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बेलबार� नगरपा�लका 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ तथा �नयमावल� २०६५ को �नयम ३ बमोिजम 

स्वतः �काशन गनुर् पन� सूचनाको �ववरण 

(आ.व. २०७८/०७९ माघ देिख चै�)  
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1. �नकायको स्वरुप र �कृ�त 

नेपाल सरकारले २०७१ साल बैसाखमा सा�बक बेलबार� र कसनेी गाउँ �वकास स�म�त �मलाएर गठन 

गरेको भएताप�न २०७३ मा राज्यपरुर्संरचना प�ात ्सा�बक डागँीहाट र बाहनुी गाउँ �वकास स�म�त समेत 

�मलाएर गठन भएको बेलबार� नगरपा�लका हाल ११ वटा वडाहरुमा �वभाजन ग�रएको छ । कुल 

१३२.७९ वगर् �क.मी. क्षे�फलमा फै�लएको यो नगरको पूवर्तफर्  कानेपोखर� गाउँपा�लका र 

लेटाङनगरपा�लका, पि�मतफर्  सनु्दरहरैचा नगरपा�लका र �ामथान गाउँपा�लका, उ�रतफर्  लेटाड नगरपा�लका 

र केरावार� गाउँपा�लका, दिक्षणतफर्  रंगेल� नगरपा�लका रहेका छन ्। 

नया ँवडा �वभाजन 
हाल कायम भएको वडा समावेश भएका सा�वक गा�वसहरु सा�वक वडाहरु 

१ बेलबार� 1 र २ 
२ बेलबार� ४ 
३ बेलबार� ३ 
४ बेलबार� ५, ६ र ७ 
५ बेलबार� ८, ९ र १० 

६ 
बेलबार� ११ 
बाहनुी २ र ३ 

७ बाहनुी ४, ५, ६, ७ र ८ 

८ 
बाहनुी ९ 
डाँगीहाट २, ३ र ७ 

९ 
बाहनुी १ 
डाँगीहाट ६, ८ र ९ 

१० डाँगीहाट १ र ४ 
११ डाँगीहाट ५ 

 

2. �नकायको काम कतर्व्य, अ�धकार तथा शाखागत कायर्�ववरण 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प�रच्छेद–३ गाउपँािलका तथा नगरपािलकाको काम, कतर्व्य र 

अिधकार 
११. गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको अिधकारः (१) गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको एकल अिधकार संिवधानको 
अनुसूची–८ मा उल्लेख भए बमोिजम ह�नछे । 
(२) उपदफा (१) को सवर्सामान्यतामा प्रितकूल असर नपन� गरी गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको काम, कतर्व्य र अिधकार 
देहाय बमोिजम ह�नेछः– 
क. नगर प्रहरी 
(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, िनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्डको िनमार्ण तथा 
कायार्न्वयन, 
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(२) देहायका कायर्मा सहयोग पुर् याउनको लािग नगर प्रहरीको प�रचालन गनर् सक्नेः– 
(क) गाउँपािलका वा नगरपािलकाको नीित, कानून, मापदण्ड तथा िनणर्य कायार्न्वयन, 
(ख) गाउँपािलका वा नगरपािलकाको सम्पि�को सुर�ा र संर�ण, 
(ग) स्थानीयस्तरमा ह�ने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवर्को सुर�ा व्यवस्थापन, 
(घ) स्थानीय बजार तथा पािकर् ङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, 
(ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायार्न्वयन, 
(च) न्याियक सिमितले गरेका िमलापत्र तथा िनणर्यको कायार्न्वयन, 
(छ) सावर्जिनक ऐलानी र पत� जग्गा, सावर्जिनक भवन, सम्पदा तथा भौितक पूवार्धारको संर�ण र सुर�ा, 
(ज) िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुन�थापना, 
(झ) अनिधकृत िव�ापन तथा होिडङ बोडर् िनयन्त्रण, 
(ञ) छाडा पशु चौपायाको िनयन्त्रण, 
(ट) अनिधकृत िनमार्ण तथा सावर्जिनक सम्पि� अितक्रमण रोकथाम तथा िनयन्त्रण, 
(ठ) कायर्पािलकाले तोकेको अन्य कायर्। 

3. ख. सहकारी संस्था 
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्डको िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको भौगोिलक �ेत्रिभत्र सञ्चालन ह�ने सहकारी संस्थाको दतार्, अनुमित, 
खारेजी र िवघटन, 
(३) सहकारी वचत तथा ऋण प�रचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन, 
(४) सहकारी सम्बन्धी रािष्ट्रय, केन्द्रीय, िवषयगत, प्रादेिशक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकायर्, 
(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, 
(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको �मता अिभवृिद्ध, 
(७) स्थानीय सहकारी �ेत्रको प्रवद््रधन, प�रचालन र िवकास । 

4. ग. एफ.एम. सञ्चालन 
(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेिडयो सञ्चालन अनुमित, नवीकरण, िनयमन र खारेजी, 
(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कायर् । 

5. घ. स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पि� कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रिजष्टे्रशन शुल्क, सवारी साधन कर, 
सेवा शुल्क दस्तुर, पयर्टन शुल्क, िव�ापन कर, व्यवसाय कर, भूिमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीित, कानून, 
मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) स्थानीय पूवार्धार तथा सेवाको शुल्क िनधार्रण, सड्ढलन र व्यवस्थापन, 
(३) टे्रिकङ्ग, कायािकङ्ग, क्यानोिनङ्ग, बञ्जी जम्प, िजपफ्लायर, र् यािफ्टङ्ग, मोटरबोट, केवुलकार सेवा लगायत अन्य 
जल तथा स्थल �ेत्रमा सञ्चालन ह�न ेनवीन पयर्टक�य सेवा तथा साहिसक खेलको शुल्क, 
(४) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर िनधार्रण तथा सङ्कलन, 
(५) स्थानीय राजस्वको आधार िवस्तार तथा प्रवद््रधन, 
(६) ढुगां, िगट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुगां आिद प्राकृितक एवं खानीजन्य वस्तकुो िबक्र� तथा 
िनकासी शुल्क दस्तुर संकलन 
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(७) िसफा�रस, दतार्, अनुमित, नवीकरण आिदको शुल्क, दस्तुर िनधार्रण र संकलन 
(८) स्थानीय राजस्व प्रवद््रधनका लािग प्रोत्साहन, 
(९) राजस्व सूचना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान, 
(१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट िनयन्त्रण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड 
र िनयमन, 
(११) स्थानीय पूवार्धार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन, 
(१२) मालपोत सकंलन, 
(१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कायर्। 

6. ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 
(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीित, मापदण्ड, सेवा शतर्, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम समायोजन भएका कमर्चारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, 
(३) सगंठन िवकास, जनशि� व्यवस्थापन र वृि� िवकास, 
(४) स्थानीय कानून बमोिजम सगंठन तथा व्यवस्थापन सव��ण गरी सगंठन संरचना तथा दरबन्दी िनधार्रण, 
(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रिविधको उपयोग, प्रवद््रधन र िनयमन, 
(६) जनशि� व्यवस्थापन तथा वृि� िवकास, 
(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर्। 

7. च. स्थानीय तथ्याकं र अिभलखे सकंलन 
(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) आधारभूत तथ्याकं सड्ढलन र व्यवस्थापन, 
(३) जन्म, मृत्यु, िववाह, सम्बन्ध िवच्छेद, बसाइसराइ दतार् र पा�रवा�रक लगतको अिभलेख तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन, 
(४) सूचना तथा सञ्चार, प्रिविधयु� आधारभूत तथ्याकंको सकंलन र व्यवस्थापन, 
(५) स्थानीय तथ्याकं र अिभलेख सकंलन सम्बन्धी अन्य कायर् । 

8. छ. स्थानीयस्तरका िवकास आयोजना तथा प�रयोजना 
(१) िवकास आयोजना तथा प�रयोजना सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन, मलू्याकंन र िनयमन, 
(२) आिथर्क, सामािजक, सांस्कृितक, वातावरणीय, प्रिविध र पवूार्धारजन्य िवकासका लािग आवश्यक आयोजना तथा 
प�रयोजनाह�को तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकंन, 
(३) आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याकंन, 
(४) सम्भाव्य प्राकृितक श्रोत तथा साधनको पिहचान तथा अिभलेख व्यवस्थापन, 
(५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी िवकास, बस्ती िवकास र भवन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा 
सो सम्बन्धी योजना तजुर्मा, आयोजना पिहचान, अध्ययन, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(६) रािष्ट्रय भवन संिहता तथा मापदण्ड बमोिजम भवन िनमार्ण अनुमित, अनुगमन र िनयमन, 
(७) सरकारी भवन, िवद्यालय, सामुदाियक भवन, सभागृह र अन्य सावर्जिनक भवन तथा संरचनाको िनमार्ण र ममर्त सम्भार 
तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
(८) सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा प�रयोजनाको कायार्न्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग, 
(९) सुरि�त बस्ती िवकास सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्क्रम तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन, िनयमन र मूल्याकंन, 
(१०) सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को लािग प्रचिलत कानून बमोिजमको “घ” वगर्को इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण तथा 



5 
 

खारेजी, 
(११) पयर्टन �ेत्रको िवकास, िवस्तार र प्रवद््रधन सम्बन्धी आयोजनाह�को पिहचान, कायार्न्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन 
तथा िनयमन, 
(१२) नवीन पयर्टक�य सेवा तथा कायर्ह� सम्बन्धी आयोजनाह�को पिहचान, कायार्न्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा 
िनयमन, 
(१३) िवकास आयोजना तथा प�रयोजना सम्बन्धी अन्य कायर् । 

