोग्राफर पाँचौं ववववका दाहाल ९८६०७१३८५८ करार   

१४४ हे.अ पाँचौं नोवल शे्रष्ठ ९८२०७००४२१ करार   
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लस.न. पद तह नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

१४५ अ.हे.ब. चौथो भ नपेन्र अलधकारी ९८५२०५१०१९ स्थायी लनिामलत 

१४६ ल्या.अ. चौथो कोवपला भण्डारी ९८४२०७००२६७ करार   

१४७ का.स   हस्तीमाया मंग्राती ९८१२३४६२३४ करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य सेवा केन्र, बेलबारी -२ 

१४८ लस.अ.हे.ब.अ छैठौ मनोि पाठक ९८४२२०४७८४ स्थायी लनिामलत 

१४९ लस.अ.न.मी पाँचौं शनलसला दाहाल ९८४२२२८७४४ स्थायी लनिामलत 

१५० अ.हे.ब चौथो सनलमत्रा कन मारी चौधरी ९८१६३२५२५९ स्थायी लनिामलत 

१५१ का.स.   सलमता ललम्बन ९८११३४७४९४ करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य सेवा केन्र, बेलबारी -३ 

१५२ लस.अ.हे.ब.अ छैठौ यमनाथ जघलमरे ९८४२५७०६८४ स्थायी लनिामलत 

१५३ लस.अ.न.मी. पाँचौं मनन जघलमरे ९८४२०५२८४७ स्थायी लनिामलत 

१५४ अ.ह.व. चौथो रमा गौतम ९८४९१९३३७० स्थायी लनिामलत 

१५५ का.स.   सनृा गोले   करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य केन्र बेलबारी-४ 

१५६ लस.अ.हे.ब. पाचँौं िगत बन्दन लगरी ९८४२१२७०२० स्थायी लनिामलत 

१५७ अ.न.मी. पाँचौं लबष्णन माया मंग्राती ९८११०६००२४ करार   

१५८ का.स.   पनिा ववश्वकमाु ९८१४३५१४०९ करार   

कसेनी स्वास्थय चौकी बेलबारी-५  

१५९ लस.अ.हे.ब.अ छैठौ बालकृष्ण अलधकारी ९८४२०६८३७४ स्थायी लनिामलत 

१६० हे.अ. छैठौ सरोि बराल ९८१७३३१३६६ स्थायी लनिामलत 

१६१ ल्याब.टे. पाँचौं सन्ध्या राइु ९८१०५४७६११ करार   

१६२ अ.न.मी चौथो शान्ती ललम्बन ९८६२०३७२५१ स्थायी लनिामलत 

१६३ अ.न.मी चौथो सिृना राइु ९८६२१३०२९६ स्थायी लनिामलत 

१६४ का.स.   रलबना चौधरी ९८१६३०४०१७ करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य सेवा केन्र बेलबारी-६ 

१६५ लस.अ.हे.ब. छैठौ नववन कन मार लनरौला ९८४२५५४६२१ स्थायी लनिामलत 

१६६ अ.हे.व. चौथो प्रददप शे्रष्ठ ९८०४०१६०४४ करार   

१६७ अ.न.मी. चौथो ररचा दाहाल ९८२९३५७१५२ करार   

१६८ का.स.   सनमन िवास   करार   

बाहननी प्राथलमक स्वास्थ्य केन्र बेलबारी-७ 

१६९ मे.अ. आठौ तोणरुाि कटनवाल ९८४९१६०८९६ स्थायी लनिामलत 
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लस.न. पद तह नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

१७० मे.अ. आठौ लबलनत मण्डल ९८१५२७५१०८ करार   

१७१ िन स्वा. लनरीक्षक  छैठौ चन्र बहादनर दाहाल ९८४२२४३०१७ स्थायी लनिामलत 

१७२ लस.अ.न.मी छैठौ अन्िन थापा ९८१०४९०३३४ स्थायी लनिामलत 

१७३ लस.अ.न.मी पाँचौं सारदा दाहाल ९८६२३१५११२ स्थायी लनिामलत 

१७४ अ.न.मी. पाँचौं कल्पना िनाल ९८५२०२३६५३ स्थायी लनिामलत 

१७५ अ.हे.ब. पाँचौं रािन भट्टराइु ९८४२२९६३२७ स्थायी लनिामलत 

१७६ ल्या.अ. पाँचौं मनना देवव िलतवडा ९८४२२४७१५४ स्थायी लनिामलत 

१७७ अ.हे.ब. चौथो तारा थापा  ९८४९३८६१६४ स्थायी लनिामलत 

१७८ अ.न.मी. चौथो जिना देवव लनरौला ९८४२०७२५११ करार   

१७९ डाकु रुम अ. चौथो रलबचन्र िनाल ९८४२६३४४८७ करार   

१८० का.स.   िनकलाल चौधरी ९८६२१५७३७३ करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य सेवा केन्र बेलबारी-८ 