9. ज. आधारभूत र माध्यिमक िश�ा 
(१) प्रारिम्भक बाल िवकास तथा िश�ा, आधारभूत िश�ा, अिभभावक िश�ा, अनौपचा�रक िश�ा, खलुा तथा वैकिल्पक 
िनरन्तर िसकाइ, सामुदाियक िसकाइ र िवशेष िश�ा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन, 
मूल्याकंन र िनयमन, 
(२) सामुदाियक, संस्थागत, गुठी र सहकारी िवद्यालय स्थापना, अनुमित, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा िनयमन, 
(३) प्रािविधक िश�ा तथा व्यावसाियक तािलमको योजना तजुर्मा, सञ्चालन, अनुमित, अनुगमन, मूल्याकंन र िनयमन, 
(४) मातभृाषामा िश�ा िदनेिवद्यालयको अनुमित, अनुगमन तथा िनयमन, 
(५) गािभएका वा बन्द ग�रएका िवद्यालयह�को सम्पि� व्यवस्थापन, 
(६) गाउँ तथा नगर िश�ा सिमित गठन तथा व्यवस्थापन, 
(७) िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित गठन तथा व्यवस्थापन, 
(८) िवद्यालयको नामाकरण, 
(९) सामुदाियक िवद्यालयको जग्गाको स्वािमत्व, सम्पि�को अिभलेख, संर�ण र व्यवस्थापन, 
(१०) िवद्यालयको गुणस्तर अिभवृिद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको िवतरण, 
(११) सामुदाियक िवद्यालयको िश�क तथा कमर्चारीको दरबन्दी िमलान, 
(१२) िवद्यालयको नक्साकंन, अनुमित, स्वीकृित, समायोजन तथा िनयमन, 
(१३) सामुदाियक िवद्यालयको शैि�क पूवार्धार िनमार्ण, ममर्त सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
(१४) आधारभतू तहको परी�ा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, 
(१५) िवद्याथ� िसकाई उपलब्धीको परी�ण र व्यवस्थापन, 
(१६) िनःशुल्क िश�ा, िवद्याथ� प्रोत्साहन तथा छात्रवृि�को व्यवस्थापन, 
(१७) ट्यूसन, कोिचङ जस्ता िवद्यालय बािहर ह�ने अध्यापन सेवाको अनुमित तथा िनयमन, 
(१८) स्थानीयस्तरको शैि�क �ान, सीप र प्रिविधको संर�ण, प्रवद््रधन र स्तरीकरण, 
(१९) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
(२०) माध्यिमक तहसम्मको शैि�क कायर्क्रमको समन्वय र िनयमन, 
(२१) सामुदाियक िवद्यालयलाई िदने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, िवद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन 
कायम, अनुगमन र िनयमन, 
(२२) िश�ण िसकाइ, िश�क र कमर्चारीको तािलम तथा �मता िवकास, 
(२३) अित�र� शैि�क िक्रयाकलापको सञ्चालन । 

10. झ. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई 
(१) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा 
िनयमन, 
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(२) आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद््रधन, 
(३) अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 
(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौितक पवूार्धार िवकास तथा व्यवस्थापन, 
(५) स्वच्छ खानपेानी तथा खाद्य पदाथर्को गुणस्तर र वायु तथा ध्विनको प्रदूषण िनयन्त्रण र िनयमन, 
(६) सरसफाई सचेतनाको अिभवृिद्ध र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, 
(७) स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सड्ढलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, िवसजर्न र सोको सेवा शुल्क िनधार्रण र िनयमन, 
(८) र� सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 
(९) औषिध पसल सञ्चालन, अनुमित, अनुगमन र िनयमन, 
(१०) सरसफाई तथा स्वास्थ्य �ेत्रबाट िनष्कािसत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा िनजी तथा गरैसरकारी �ेत्रसँग समन्वय, 
सहकायर् र साझेदारी, 
(११) प�रवार िनयोजन तथा मातृिशशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमित, अनुगमन तथा िनयमन, 
(१२) मिहला तथा बालबािलकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, िनयन्त्रण र व्यवस्थापन । 

11. ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संर�ण र जैिवक िविवधता 
(१) स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूितर् तथा अनुगमन, उपभो�ा अिधकार तथा िहत सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, 
कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन, 
(३) स्थानीय वस्तुह�को उत्पादन, आपूितर् तथा िनकासी प्र�ेपण, मूल्य िनधार्रण र अनुगमन, 
(४) स्थानीय व्यापार र वािणज्य सम्बन्धी पूवार्धार िनमार्ण, 
(५) स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र िनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरका व्यापा�रक फमर्को दतार्, अनुमित, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र िनयमन, 
(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान, 
(८) िनजी तथा गैरसरकारी �ेत्रसग समन्वय र सहकायर्, 
(९) स्थानीय व्यापार प्रवद््रधन, सहजीकरण र िनयमन, 
(१०) स्थानीय बौिद्धक सम्पि�को संर�ण, प्रवद््रधन र अिभलेखाकंन, 
(११) उपभो�ा सचेतना अिभवृिद्ध, लि�त उपभो�ाको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परी�ण, 
(१२) वातावरण संर�ण र जैिवक िविवधता सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा त्यसको 
कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(१३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोिखम न्यूनीकरण, 
(१४) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रितकूल असर पन� िकिसमका उपभोग्य वस्तुको बेचिवखन र उपभोग तथा वातावरणीय 
प्रदूषण र हािनकारक पदाथर्ह�को िनयन्त्रण, अनुगमन तथा िनयमन, 
(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, 
(१६) स्थानीयस्तरमा न्यून काबर्नमूखी तथा वातावरणमैत्री िवकास अवलम्बन, 
(१७) स्थानीयस्तरमा ह�रत �ेत्रको संर�ण र प्रवर्द्धन, 
(१८) स्थानीयस्तरमा वातावरण संर�ण �ेत्र िनधार्रण र व्यवस्थापन, 
(१९) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संर�ण र जैिवक िविवधता सम्बन्धी अन्य कायर्। 
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12. ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृिष सडक र िसचाइ 
(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृिष सडक र िसचाइ सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृिष सडक, झोलुगें पूल, पुलेसा, िसँचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी गु�योजनाको तजुर्मा, कायार्न्वयन, 
ममर्त, सम्भार र िनयमन, 
(३) स्थानीयस्तरका िसँचाइ प्रणालीको िनमार्ण, सञ्चालन, रेखदेख, ममर्त सम्भार, स्तरोन्नित, अनुगमन र िनयमन, 
(४) यातायात सुर�ाको व्यवस्थापन र िनयमन, 
(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृिष सडक सम्बन्धी अन्य कायर् । 

13. ठ. गाउसँभा, नगर सभा, मेलिमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 
(१) गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीित, कानून र कायर्िविध, 
(२) स्थानीयस्तरका िवषय �ेत्रगत नीित तथा रणनीित, आविधक तथा वािषर्क योजना, कायर्क्रम र बजेट स्वीकृित, 
(३) सभाका सिमितह�को गठन र सञ्चालन , 
(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका िवषयमा संयु� सिमित गठन, 
(५) कायर्पािलका तथा न्याियक सिमितबाट सभामा प्रस्तुत प्रितवेदनमािथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक िनद�शन, 
(६) िवकास योजना तथा कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार्न्वयन तथा सुशासनको लािग कायर्पािलकालाई िनद�शन, 
(७) गाउँपािलका तथा नगरपािलकालाई आिथर्क व्ययभार पन� िवषयको िनयमन, 
(८) स्थानीय मेलिपलाप र मध्यस्थता, 
(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेलिमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् । 

14. ड. स्थानीय अिभलेख व्यवस्थापन 
(१) स्थानीय अिभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजनाको िनमार्ण, कायार्न्वयन, अनगुमन र िनयमन, 
(२) जनसाङ्िख्यक, प्राकृितक, आिथर्क, सामािजक, सांस्कृितक, भौितक पूवार्धार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य 
उत्पादन, प्रितव्यि� आय, मानव िवकास तथा लैिगंक सश��करण सूचकाड्ढ, राज� तथा आयव्यय समतेको तथ्याकं 
सकंलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रिविधयु� र रािष्ट्रय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पा�व िचत्र तथा श्रोत 
नक्साको अद्याविधक अिभलेखन, 
(३) सूचना तथा अिभलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 
(४) सावर्जिनक सम्पि�, सामुदाियक सम्पि�, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको िववरण सिहतको अद्याविधक अिभलेख, 
(५) आफ्नो �ेत्रिभत्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको िववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पि�को अद्याविधक अिभलेखन, 
(६) स्थानीय अिभलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रिविधको उपयोग, 
(७) स्थानीय अिभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर्। 

15. ढ. जग्गा धनी दतार् प्रमाणपुजार् िवतरण 
(१) स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, िक�ाकाट, हालसािवक, रिजष्टे्रशन नामसारी तथा दािखल खारेज, 
(२) जग्गा धनी दतार् प्रमाणपुजार् िवतरण तथा लगत व्यवस्थापन, 
(३) भूिमको वग�करण अनुसारको लगत, 
(४) सावर्जिनक प्रयोजनका लािग जग्गा प्राि�, मआुब्जा िनधार्रण तथा िवतरणमा समन्वय र सहजीकरण, 
(५) नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वािमत्व िनधार्रण कायर्मा समन्वय र सहजीकरण, 
(६) जग्गा धनी दतार् प्रमाणपुजार् िवतरण सम्बन्धी अन्य कायर् । 
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16. ण. कृिष तथा पशुपालन, कृिष उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 
(१) कृिष तथा पशुपालन, कृिष उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीित, काननू, मापदण्ड, योजना, 
कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(२) कृिष तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पवूार्धार िनमार्ण, साना िसँचाइ िनमार्ण, तािलम, प्रिविध 
प्रसार, प्रािविधक टेवा, कृिष सामग्री आपूितर् र कृषक �मता िवकास कायर्क्रमको सञ्चालन, अनुगमन र िनयमन, 
(३) कृिष तथा पशुप�ीजन्य प्राकृितक प्रकोप तथा महामारी रोगको िनयन्त्रण, 
(४) पशुप�ी िचिकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 
(५) कृिष वातावरण संर�ण तथा जैिवक िविवधताको संर�ण र प्रवद््रधन, 
(६) पशुन� सुधार पद्धितको िवकास र व्यवस्थापन, 
(७) उच्च मूल्ययु� कृिषजन्य वस्तुको प्रवद््रधन, िवकास तथा बजारीकरण, 
(८) स्थानीय चरन तथा खकर्  िवकास र व्यवस्थापन, 
(९) पशु आहारको गुणस्तर िनयमन, 
(१०) स्थानीयस्तरमा पशुप�ी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली, 
(११) पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र िनयमन, 
(१२) पशुप�ी सम्बन्धी बीमा र कजार् सहजीकरण, 
(१३) पशुपालन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायर्। 

17. त. जे� नाग�रक, अपागंता भएका व्यि� र अश�ह�को व्यवस्थापन 
(१) सङ्घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामािजक सुर�ा कायर्क्रमको कायार्न्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
(२) जे� नाग�रक, अपागंता भएका व्यि� तथा असहायको लगत अद्याविधक, प�रचयपत्र िवतरण, सामािजक सुर�ा तथा 
सुिवधाको व्यवस्थापन तथा िवतरण, 
(३) जे� नाग�रक क्लव, िदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपा·ता पुन�थापना केन्द्र, ज्ये� नाग�रक केन्द्र तथा अश� स्याहार केन्द्रको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
(५) सडक बालबािलका, अनाथ, असहाय, अश� र मानिसक असन्तुलन भएका व्यि�ह�को पुन�थापना केन्द्रको 
सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र िनयमन, 
(६) जे� नाग�रक, अपागंता भएका व्यि� र अश�ह�को व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् । 

18. थ. बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन 
(१) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशि�को तथ्याड्ढ सड्ढलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना, 
(२) स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा िवदेशी श्रिमकको लगत सकंलन तथा सूचना व्यवस्थापन, 
(३) िविभन्न �ेत्र तथा िवषयका द� जनशि�को तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापन, 
(४) सुरि�त वैदेिशक रोजगारी र वैदेिशक रोजगारीमा रहेको श्रमशि�को सूचना तथा तथ्याकंको सकंलन तथा व्यवस्थापन, 
(५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 
(६) वैदेिशक रोजगारीमा जाने श्रमशि�को लािग िव�ीय सा�रता र सीपमूलक तालीमको सञ्चालन, 
(७) वैदेिशक रोजगारीबाट फक� का व्यि�ह�को सामािजक पुनः एक�करण, 
(८) वैदेिशक रोजगारीबाट प्रा� �ान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग, 
(९) बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी अन्य कायर्। 
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19. द. कृिष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र िनयन्त्रण 
(१) कृिष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(२) कृिष प्रसार तथा जनशि�को प्र�ेपण, व्यवस्थापन र प�रचालन, 
(३) कृषकह�को �मता अिभवृिद्ध, प्रािविधक सेवा, टेवा, सीप िवकास र सश��करण, 
(४) कृिष िबउिवजन, न�, मलखाद र रसायन तथा औषिधह�को आपूितर्, उपयोग र िनयमन, 
(५) कृषक समूह, कृिष सहकारी र कृिष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाह�को समन्वय, व्यवस्थापन र िनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा कृिष सम्बन्धी प्रिविधको संर�ण र हस्तान्तरण, 
(७) कृिष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, 
(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्द्रह�को िवकास र व्यवस्थापन, 
(९) प्रागां�रक खेती तथा मलको प्रवद््रधन र प्रचार प्रसार, 
(१०) कृिष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र िनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायर् । 

20. ध. खानेपानी, साना जलिवदु्यत आयोजना, वैकिल्पक उजार् 
(१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) खानेपानी महसुल िनधार्रण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 
(३) एक मेगावाट सम्मका जलिवदु्यत आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(४) स्थानीय तहमा वैकिल्पक ऊजार् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, िनयमन, 
(५) स्थानीय िवदु्यत िवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र िनयमन, 
(६) स्थानीय तहमा वैकिल्पक ऊजार् सम्बन्धी प्रिविध िवकास र हस्तान्तरण, �मता अिभवृिद्ध र प्रवद््रधन, 
(७) खानेपानी, साना जलिवदु्यत आयोजना तथा वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी अन्य कायर् । 

21. न. िवपद् व्यवस्थापन 
(१) िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(२) स्थानीयस्तरमा िवपद् पूवर् तयारी तथा प्रितकायर् योजना, पूवर् सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूवर् 
भण्डारण, िवतरण र समन्वय, 
(३) स्थानीय तटबन्ध, नदी र पिहरोको िनयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र िनयमन, 
(४) िवपद् जोिखम �ेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीह�को पिहचान र स्थानान्तरण, 
(५) िवपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा िनजी �ेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकायर्, 
(६) िवपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको प�रचालन, 
(७) िवपद् जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(८) िवपद् प�ात् स्थानीयस्तरको पुन�थापना र पनुिनर्मार्ण, 
(९) स्थानीयस्तरको िवपद् सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, 
(१०) स्थानीय आपतकालीन कायर् सञ्चालन प्रणाली, 
(११) समुदायमा आधा�रत िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्क्रमको सञ्चालन, 
(१२) िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् । 

22. प. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खिनज पदाथर्को संर�ण 
(१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खिनज पदाथर्को संर�ण सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको 
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कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) पानी मुहानको संर�ण, 
(३) सामुदाियक भू–संर�ण र सोमा आधा�रत आय आजर्न कायर्क्रम, 
(४) भू–संर�ण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदाियक अनुकूलन, 
(५) खानी तथा खिनज पदाथर् सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याड्ढ सकंलन, 
(६) बह�मूल्य धात,ु पत्थर तथा खिनज पदाथर्को संर�ण र सम्वद््रधनमा सहयोग, 
(७) ढुगां, िगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुगा ंतथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सव��ण, उत्खनन ्तथा उपयोगको दतार्, 
अनुमित, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन, 
(८) भौगिभर्क नक्सा प्रकाशन । 
फ. भाषा, संस्कृित र लिलतकलाको संर�ण र िवकास 
(१) भाषा, संस्कृित र लिलतकलाको संर�ण र िवकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(२) पुरातइभ्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संर�ण, सम्भार, प्रवद््रधन र िवकास, 
(३) परम्परागत जात्रा तथा पवर्को सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
(४) प्रचिलत कानून िब�द्धका कुरीित तथा कुसंस्कार िब�द्ध सामािजक प�रचालन सम्बन्धी कायर्, 
(५) भाषा, संस्कृित र लिलतकलाको संर�ण र िवकास सम्बन्धी अन्य कायर् । 
(३) गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायर्मा प्रयोग गन� साझा अिधकार संिवधानको अनुसूची–
९ मा उल्लेख भए बमोिजम ह�नेछ । 
(४) उपदफा (३) को सवर्सामान्यतामा प्रितकूल असर नपन� गरी देहायको िवषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही 
गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नछेः– 
क. खलेकुद र पत्रपित्रका 
(१) स्थानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पूवार्धार िनमार्ण, सञ्चालन तथा िवकास, 
(२) स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको िनयमन र समन्वय, 
(३) खेलकुदको िवकास र प्रवद््रधन, 
(४) खेलकुद प्रितयोिगता आयोजना र सहभािगता, 
(५) खेलकुद सम्बन्धी पूवार्धारको िवकास, 
(६) स्थानीय तहका पत्रपित्रकाको दतार्, अिभलेख तथा िनयमन । 
ख. स्वास्थ्य 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय ल�य र मापदण्ड बमोिजम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी ल�य र गुणस्तर िनधार्रण, 
(२) जनरल अस्पताल, निसर्ङ होम, िनदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाह�को िक्लिनक दतार्, सञ्चालन अनुमित र 
िनयमन, 
(३) स्थानीयस्तरमा औषिधजन्य वनस्पित, जडीबुटी र अन्य औषिधजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र िवतरण, 
(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामािजक सुर�ा कायर्क्रमको व्यवस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा औषिध तथा अन्य मिेडकल उत्पादनह�को न्यूनतम मूल्य िनधार्रण र िनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा औषिधको उिचत प्रयोग र सू�मजीव िनरोधक प्रितरोध न्यूनीकरण, 
(७) स्थानीयस्तरमा औषिध र स्वास्थ्य उपकरणको ख�रद, भण्डारण र िवतरण, 
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(८) स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, 
(९) स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य िनगरानी (पिब्लक हेल्थ सभ�लेन्स), 
(१०) स्थानीयस्तरको प्रवद््रधनात्मक, प्रितकारात्मक, उपचारात्मक, पुन�थापनात्मक र प्यािलएिटभ स्वास्थ्य सेवाको 
सञ्चालन, 
(११) स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारी�रक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृ�को पालना, पञ्चकमर् लगायतका 
जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद््रधन, 
(१२) जुनोिटक र क�टजन्य रोगको िनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 
(१३) सुत�, मिदरा र लागू पदाथर्जन्य वस्तुको प्रयोग िनयन्त्रण तथा सचेतना अिभवृिद्ध, 
(१४) आयुव�िदक, युनानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, प्राकृितक िचिकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको 
व्यवस्थापन, 
(१५) जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको िनयन्त्रण योजना र कायार्न्वयन, 
(१६) रोगको िनयन्त्रण तथा रोकथाम, 
(१७) आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 

23. ग. िवदु्यत, खानेपानी तथा िसचँाइ जस्ता सेवाह� 
(१) िवदु्यत िवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, 
(२) खानेपानी महसुल िनधार्रण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 
(३) स्थानीय साना सतह तथा भूिमगत िसँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममर्त सम्भार, सेवा शुल्क िनधार्रण र सकंलन 
सम्बन्धी व्यवस्थापन । 

24. घ. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड ज�रबाना तथा प्राकृितक स्रोतबाट प्रा� रोयल्टी, पयर्टन शुल्क 
(१) स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड ज�रबाना सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) प्राकृितक स्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सड्ढलन, समन्वय र िनयमन, 
(३) खिनज पदाथर्को उत्खनन ्र सो सम्बन्धी रोयल्टी सकंलन, 
(४) सामुदाियक वनकोसञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्रा� रोयल्टी सकंलन, 
(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्रा� रोयल्टी सकंलन । 

25. ङ. वन, जगलं, वन्यजन्तु, चराचु�गीं, जल उपयोग, वातावरण, पयार्वरण तथा जैिवक िविवधता 
(१) वन, ज·ल, वन्यजन्तु, चराच�ुगीं, जल उपयोग, वातावरण, पयार्वरण तथा जैिवक िविवधता सम्बन्धी स्थानीय नीित, 
कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन, 
(२) स्थानीयस्तरमा सामुदाियक, ग्रामीण तथा शहरी, धािमर्क, कवुिलयती र साझेदारी वनको संर�ण, सम्वद््रधन, उपयोग, 
अनुगमन र िनयमन तथा वन उपभो�ा समूहको व्यवस्थापन, 
(३) मध्यवत� �ेत्रको सामुदाियक, धािमर्क र कबुिलयती वनको व्यवस्थापन, 
(४) स्थानीयस्तरमा नदी िकनार, नदी उकास, नहर िकनार तथा सडक िकनारमा वृ�ारोपण व्यवस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा िनजी वनको प्रवद््रधन, अनुगमन र िनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा सावर्जिनक खाली जग्गा, पाखा वा �ेत्रमा व�ृारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन, 
(७) स्थानीयस्तरमा जडीबुटी तथा अन्य गैरका� वन पैदावार सम्बन्धी सव��ण, उत्पादन, सकंलन, प्रवद््रधन, प्रशोधन र 
बजार व्यवस्थापन, 
(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद््रधन, 
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(९) नसर्री स्थापना, िब�वा उत्पादन, िवतरण, रोपण र प्रवद््रधन, 
(१०) वन्यजन्तु र चराच�ुगींको संर�ण, व्यावसाियक पालन, उपयोग र अनुगमन, 
(११) मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 
(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (िचिडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन, 
(१३) स्थानीय वन्यजन्तु पयर्टन र आयआजर्न, 
(१४) स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन, 
(१५) स्थानीयस्तरमा वन, वन्यजन्तु तथा चराच�ुगींको अिभलेखाकंन र अध्ययन अनुसन्धान, 
(१६) िव�सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताित्वक महत्वका वन, सीमसार �ेत्र, तटवत� �ेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगत, 
(१७) िमचाहा प्रजाितको िनयन्त्रण, 
(१८) स्थानीयस्तरको जोिखम न्यूनीकरण, 
(१९) जैिवक िविवधताको अिभलेखाकंन, 
(२०) स्थानीयस्तरमा ह�रयाली प्रवद््रधन, 
(२१) स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी �ेत्रगत अयोजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन र अनुगमन, 
(२२) रैथाने प्रजाितको संर�ण र प्रवद््रधन, 
(२३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोिखम न्यूनीकरण, 
(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदूषण िनयन्त्रण र हािनकारक पदाथर्ह�को िनयमन तथा व्यवस्थापन, 
(२५) स्थानीयस्तरमा न्यून कावर्नमुखी तथा वातावरणमैत्री िवकास अवलम्बन, 
(२६) स्थानीयस्तरमा वातावरण संर�ण �ेत्र िनधार्रण र व्यवस्थापन । 