१८१ हे.अ. पाँचौं सोनन पोख्रले ९८६२०६८५१० करार   

१८२ लस.अ.न.मी पाँचौं सलबता लधमाल ९८४२१३३१५७ स्थायी  लनिामलत 

१८३ का.स.   तारा सनवेदी पाण्डे ९८११३९७१९२ करार   

डागँीहाटँ स्वास्थय चौकी बेलबारी-९ 

१८४ िन स्वा. लनरीक्षक  छैठौ लधरि िवास ९८६२२०७०९६ स्थायी लनिामलत 

१८५ लस.अ.हे.ब.अ छैठौ ललल बहादनर बनढाथोकी ९८४२२४६१५१ स्थायी लनिामलत 

१८६ िन स्वा. लनरीक्षक  छैठौ प्रलमला गनरागाइु ९८४२६४३०१३ स्थायी लनिामलत 

१८७ अ.न.मी चौथो सनलनता काफ्ले ९८६०२८६००९ स्थायी लनिामलत 

१८८ अ.न.मी चौथो िननन जघलमरे ९८०४०५०९६० स्थायी लनिामलत 

१८९ ल्या.अ. चौथो पनिा चौधरी ९८६५४८५२८० करार   

१९० का.स.   शारदा िनाल ९८६२१५३२५४ करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य केन्र बेलबारी-१० 

१९१ िन स्वा. लनरीक्षक  छैठौ लबशाल लधताल ९८०३३५६२९ स्थायी लनिामलत 

१९२  लस.अ.न.मी. पाँचौं सनलनता चमकुार ९८६२१५७३७३ स्थायी   

१९३ का.स.   दमन्ता िोगी ९८०७३५५१४३ करार   

आधारभ नत स्वास्थ्य केन्र बेलबारी-११ 

१९४ लस.अ.हे.ब. पाँचौं सनलनता रसाइुली ९८४२९००२१९ स्थायी   

१९५ हे.अ. पाँचौं सलमक्षा राइु ९८६२०४३१५३ करार   
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लस.न. पद तह नाम थर सम्पकु नम्वर स्थायी/करार कैवफयत 

१९६ अ.न.मी. चौथो लसता राइु ९८०८४५५१३९ करार   

१९७ का.स.   मनना लधताल ९८४२१६०२३९ करार   

अपाङ्गता रोकथाम तथा पननस्थापना कायकु्रम  

१९८ सहिकताु चौथो ददनेश गौतम ९८६४२६४६०९ करार   

१९९ सहिकताु चौथो ररत न कन मारी राइु ९८००९१५६९२ करार   

२०० सहिकताु चौथो घनश्याम काकी ९८४२०९३५४८ करार   

२०१ सहिकताु चौथो रववना राइु ९८२७१३०१०१ करार   

 

५.लनकायबाट प्रदान गररन ेसेवा 
 नागररक वडापत्र २०७६ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तोके बमोजिमका सेवाहरु । 

६.सेवा प्रदान गने लनकायको शािा र जिम्मेवार अलधकारी 
 नगरपाललकाको वेभसाईटमा नागररक वडापत्र २०७६ साविुलनक गररएको छ । 

७.सेवा प्राि गन ुलाग्न ेदस्तनर र अवलध 

 सूचनाकको हक सम्बन्धी लनयमावली २०६५ को लनयम ४ बमोजिम र अन्य ववषशे कानूनले तोके बमोजिमको दस्तनर तथा 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवलध लभत्र र अन्य ववशेष कानूनले तोकेको सोही बमोजिम हनने 
। 

८.लनणयु गने प्रवक्रया र अलधकारी 
 नगर सभाबाट स्वीकृत कायकु्रमहरु सम्बजन्धत शािाबाट प्रवक्रया पनरा गरर कायाुलय प्रमनि/नगर कायपुाललकाबाट लनणयु गरर 

सम्पादन हनने गरेको । 

९.लनणयु उपर उिनरी सनन्न ेअलधकारी 
 कायाुलय प्रमनि 

११.ऐन लनयम ववलनयम र लनदेजशका सूजच 

 

१. साविुालनक िररद लनयमावली २०७८    प्र.लमलत २०७८/०९/२२ 
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१२.आम्दानी िच ुतथा आलथकु करोवार सम्बन्धी अध्यावलधक वववरण 
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धन्यवाद । 