26. च. सामािजक सुर�ा र ग�रबी िनवारण 
(१) सामािजक सुर�ा तथा ग�रबी िनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड, िनयमन र अध्ययन अनुसन्धान, 
(२) लि�त समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायर्क्रम, स्रोत प�रचालन र व्यवस्थापन, 
(३) सामािजक सुर�ाको कायार्न्वयनको लािग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर्, 
(४) सामािजक सुर�ा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं र सूचना व्यवस्थापन, 
(५) ग�रब घरप�रवार पिहचान सम्बन्धी स्थानीय सव��ण, सूचना व्यवस्थापन र िनयमन, 
(६) स्थानीय सामािजक सुर�ा योजना र व्यवस्थापन । 

27. छ. व्यि�गत घटना, जन्म, मृत्य,ु िववाह र तथ्याकं 
(१) व्यि�गत घटना (जन्म, मृत्यु, िववाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध िवच्छेद र धमर्पुत्र र धमर्पुत्री) को दतार्, 
(२) व्यि�गत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(३) व्यि�गत घटनाको अिभलेख व्यवस्थापन र प्रितवेदन । 

28. ज. स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संर�ण, सम्वद््रधन र पुनः िनमार्ण । 
29. झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सुकुम्बासीको पिहचान र अिभलेख व्यवस्थापन, 
(२) सुकुम्बासी सम्बन्धी जीिवकोपाजर्न र बसोबास व्यवस्थापन । 

30. ञ. प्राकृितक स्रोतबाट प्रा� रोयल्टी 
(१) प्राकृितक स्रोतबाट प्रा� ह�न ेरोयल्टी सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा िनयमन, 
(२) प्राकृितक स्रोतबाट प्रा� ह�न ेरोयल्टीको सकंलन तथा बाँडफाँट । 
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31. ट. सवारी साधन अनुमित 
(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन, 
(२) स्थानीय सावर्जिनक यातायातको �ट िनधार्रण, अनुमित, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर िनधार्रण र 
िनयमन, 
(३) वातावरणमैत्री, जलवायु प�रवतर्न अनुकूलन, िवपद् जोिखम संवेद्य, अपागंता र लैंिगकमैत्री यातायात प्रणालीको 
स्थानीय तहमा प्रवद््रधन । 
(५) उपदफा (१) र (३) मा उिल्लिखत अिधकारका अित�र� गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको अन्य काम, कतर्व्य र 
अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछः– 

32. क. भूिम व्यवस्थापन 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू–उपयोग नीित, योजना, कायर्क्रम तजुर्मा र कायार्न्वयन, 
(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यविस्थत बस्ती िवकासका कायर्क्रमको तजुर्मा र कायार्न्वयन, 
एक�कृत वस्ती िवकासका लािग जग्गाको एक�करण तथा जग्गा िवकास र व्यवस्थापन, 
(३) स्थानीयस्तरमा अव्यविस्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

33. ख. सञ्चार सेवा 
(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय �ेत्रिभत्र इन्टरनेट सेवा, टेिलसेन्टर, केबुल तथा तारिवहीन 
टेिलिभजन प्रसारणको अनमुित, नवीकरण र िनयमन, 
(२) स्थानीय �ेत्रमा सूचना प्रिविधको िवकास र प्रवद््रधन गन� । 

34. ग. यातायात सेवा 
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम जस्ता मध्यम �मताका मास ट्रािञ्जट प्रणालीको नीित, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन, 
अनुगमन र िनयमन, 
(२) रािष्ट्रय रेल पूवार्धारको उपयोग तथा महानगरीय �ेत्रिभत्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, ममर्त सम्भार, 
समन्वय, साझेदारी र सहकायर्। 
(६) सङ्घ वा प्रदेशले संिवधान तथा प्रचिलत कानून बमोिजम आफ्नो अिधकार�ेत्रिभत्रको कुनै िवषय गाउँपािलका वा 
नगरपािलकालाई कानून बनाई िन�ेपण गनर् सक्नेछ । 
(७) गाउँपािलका वा नगरपािलकाले उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोिजमको काम, कतर्व्य र अिधकारको प्रयोग गदार् 
आवश्यकता अनुसार कानून, नीित, योजना, मापदण्ड तथा कायर्िविध बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 
(८) स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामशर्मा नपेाल सरकारको पूवर् स्वीकृित िलई िवदेशका कुन ैस्थानीय सरकारसँग 
भिगनी सम्बन्ध कायम गनर् सक्नेछ । 

35. (ठ) संघ, संस्था दतार् तथा नवीकरण 
36. (१)  संघ, संस्था प�रचालन सम्बन्धी स्थानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन, 
37. (२) स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दतार् तथा नवीकरण। 
38. १२. वडा सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) वडा सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार कायर्पािलकाले तोके 

बमोिजम ह�नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम कायर्पािलकाले वडा सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार तोक्दा कम्तीमा देहाय बमोिजम ह�ने गरी 
तोक्नु पन�छः– 
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39. क. वडािभत्रका योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा अनुगमन 
(१) सहभिगतामूलक योजना तजुर्मा प्रणाली अनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तजुर्मा प्रिक्रया अवलम्बन गरी बस्ती 
तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सड्ढलन, प्राथिमक�करण तथा छनौट गन�, 
(२) टोल िवकास संस्थाको गठन र प�रचालन तथा वडािभत्र सञ्चालन ह�न ेयोजनाह�का लािग उपभो�ा सिमितको गठन 
तथा सोको अनुगमन गन�, 
(३) वडािभत्रका योजना तथा भौितक पूवार्धारको संर�ण, ममर्त सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गन�, 

40. ख. तथ्याकं अद्याविधक तथा संर�ण 
(१) िनजी घर तथा घर प�रवारको लगत राख्ने, 
(२) ऐितहािसक, परुाताित्वक, सांस्कृितक तथा धािमर्क महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावर्जिनक तथा सामुदाियक 
भवन, सावर्जिनक, ऐलानी, पत� जग्गाको लगत राख्ने तथा संर�ण गन�, 
(३) खुला �ेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, स�ल, धमर्शाला, धािमर्क तथा सांस्कृितकस्थल, डाँडापाखा, चरन�ेत्र, पानीको 
मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढंुगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, िमलको तथ्याकं 
सकंलन गरी अद्याविधक लगत राख्ने, संर�ण गन� र खण्डीकृत तथ्याकं र सूचना सिहतको वडाको पा�विचत्र तयार तथा 
अद्याविधक गन�, 

41. ग. िवकास कायर् 
(१) बाल उद्यानको व्यवस्था गन�, 
(२) अनौपचा�रक िश�ा कायर्क्रम, िशशु स्याहार तथा प्रारिम्भक बाल िवकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गन�, 
(३) पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदाियक िसकाइ केन्द्र, बालक्लव तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गन�, 
(४) वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गन�, 
(५) खोप सेवा कायर्क्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गन�, 
(६) पोषण कायर्क्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गन�, 
(७) वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना िवकासतथा स्वास्थ्य सूचना कायर्क्रमको सञ्चालन गन�, 
(८) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य िक्लिनकको सञ्चालन गन�, गराउन,े 
(९) सावर्जिनक शौचालय, स्नान गृह तथा प्रित�ालयको िनमार्ण र व्यवस्थापन गन�, गराउन,े 
(१०) वडास्तरीय सामुदाियक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको िनमार्ण, संर�ण र गुणस्तर िनयमन गन�, 
(११) घरबाट िनकास ह�न ेफोहरमैलाको सकंलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीह�को सरसफाई, ढल िनकास, मरेका 
जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको िनकास तथा पानीको स्रोत संर�ण गन�, गराउन,े 
(१२) कृिष तथा फलफूल नसर्रीको स्थापना, समन्वय र प्रवद््रधन तथा वडास्तरीय अगुवा कृषक तािलमको अिभमुखीकरण 
गन�, 
(१३) कृिष बीउ िवजन, मल तथा औषिधको माग सकंलन गन�, 
(१४) कृिषमा लाग्ने रोगह�को िववरण सकंलन गन�, 
(१५) पशुप�ी िवकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 
(१६) वडािभत्रको चरन�ेत्र संर�ण तथा व्यवस्थापन गन�, 
(१७) स्थानीय समुदायका चाडपवर्, भाषा संस्कृितको िवकासको लािग कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृितक 
कायर्क्रम गन� गराउन,े 
(१८) स्थानीय मौिलकता झिल्कने सांस्कृितक रीित�रवाजलाई संर�ण तथा प्रवद््रधन गन�, 
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(१९) वडािभत्र खेलकुद पूवार्धारको िवकास गन�, 
(२०) अन्तरिवद्यालय तथा क्लव माफर् त खेलकुद कायर्क्रमको सञ्चालन गन� गराउने, 
(२१) वडा �ेत्रिभत्रको बाटोघाटो चालु अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गन�, 
(२२) वडािभत्रका सडक अिधकार�ेत्रमा अवरोध र अितक्रमण गनर् निदन,े 
(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पिहरो, ह�री तथा प्राकृितक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पञ्छाउने, 
(२४) घरेलु उद्योगको लगत सकंलन तथा सम्भाव्यता पिहचान गन�, 
(२५) वडािभत्र घरेलु उद्योगको प्रवद््रधन गन�, 
(२६) प्रचिलत कानून बमोिजम व्यि�गत घटना दतार्, अद्याविधक तथा सोको अिभलेख सकंलन तथा संर�ण गन�, 
(२७) व्यि�गत घटना दतार् सम्बन्धी जनचेतना कायर्क्रम सञ्चालन गन�, 
(२८) सामािजक सुर�ा भ�ा िवतरण तथा अिभलेख अद्याविधक गन�, 
(२९) वडालाई बालमैत्री बनाउने, 
(३०) वडािभत्र आिथर्क तथा सामािजक �पमा पिछ परेका मिहला, बालबािलका, दिलत, अपागंता भएका व्यि�, जे� 
नाग�रक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अिभलेख राखी सामािजक र आिथर्क उत्थान सम्बन्धी काम गन�, 
(३१) िविभन्न समुदायिबच सामािजक सदभाव र सौहादर्ता कायम गन�, 
(३२) बालिववाह, बह�िववाह, लैंिगक िहंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हिलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, 
मानव बेचिवखन जस्ता सामािजक कुरीित र अन्धिव�ासको अन्त्य गन�, गराउन,े 
(३३) प्रचिलत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भूिम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, िव�ापन कर, सःशुल्क पािकर् ङ, 
नयाँ व्यवसाय दतार्, िसफा�रस दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सकंलन गरी सम्बिन्धत 
गाउँपािलका वा नगरपािलकामा प्रितवेदन सिहत रकम बुझाउने, 
(३४) अश� िबरामी भएको बेवा�रस वा असहाय व्यि�लाई निजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर् याई औषधोपचार 
गराउने, 
(३५) असहाय वा बेवा�रस व्यि�को मृत्यु भएमा िनजको दाह संस्कारको व्यवस्था िमलाउन,े 
(३६) सडक बालबािलकाको उद्धार र पुन�थापनाको लािग लगत सकंलन गन�, 
(३७) वडािभत्रको सामुदाियक वन, वनजन्य सम्पदा र जैिवक िविवधताको संर�ण र प्रवद््रधन गन�, 
(३८) वडा, टोल, बस्तीस्तरमा ह�रयाली �ेत्र िबस्तार गन�, गराउने, 
(३९) वडालाई वातावरणमैत्री बनाउन,े 
(४०) प्रागां�रक कृिष, सुरि�त मातृत्व, िवद्याथ� भनार्, पूणर् खोप, खुला िदशामु� सरसफाई, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री 
शासनजस्ता प्रवद््रधनात्मक कायर्ह� गन�, गराउन,े 
(४१) वडािभत्र घरबास पयर्टन (होम स्टे) कायर्क्रम प्रवद््रधन गन� । 

42. घ. िनयमन कायर् 
(१) वडािभत्र सञ्चािलत िवकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभो�ा सिमितह�का कायर्को अनुगमन तथा िनयमन 
गन�, 
(२) िसकम�, डकम�लाई भूकम्प प्रितरोधी भवन िनमार्ण सम्बन्धी तािलम िदने, 
(३) खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदाथर् तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी 
उपभो�ा िहत संर�ण गन�, 
(४) वडािभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद््रधन गरी लगत राख्ने, 
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(५) हाट बजारको व्यवस्थापन गन�, गराउन,े 
(६) िवदु्यत चुहावट तथा चोरी िनयन्त्रणमा सहयोग गन� । 

43. ङ. िसफा�रस तथा प्रमािणत गन� 
(१) नाता प्रमािणत गन�, 
(२) नाग�रकता तथा नाग�रकताको प्रितिलिप िलनका लािग िसफा�रस गन�, 
(३) बहाल करको लेखाजोखा िसफा�रस गन�, 
(४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही लगत कट्टाको िसफा�रस गन�, 
(६) घर जग्गा करको लेखाजोखा िसफा�रस गन�, 
(७) जन्म िमित प्रमािणत गन�, 
(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय ह�दै नभएको िसफा�रस गन�, 
(९) िववाह प्रमािणत तथा अिववािहत प्रमािणत गन�, 
(१०) िनःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको िसफा�रस गन�, 
(११) वडाबाट जारी ह�न ेिसफा�रस तथा अन्य कागजलाई अंगे्रिज भाषामा समेत िसफा�रस तथा प्रमािणत गन�, 
(१२) घर पाताल प्रमािणत गन�, 
(१३) व्यि�गत िववरण प्रमािणत गन�, 
(१४) जग्गा धनी दतार् प्रमाणपुजार्मा घर कायम गनर् िसफा�रस गन�, 
(१५) कुनै व्यि�को नाम, थर, जन्म िमित तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्यि� एकै हो भन्ने िसफा�रस गन�, 
(१६) नाम, थर, जन्म िमित संशोधनको िसफा�रस गन�, 
(१७) जग्गा धनी दतार् प्रमाणपुजार् हराएको िसफा�रस गन�, 
(१८) िक�ाकाट गनर् िसफा�रस गन�, 
(१९) संर�क प्रमािणत गन� तथा संस्थागत र व्यि�गत संर�क िसफा�रस गन�, 
(२०) जीिवतसँगको नाता प्रमािणत गन�, 
(२१) मृतकसँगको नाता प्रमािणत तथा सजर्िमन िसफा�रस गन�, 
(२२) जीिवत रहेको िसफा�रस गन�, 
(२३) हकवाला वा हकदार प्रमािणत गन�, 
(२४) नामसारी गनर् िसफा�रस गन�, 
(२५) जग्गाको हक सम्बन्धमा िसफा�रस गन�, 
(२६) उद्योग ठाउँसारी गनर् िसफा�रस गन�, 
(२७) आधारभतू िवद्यालय खोल्न िसफा�रस गन�, 
(२८) जग्गा मूल्याकंन िसफा�रस गन�, 
(२९) िवद्यालयको क�ा थप गनर् िसफा�रस गन�, 
(३०) अश�, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लािग िसफा�रस गन�, 
(३१) वैवािहक अंगीकृत नाग�रकता िसफा�रस गन�, 
(३२) आिथर्क अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी िसफा�रस गन�, 
(३३) िवद्यालय ठाउँसारी गनर् िसफा�रस गन�, 
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(३४) धारा तथा िवदु्यत जडानको लािग िसफा�रस गन�, 
(३५) प्रचिलत कानून अनुसार प्रत्यायोिजत अिधकार बमोिजमको अन्य िसफा�रस वा प्रमािणत गन� । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम कायर्पािलकाबाट वडा सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार नतोिकएसम्म वडा सिमितले उपदफा 
(२) बमोिजमको काम, कतर्व्य र अिधकार प्रयोग गन�छ । 
(४) वडाबाट ग�रन ेकायर् वडा कायार्लयको नाममा ह�नेछ । 

 
 

अनसूुची – २ 

(�नयम ४ को उप�नयम (१) सगँ सम्बिन्धत) 

बेलबार� नगर कायर्पा�लका कायर् �वभाजन �नयमावल� २०७४ बमोिजमशाखाको कायर् �ववरण 

 

१. सामान्य �शासन शाखा 

(क) स्थानीय सेवा तथा जनशि� �वकास उपशाखा 
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, मापदण्ड, सेवा शतर्, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• सं�वधानको धारा ३०२ बमोिजम समायोजन भई आउने कमर्चार�को व्यवस्थापन 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् 
• नगरपा�लकाको संगठन �वकास, स�ठन संरचना तथा दरबन्द� �नधार्रण, जनशि� व्यवस्थापन र वृि� �वकास, 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा स�ार ��व�धको उपयोग, �ब�घन र �नयमन 

• मानव संसाधन �वकासका ला�ग अल्पकाल�न तथा द�घर्काल�न योजना तजुर्मा तथा क्षमता �वकास 

• नगरपा�लकामा सावर्ज�नक �वदा, उत्सव, जा�ा, उद� आ�दको व्यवस्थापन 

• स्थानीय शािन्त स�म�त सम्बन्धी कायर्हरु । 

(ख) सावर्ज�नक खर�द तथा सम्पि� व्यवस्थापन शाखा 
• नगरपा�लकाको ला�ग सावर्ज�नक खर�द तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी �वषय 

• नगरपा�लका�भ�को सावर्ज�नक तथा सरकार� सम्पि�, सामदुा�यक सम्पि� तथा आफ्नो स्वा�मत्वमा रहेको भवन, 

सडक, पसल, व्यवसाय, पूबार्धार, उ�ोग, खानी तथा खनीज, वनजस्ता �ाकृ�तक �ोत आ�दको एक�कृत �ववरण 
स�हतको अ�ाव�धक अ�भलेख 

• सेवा तथा �नमार्ण व्यवसायको स�ालन तथा व्यवस्थापन । 

(ग) स्थानीय तह, �देश र संघसगँको सम्वन्ध र समन्वय तथा वडासँगको समन्वय उपशाखा 
• संघ तथा �देश तहमा सं�वधान तथा काननु बमोिजमको सहभा�गता तथा ��त�न�धत्व 

• िजल्ला समन्वय स�म�तसँगको समन्वय 

• वडा तहसँगको सम्पकर्  र समन्वय 

• प�ाचार, सभा, समारोह, िश�ाचार 

(घ) बैठक व्यवस्थापन उपशाखा 
• कायर्पा�लका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन 

• कायर्पा�लकाको �नणर्यहरुको �व��ुतय माध्यमबाट अ�भलेखीकरण तथा �काशन  
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• कायर्पा�लकाका �व�भ� स�म�त, उपस�म�त, कायर्दलको बैठक व्यवस्थापन 
 

(ङ) बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौल, खा� सरुक्षा र उपभो�ा �हत संरक्षण उपशाखा 
• स्थानीय व्यापार, वािणज्य, वस्तकुो माग, आपू�तर् व्यबस्थापन तथा अनगुमन 

• बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन 

• उपभो�ा अ�धकार तथा �हत सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र �नयमन 

• स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपू�तर् तथा �नकासी �के्षपण, मूल्य �नधार्रण र अनगुमन 

• स्थानीय व्यापार र वािणज्य सम्बन्धी पूवार्धार �नमार्ण, 

• स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र �नयमन, 

• उपभो�ा सचतेना, लिक्षत उपभो�ाको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर पर�क्षण, 

• खा� पदाथर्को गणुस्तर �नयन्�ण, 

• खानेपानीको गणुस्तर �नयन्�ण, 

• स्थानीय व्यापार �व�घन सहजीकरण र �नयमन, 

• स्थानीय बौ��क सम्पि�को संरक्षण, �व�घन र अ�भलेखा�न । 

(च) आन्त�रक लेखापर�क्षण शाखा 
• आन्त�रक तथा पूवर् लेखापर�क्षण 

• लेखापर�क्षण �ववरण )बेरुजकूो लगत समेत(को अ�भलखे व्यवस्थापन   

• अिन्तम लेखापर�क्षण कायर्मा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 

• लेखापालनसम्वन्धी क्षमता �वकास कायर् 
(छ) �वदा, उत्सव, उद�, जा�ा, पवर्, उपाधी, �वभषुण इकाई 

• स्थानीय चाडपवर्, सावर्ज�नक �वदा, उत्सव, जा�ा, उद� आ�दको व्यवस्थापन 

• उपाधी तथा �वभषुण सम्वन्धी �सफा�रश, अ�भलखे 

 
२. राज� तथा आ�थर्क �शासन शाखा 
(क) राज� नी�त तथा �शासन उपशाखा 

• राज� सम्बन्धी नी�त, काननू तजूर्मा, कायार्न्वयन र �नयमन )राजस्व चहुावट न ि◌यन्�ण समते( 

• सम्पि� कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रिज�ेशन शलु्क, सवार� साधन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पयर्टन शलु्क, 

�वज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भू�मकर )मालपोत( , दण्ड ज�रवाना, मनोर�न कर, बहाल�वटौर� कर, घरजग्गा कर, मृत 
वा मा�रएको जीवजन्तकुो हाड, �संग, प्वाँख, छालामा कर, �ाकृ�तक �ोत साधन, व्यवसा�यक कर सम्बन्धी नी�त, 

कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन, बाँडफाँड, संकलन र �नयमन, अन्य आय व्यवस्थापन 

• सावर्ज�नक खचर् तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनुे रोयल्ट� सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड तथा �नयमन र सोको 
स�लन तथा बाँडफाँड 

• आफ्नो के्ष��भ� राजस्वका दर अन्य शलु्क �नधार्रण, संघीय र �देश कानून बमोिजम �ाकृ�तक �ोत साधन र 
सेवा शलु्क जस्ता रोयल्ट� स�लन, समन्वय र �नयमन 

• स्थानीय पूवार्धार सवेा र उपयोगमा सेवा शलु्क तथा दस्तरु )नी�त , काननु, मापदण्ड, �नयमन, शलु्क �नधार्रण, 

संकलन तथा व्यवस्थापन( 

• मालपोत संकलन 

• काननु बमोिजम ढंुगा, �ग�ी, वालवुा, माटो, ननु, स्लेट, फायरक्लेजस्ता खानी खनीज पदाथर्को सव�क्षण, अन्वेषण, 

उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्ट� स�लन 
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• �े�क�, काया�क�, क्यानो�न�, ब�ी जिम्प�, िजपफ्लायर, ¥यािफ्ट� शलु्क 

• सामदुा�यक वनको स�ालन र व्यवस्थापनबाट �ा� रोयल्ट� स�लन 

• पानीघ�, कूलो, पनैी जस्ता सेवा स�ालनबाट �ा� रोयल्ट� स�लन 

• �ाकृ�तक �ोतको उपयोग सम्बन्धी नी�त �नधार्रण र कायार्न्वयन तथा �देश र  संघीय मापदण्ड पालना 
• �च�लत काननु बमोिजम दण्ड ज�रवाना 
• बाँक� बक्यौता रकमको लगत र असलु उपर  

• करदाता िशक्षा तथा करदाता �ववरण अ�ाव�धक 

• �व�ीय �ोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड 

• आ�थर्क साधनको मह�म उपयोग तथा प�रचालन 

• राज� परामशर् स�म�त सम्बन्धी �वषय 

• स्थानीय राजस्व �व�घनका ला�ग �ोत्साहन,  

• राज�को सम्भाव्यता अध्ययन 

• राजस्व सूचना तथा तथ्या�को आदान �दान 

• संघीय तथा �देश कानून बमोिजम बजेट घाटापू�तर्को �ोत व्यवस्था 
(ख) आ�थर्क �शासन उपशाखा 

• आ�थर्क )कायर्�वधी (नी�त , काननु, मापदण्ड, कायार्न्वयन र �नयमन, आ�थर्क �शासन र व्यवस्थापन 

• सि�त कोष तथा आकिस्मक कोषको व्यवस्थापन 

• बजेट सीमा �नधार्रण, बजेट तजूर्मा, कायार्न्वयन र �नयमन 

• लेखा व्यवस्थापन, खचर्, राज�, धरौट�, कायर्संचालन कोष तथा अन्य सरकार� कोष तथा संपि�को एक�कृत �ववरण 

• सम��गत आ�थर्क अवस्थाको �व�ेषण  

• ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र �नयमन 

• लगानी �के्षपण )सरकार� , सहकार� तथा �नजी  (र �व�ीय व्यवस्थापन  

• लगानी र लाभांशको व्यबस्थापन )जनसहाभ�गता तथा सामदुा�यक लगानीको अ�भलेख समेत(  

• कारोबारको लेखांकन, �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन 

• राज� तथा व्ययको अनमुान 

• बेरुजू फ�यौट 

• आ�थर्क �शासन र व्यबस्थापन सम्बन्धी अन्य �वषय । 

 
३. शहर� पूबार्धार �वकास शाखा 
(क) सडक तथा यातायात व्यवस्था उपशाखा 

• स्थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक तथा यातायात सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड तथा �नयमन 

• स्थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, झोल�ु ेपलु, पलुसेा र तटबन्धन सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र स्तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  अध्ययन, कायार्न्वयन, ममर्त, सम्भार 

• यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र �नयमन 

• स्थानीय सावर्ज�नक यातायातको रुट �नधार्रण, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणुस्तर, भाडा दर �नधार्रण र 
�नयमन 

• �ाक्सी सेवा अनमुती, व्यबस्थापन र �नयमन 

• �ल� बस, �ामजस्ता मध्यम क्षमताका मास �ािन्जट �णाल�को नी�त, योजना, मापदण्ड, कायार्न्वयन, �नयमन 
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• वातावरणमै�ी, जलवाय ुप�रवतर्न अनकूुलन, अपा�ता र लै��गमै�ी यातायात �णाल�को �बर्धन 

• आधारभूत यातायात सम्बन्धमा �देश सरकारसंग समन्वय 

• यातायात के्ष�मा लगानी अ�भबृ�� 

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

• यातायात के्ष�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ोत्साहन 

• �नजी यातायात �नयमन व्यवस्थापन 

(ख) जल�व�तु, उजार्, सडक व�ी उपशाखा 
• साना जल�व�तु आयोजना, नवीकरणीय उजार् तथा वैकिल्पक ऊजार् सम्वन्धी सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड, 

योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• वैकिल्पक ऊजार् सम्बन्धी ��व�ध �वकास र हस्तान्तरण, क्षमता अ�भवृ��÷�ब�घन, 

• �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको व्यवस्थापन, स�ालन र �नयमन 

• जनसहभा�गतामा आधा�रत स्वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �ददै जल�ोतको बहउुपयोगी �वकास कायर्�मको 
तजुर्मा र कायार्न्वयन 

• स्थानीय �व�तु �वतरण �णाल� र सवेाको व्यवस्थापन, स�ालन र �नयमन 

• सडक व�ीको व्यवस्था 
(ग) �संचाई तथा जलउत्प� �कोप �नयन्�ण उपशाखा 

• �सँचाई सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड �नधार्रण र �नयमन 

• �सँचाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको तजुर्मा, कायार्न्वयन र स्तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  अध्ययन, कायार्न्वयन, 

ममर्त, सम्भार र �नयमन, 

• स्थानीय साना, सतह तथा भू�मगत �सचाई �णाल�को स�ालन �नमार्ण, सधुार, ममर्त सम्भार तथा सेवा शलु्कको 
�नधार्रण र स�लन व्यवस्थापन 

• जलउत्प� �कोप �नयन्�ण सम्वन्धी स्थानीय  

• तटबन्ध, नद� �नयन्�ण तथा नद�◌े व्यवस्थापन र �नयमन 

• साना जल उपयोग सम्बन्धी आयोजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन । 

(घ) सूचना तथा स�ार ��व�ध �वकास तथा �वस्तार र एफ.एम. स�ालन उपशाखा 
• आफ्नो के्ष��भ� इन्टरनेट सेवा, टे�लसेन्टर, केबलु तथा तार�वह�न टे�ल�भजन �सारणको अनमु�त, नवीकरण र 

�नयमन 

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

• आफ्नो के्ष��भ� प�प��काको �काशन अनमु�त, अ�भलखे तथा �नयमन 

• अ�भलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको �योग  

• सूचना तथा स�ार ��व�धमा सवर्साधारण जनताको सहज र सरल पहुँच तथा सचूना ��व�धको �वकास र �वस्तार 
सम्बन्धी कायर्�म तजुर्मा र कायार्न्वयन 

• बैज्ञा�नक अध्ययन, अनसुन्धान र ��व�ध �वकासमा लगानी  

• सूचना तथा स�ार ��व�धमा आधा�रत तथ्या� व्यवस्थापन । 

(ङ) खानेपानी व्यवस्थापन उपशाखा 
• स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• खानेपानी महसलु �नधार्रण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

• सावर्ज�नक स्थलमा �पउन ेपानी व्यवस्थापन 
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• पानी महुानको संरक्षण 

• स्वच्छ खानपेानी आपू�तर् सम्बन्धी अन्य �वषय । 

 
(च) सावर्ज�नक �नजी साझेदार� इकाई 

• स्थानीय सावर्ज�नक —�नजी साझेदार� सम्वन्धी स्थानीय नी�त , योजना �नमार्ण 

• स्थानीय सावर्ज�नक —�नजी साझेदार�का आयोजना छनौट तथा कायार्न्वयन   

• सावर्ज�नक सामदुा�यक साझेदार� 
• स्थानीय �वकासमा �नजी के्ष�को �ब�धन 

 

४. आ�थर्क �वकास शाखा 
(क) कृ�ष, पशपुन्छ� तथा सहकार� 
 कृ�ष  

• कृ�ष, कृ�ष �सार, कृ�ष उत्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• कृ�ष बजार सचूना, कृ�ष बजार तथा हाटबजारको पूवार्धार �नमार्ण, साना �सँचाई �नमार्ण, ता�लम, ��व�ध �सार, �ा�व�धक टेवा, 
कृ�ष सामा�ी आपू�तर् र कृषक क्षमता �वकास कायर्�मको स�ालन 

• कृ�षजन्य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नयन्�ण 

• कृ�ष वातावरण संरक्षण तथा ज�ैवक �व�वधताको संरक्षण र �व�घन 

• कृ�ष �सार तथा जनशि�को �क्षेपण, व्यवस्थापन र प�रचालन 

• उच्च मूल्यय�ु कृ�षजन्य वस्तकुो �व�घन, �वकास तथा बजार�करण 

• कृ�षसम्वन्धी वीमा र कजार् सहजीकरण 

• शीत भण्डारणको व्यवस्थापन 

• कृषकहरूको क्षमता अ�भवृ��, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�ीकरण 

• कृ�ष बीउ�वजन, न�, मलखाद र रसायन तथा औष�धहरूको आपू�तर्, उपयोग र �नयमन 

• कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�ष सम्बन्धी स्थानीय स� संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र �नयमन 

• कृ�ष सम्बन्धी ��व�धको संरक्षण र हस्तान्तरण 

• कृ�ष तथ्या�को व्यवस्थापन र सूचना �णाल� तथा कृ�ष सम्बन्धी सचूनाको �चार�सार 

• कृ�ष �ोत केन्�को स्थापना र व्यवस्थापन 

• पशपुन्छ�  

• पशपुालन र पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• पशपुन्छ� बजार सचूना, हाटबजारको पूवार्धार �नमार्ण, ता�लम, �ा�व�धक टेवा, कृषक क्षमता �वकास कायर्�मको स�ालन र 
�नयमन 

• पशपुन्छ�जन्य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नयन्�ण 

• पशपुन्छ� िच�कत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

• पशनु� सधुार प��त �वकास र व्यबस्थापन 

• पशपुन्छ� सम्बन्धी बीमा र कजार् सहजीकरण 

• स्थानीय चरन तथा खकर्  �वकास र व्यवस्थापन 

• पश ुआहारको गणुस्तर �नयमन 

• स्थानीयस्तरमा पशपुन्छ� सम्बन्धी तथ्या�को व्यवस्थापन र सूचना �णाल� 
• पश ुबधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र �नयमन 

• पशपुालन तथा पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायर् । 

• सहकार�  

• सहकार� संस्था सम्बन्धी स्थानीय नी�त, कानून, मापदण्डको �नमार्ण, कायार्न्वयन र �नयमन 
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• स्थानीय सहकार� संस्थाको दतार्, अनमु�त, खारेजी र �वघटन 

• सहकार� वचत तथा ऋण प�रचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड �नधार्रण र �नयमन 

• सहकार� सम्बन्धी रा��य, केन्��य, �वषयगत, �ादेिशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्वय र सहकायर् 
• सहकार� सम्बन्धी स्थानीय तथ्या� व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

• स्थानीय सहकार�को क्षमता अ�भवृ�� 

• स्थानीय सहकार� क्षे�को �व�घन, �वकास र प�रचालन । 

(ग) उ�ोग तथा उ�मिशलता �वकास र खानी तथा ख�नज पदाथर्को संरक्षण उपशाखा 
 उ�ोग  

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

• लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको �वकास र �बर्धन 

• उ�मिशलता �बर्धन 

• व्यापा�रक फमर्, पसलको दतार्, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

• सीप �वकास सम्बन्धी कायर्को �ब�धन । 

• खानी तथा ख�नज 

• खानी तथा ख�नज पदाथर्को संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नी�त, कानून, मापदण्ड तथा  योजनाको कायार्न्वयन र 
�नयमन, 

• ढु�ा, �गट�, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, खर�ढु�ा, फायरक्लेजस्ता खानीजन्य वस्त ुसव�क्षण, अन्वेषण, उत्खनन ्

• ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, खर�ढु�ा, फायर क्ले,स्लेट तथा ननु, आ�द खानीजन्य वस्तकुो संरक्षण, �वकास, उत्खनन ्र 
उपयोग सम्बन्धी दतार्, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन 

• खानी तथा ख�नज पदाथर् सम्बन्धी सूचना तथा तथ्या� स�लन, अ�भलेखन तथा व्यबस्थापन 

• भौग�भर्क नक्सा �काशन । 

(घ) रोजगार �ब�धन तथा ग�रबी न्यूनीकरण उपशाखा 
• ग�रबी �नवारण सम्बन्धी स्थानीय नी�त, काननू, मापदण्ड, �नयमन  र अध्ययन अनसुन्धान 

• ग�रबी �नवारणको स्थानीय रणनी�त तजूर्मा 
• ग�रब घरप�रवार प�हचान सम्बन्धी स्थानीय सव�क्षण, सूचना व्यवस्थापन र �नयमन 

• ग�रबी �नवारण सम्बन्धी रा��य, �ादेिशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 
• रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्या� स�लन, �शोधन र सूचना �णाल�को स्थापना 
• स्थानीयस्तरमा रहेका �वदेशी ��मकको लगत स�लन तथा सचूना व्यवस्थापन 

• प�हचान भएका ग�रब घरप�रवार एवं लिक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कायर्�म, �ोत प�रचालन र 
व्यवस्थापन 

• संघीय र �देश कानून बमोिजम स्थानीय तहमा सकुुम्बासीको प�हचान र अ�भलखे व्यवस्थापन 

• सकुुम्बासी सम्बन्धी जी�वकोपाजर्न र बसोबास व्यवस्थापन 

• रोजगार�का अवसर �सजर्ना सम्वन्धी 
 
५. सामािजक �वकास शाखा 
(क) आधारभूत तथा माध्य�मक िशक्षा उपशाखा 

• �ारिम्भक बाल िशक्षा तथा �व�ालय िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, खलुा तथा वैकिल्पक िशक्षा )गरुुकुल , मदरसा, 
गमु्बा आ�द(, �नरन्तर �सकाइ तथा �वशेष िशक्षा सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजनाको �नमार्ण, कायार्न्वयन र 
�नयमन 
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• �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लमको योजना तजुर्मा, स�ालन, अनमु�त र �नयमन 

• पा��म र पा�साम�ीको �वतरण तथा कायार्न्वयन 

• �व�ालय िशक्षक तथा कमर्चार� व्यवस्थापन 

• �व�ालयको नक्सा�न, अनमु�त, स्वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन 

• शैिक्षक पूवार्धार �नमार्ण र ममर्त सम्भार 

• आधारभूत तह )कक्षा ८ ( को पर�क्षा व्यवस्थापन 

• �व�ाथ� �सकाइ उपलब्धीको पर�क्षण र व्यवस्थापन 

• �व�ाथ� �ोत्साहन तथा छा�वृि�को व्यवस्थापन 

• शैिक्षक परामशर् सेवाको अनमु�त तथा �नयमन 

• स्थानीयस्तरको शैिक्षक ज्ञान, सीप र ��व�धको संरक्षण, �बर्धन र स्तर�करण 

• माध्य�मक तहसम्मको शैिक्षक कायर्�मको समन्वय र �नयमन 

• पसु्तकालय एवं प�प��का 
• स्थानीय पसु्तकालय, वाचनालय तथा सामदुा�यक अध्ययन केन्� स�ालन तथा व्यवस्थापन । 

(ख) खेलकुद तथा अ�त�र� ��याकलाप इकाई 

• स्थानीयस्तरमा खलेकूद �शासन तथा स� संस्थाको �नयमन र समन्वय 

• खेलकुदको संरचनाको पूवार्धार �नमार्ण, स�ालन तथा �वकास 

• खेलकूदको �वकास र �व�घन 

• खेलकूद ��तयोगीता आयोजना र सहभागीता 
• अ�त�र� ��याकलाप सम्बन्धी �वषय । 

(ग) आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई उपशाखा 
• आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड, योजनाको �नमार्ण, कायार्न्वयन तथा �नयमन 

• रा��य तथा �देशस्तर�य ल�य र मापदण्ड बमोिजम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी ल�य र गणुस्तर �नधार्रण 

• रा��य र �ादेिशक मापदण्ड अनरुुप जनरल अस्पताल, न�सर्� होम, �नदान केन्� तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको 
िक्ल�नक दतार्, स�ालन अनमु�त र �नयमन 

• आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स�ालन र �ब�घन 

• अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा स�ालन 

• स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौ�तक पूवार्धार �वकास तथा व्यवस्थापन 

• सरसफाई सचेतनाको अ�भवृ�� 

• र� स�ार सेवा तथा स्थानीय र शहर� स्वास्थ्य सेवा 
• औष�ध पसल स�ालन र �नयमन 

• औष�धजन्य वनस्प�त, जट�बटु� र अन्य औष�धजन्य वस्तकुो उत्पादन, �शोधन र �वतरण 

• स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामािजक सरुक्षा कायर्�मको व्यवस्थापन 

• औष�ध तथा अन्य मे�डकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य �नधार्रण र �नयमन 

• औष�धको उिचत �योग र सू�मजीव �नरोधक ��तरोध न्यूनीकरण 

• औष�ध र स्वास्थ्य उपकरणको खर�द, भण्डाण र �वतरण 

• स्वास्थ्य सूचना �णाल�को व्यवस्थापन 

• जनस्वास्थ्य �नगरानी )हेल्थ सभ�लने्सपिब्लक (  

• �व�घनात्मक, ��तकारात्मक, उपचारात्मक, पनु�थापनात्मक र प्या�लए�टभ स्वास्थ्य सेवाको स�ालन 
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• स्वस्थ जीवनशैल�, पोषण, शार��रक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृ�को पालना, प�कमर् लगायतका जनस्वास्थ्य 
सेवाको �बर्धन 

• जनुो�टक र क�टजन्य रोगको �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन 

• स�ुतर्, म�दरा र लागू पदाथर्जन्य वस्तकुो �योग �नयन्�ण तथा सचतेना अ�भवृ�� 

• आयवु��दक, यनुानी, आम्ची, हो�मयोप्या�थक, �ाकृ�तक िच�कत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवाको 
व्यवस्थापन 

• जनस्वास्थ्य, आपत्काल�न स्वास्थ्य तथा महामार�को �नयन्�ण योजना र कायार्न्वयन 

• सरुवा तथा नसन� रोगको �नयन्�ण तथा रोकथाम 

• आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा �वाह । 

(घ) ल��गक समानता तथा सामािजक सरुक्षा उपशाखा 
• ल��गक समानता इकाई 

• म�हला हक सम्बन्धी नी�त, योजना कायार्न्वयन, समन्वय र �नयमन 

• म�हलाको आ�थर्क, सामािजक, राजनी�तक सशि�करण, क्षमता �वकास 

• लै�गक �हंसा �नवारणका ला�ग �नरोधात्मक, �व�धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पनुःस्थापना 
• ल��गक उ�रदायी बजेट  

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

• बालबा�लकाको हकह�त संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• बालबा�लकाको हकह�त संरक्षण 

• बालमै�ी शासक�य �वन्ध, बाल क्लब, बाल संरक्षण स�म�त तथा बाल स�ाल 

• बालबा�लकाको हकह�त संरक्षण सम्बन्धमा संघ, �देश तथा अन्य �नकायसँग सम्पकर् , समन्वय तथा सहकायर्, 
• बालबा�लका प�रवार सहयोग 

• बैकिल्पक स्याहार प��तको कायार्न्वयन 

• बाल न्याय 

• बाल गृह, पनुःस्थापना केन्�, िशश ुस्याहार केन्� र बाल �वकास केन्� व्यवस्थापन 

• असहाय बालबा�लकाका, सडक बालबा�लका व्यवस्थापन 

• बाल �हंसा �नयन्�ण 

• बालसधुार तथा पनुःस्थापना केन्� स्थापना, संचालन अनमुती र �नयमन 

• आपत्काल�न बाल उ�ार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

• यवुा जागरण, सशि�करण र प�रचालन 

• यवुा सीप, उ�मिशलता तथा नेततृ्व �वकास 

• अपांगता भएका व्यि� तथा जे� नाग�रक इकाई 

• जे� नाग�रकको लगत, प�रचयप�, सम्मान, स्वास्थ्य स�ुवधा, सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी कायर् 
• जे� नाग�रक क्लव, �दवा सेवा केन्�, भेटघाट स्थल, आ�य केन्�को स�ालन तथा व्यवस्थापन 

• स� तथा �देशसँगको समन्वयमा अपा�ता पनुःस्थापना केन्� तथा अस� स्याहार केन्�को स�ालन र 
व्यवस्थापन 

• अपा�ता भएका व्यि� तथा असहायको लगत अ�ाव�धक, प�रचयप� �वतरण, सामािजक सरुक्षा तथा स�ुवधाको 
व्यवस्थापन तथा �वतरण 

• अपाँगता भएका व्यि�मै�ी पवूार्धार �नमार्ण तथा स�ालन 
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• अपा�ता भएका व्यि� र अस�हरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कायर् । 

• एकल म�हला सम्वन्धी कायर् 
(च) गैरसरकार� संस्था प�रचालन, समन्वय तथा �नयमन उपशाखा 

• स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था )गैरसरकार� , सामािजक तथा सामदुा�यक संघसंस्था  (को दतार् , 

नवीकरण, प�रचालन तथा �नयमन 

• गठु�, कोष तथा अन्य ��हरुको व्यवस्थापन 

• �नजी तथा गैरसरकार� के्ष�सँग समन्वय र सहकायर् 
• सामािजक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य �वषय ।  

(छ) सामािजक सरुक्षा कायर्�म तथा व्यि�गत घटना दतार् उपशाखा 
• सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नी�त, काननू, मापदण्ड, �नयमन  र अध्ययन अनसुन्धान 

• स� तथा �देशले �नधार्रण गरेको मापदण्ड बमोिजम सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी कायर्�म कायार्न्वयन 

• सामािजक सरुक्षाको कायार्न्वयनको ला�ग स�, �देश र स्थानीय स� संस्थासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 
• स्थानीय सामािजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्यांक संकलन एवं व्यवस्थापन  

• आधु�नक ��ब�धमाफर् त व्यि�गत घटना दतार् )जन्म , मृत्य,ु �ववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध �वच्छेद र धमर्प�ु 
धमर्प�ुी(, अ�भलखे व्यवस्थापन तथा ��तवेदन 

 
 
(ज) संस्कृ�त, सम्पदा, ल�लतकला तथा पयर्टन �ब�धन उपशाखा 

• भाषा, संस्कृ�त र ल�लतकलाको संरक्षण र �वकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायार्न्वयन र �नयमन 

• परुातत्व, �ाचीन स्मारक तथा सङ्�हालयको संरक्षण, सम्भार, �ब�घन र �वकास 

• परम्परागरत रुपमा च�लआएका जा�ा तथा पवर्को स�ालन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय महत्वका धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक सम्पदाको व्यबस्थापन 

• पयर्टक�य महत्वका स्थल तथा सम्पदाको प�हचान, संरक्षण र �बर्धन 

• पयर्टन पूवार्धार �वकास तथा �ोत्साहन 

• परुाताित्वक, धा�मर्क महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्ब�धन 

• भाषा, संस्कृ�त, जा�ा, पवर् र ल�लतकलाको संरक्षण, �ब�धन र �वकास । 

 
६. वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा �वपद् व्यवस्थापन शाखा 
(क) वन, वन्यजन्त,ु भू—संरक्षण तथा जै�वक �व�वधता संरक्षण उपशाखा 

• वन, ज�ल, वन्यजन्त,ु चराचरुु�ी, जल उपयोग, वातावरण, पयार्वरण तथा जै�वक �व�वधता सम्बन्धी स्थानीय नी�त, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• सामदुा�यक, �ामीण तथा शहर�, धा�मर्क, कव�ुलयती वनको संरक्षण, सम्व�धन, उपयोग र �नयमन  

• वन उपभो�ा समूहको व्यवस्थापन 

• मध्यवत� के्ष�को सामदुा�यक, धा�मर्क र कब�ुलयती वनको व्यवस्थापन 

• नद� �कनार, नद� उकास, नहर �कनार तथा सडक �कनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

• �नजी तथा व्यवसा�यक वनको �ब�घन र �नयमन 

• सावर्ज�नक खाल� जग्गा, पाखा वा के्ष�मा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन 
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• जडीबटु� तथा अन्य गैरका� वन पैदावार सम्बन्धी, सभ�क्षण, उत्पादन, स�लन,  �ब�घन, �शोधन, र बजार 
व्यवस्थापन 

• वनबीउ बग�चा स्थापना, व्यवस्थापन र �व�घन 

• नसर्र� स्थापना, �बरुवा उत्पादन, �वतरण, रोपण र �बर्धन 

• वन्यजन्त ुर चराचरुु�ीको संरक्षण, व्यवसा�यक पालन, उपयोग र अनगुमन 

• वन्यजन्तबुाट स्थानीय समदुायमा पन� �भाव रोकथाम, व्यवस्थापन  

• स्थानीय �ाणी उ�ान )िच�डयाखाना (को स्थापना र स�ालन  

• स्थानीय वन्यजन्त ुपयर्टन र आयआजर्न 

• स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन 

• वन, वन्यजन्त ुतथा चराचरुु�ीको अ�भलेखा�न र अध्ययन अनसुन्धान 

• रैथाने �जा�तको संरक्षण र �व�र्न 

• �मचाहा �जा�तको �नयन्�ण 

• जै�वक �व�वधताको अ�भलेख 

• सामदुा�यक भूसंरक्षण र सोमा आधा�रत आय आजर्न कायर्�म 

• भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामदुा�यक अनकूुलन 

• जलवायू प�रवतर्न अनकुुलन कायर्  

• आय आजर्नमा आधा�रत जडीबटु�को संरक्षण, �ब�धन, व्यवस्थापन 

(ख) वातावरण, पयार्वरण एवं जलाधारके्ष� संरक्षण उपशाखा 
• स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जलाधार तथा वन्ययजन्तकुो संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, काननू, 

कायर्�म तजूर्मा, कायार्न्वयन र �नयमन 

• बृक्षारोपण, ह�रयाल� तथा ह�रत के्ष�को �वर्�न 

• वाय ुतथा ध्वनीको �दूषण �नयन्�ण 

• हा�नकारक पदाथर्हरूको �नयमन तथा  �नयन्�ण 

• वातावरणीय जोिखम न्यूनीकरण 

• न्यून कावर्नमखुी तथा वातावरणमै�ी �वकास अवलम्बन 

• वातावरण संरक्षण के्ष� �नधार्रण र व्यवस्थापन 

• प�हरो �नयन्�ण 

• जलवायू प�रवतर्न अनकुु◌ुलन कायर्�म  

(ग) फोहरमैला व्यवस्थापन उपशाखा 
• फोहरमैला स�लन, पनुः उपयोग, �शोधन, �वसजर्न र सोको सेवा शलु्क �नधार्रण र �नयमन 

• ल्याण्ड�फल साईट व्यवस्थापन 

• सरसफाई  तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 

• सावर्ज�नक शौचालय व्यवस्थापन 

(घ) �वपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्�, एम्वलुेन्स उपशाखा 
• �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायार्न्वयन र �नयमन 

• �वपद् पूवर् तयार� तथा ��तकायर् योजना, जोिखम न्यूनीकरण कायर् योजना 
• �वपद् पूवर् तयार�, खोज तथा उ�ार, राहत साम�ीको पूवर् भण्डारण, �वतरण र समन्वय 

• �वपद् जोिखम के्ष�को नक्सा�न तथा बस्तीहरूको प�हचान र स्थानान्तरण 
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• �वपद् व्यवस्थापनमा स�, �देश र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था, �नजीके्ष�सँग सहयोग, समन्वय र सहकायर् 
• �वपद् कोषको  स्थापना तथा स�ालन र �ोत साधनको प�रचालन 

• �वपद् प�ात ्स्थानीयस्तरको पनु�थापना र पनु�नर्मार्ण 

• �वपद् सम्बन्धी तथ्या� व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

• �ाकृ�तक �कोपको रोकथाम र पूवर् तयार� 
• �वपद् जोिखम न्यूनीकरणका ला�ग पूवर् सचूना �णाल� सम्बन्धी कायर्�मको तजुर्◌मृा र कायार्न्वयन,  

• बारुण यन्� तथा एम्बलुेन्सको स�ालन तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीय आपतकाल�न कायर् स�ालन �णाल� 
 
७. भू�म व्यवस्थापन तथा भवन �नयमन शाखा 
(क) भू—उपयोग तथा वस्ती �वकास उपशाखा 

• शहर�करण, बस्ती �वकास सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योजना तजुर्मा, आयोजना प�हचान, 

अध्ययन, कायार्न्वयन र �नयमन 

• आधारभूत आवासका योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन 

• नगरपा�लकामा अव्यविस्थत बसोबास व्यवस्थापन कायर्�मको तजुर्मा र कायार्न्वयन 

• आधारभूत बसोवास सम्बन्धमा �देश सरकारसँग समन्वय 

• योजनाब� र व्यबिस्थत वस्ती �वकासका कायर्�मको तजुर्मा कायार्न्वयन 

• एक�कृत बस्ती �वकासका ला�ग जग्गाको एक�करण तथा जग्गा �वकास र व्यबस्थापन 

• आफ्नो के्ष�को भूउपयोग नी�त, योजना, कायर्�म तजुर्मा र कायार्न्वयन  

• व्यविस्थत बस्ती �वकासका कायर्�मको तजुर्मा र कायार्न्वयन 

• संघीय र �देश काननु बमोिजम स्थानीय तहमा सकुुम्वासी प�हचान र अ�भलखे व्यवस्था 
• स्थानीयस्तरमा सकुुम्वासी सम्वन्धी जी�वकोपाजर्न र वसोवास व्यवस्था 
• एक�कृत वस्ती �वकासका ला�ग जग्गाको एक�करण तथा जग्गा �वकास र व्यवस्थापन । 

(ख) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुार् उपशाखा 
• घरजग्गा धनी दतार् �माणपजुार् �वतरण तथा लगत व्यवस्थापन 

• भू�मको वग�करण अनसुारको लगत  

• जग्गाको �क�ाकाट र भूमी लगत )नक्शा , �ेस्ता  (संरक्षण�नमार्ण र  

• सरकार� �योजनका ला�ग जग्गा �ा��, मआुब्जा �नधार्रण तथा �वतरणमा समन्वय र सहजीकरण 

• जग्गा �ववाद समाधानमा मेल�मलाप र मध्यस्थता 
• �व� सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुाताित्वक महत्व लगायत वन, सीमसार के्ष�, तटवत� के्ष�का जग्गा 

सम्बन्धी लगत 

(ग) भवन तथा भवन सं�हता एवं �नमार्ण इजाजत (�डजाइन समेत) उपशाखा 
• भवन सम्बन्धी नी�त, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योजना तजुर्मा, आयोजना प�हचान, अध्ययन, कायार्न्वयन र 

�नयमन, 

• रा��य भवन सं�हता तथा मापदण्ड बमोिजम भवन �नमार्ण अनमु�त र �नयमन 

• भवन �नमार्णको नक्शा स्वीकृ�त, संशोधन, �नयमन 

• परुातत्व, �ाचीन स्मारक र सं�र्हालय संरक्षण, सम्ब�धन र पनुः�नमार्ण, 



28 
 

• सरकार� भवन, �व�ालय, सामदुा�यक भवन, सभागृह तथा अन्य सावर्ज�नक भवन तथा संरचना �नमार्ण र ममर्त 
संभार, 

 
८. न्याय, काननू तथा मानव अ�धकार �बर्धन शाखा 
(क) नगर �हर� व्यवस्थापन उपशाखा 

• संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रह� नगर �हर�को स�ालन तथा व्यवस्थापन नी�त, काननू, मापदण्ड, 

कायार्न्वयन र �नयमन,  

• नगर �हर�माफर् त देहायका कायर् सम्पादन गन�, 
• नी�त, कानून, मापदण्ड, �नणर्यहरु कायार्न्वयनमा सहयोग, 

• सम्पि�को संरक्षण, 

• नगरपा�लकामा हनु ेसभा समारोह, परम्परा तथा जा�ा चाडपवर्को व्यवस्थापनमा सहयोग, 

• स्थानीय बजार तथा पा�कर् � स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग, 

• नगर �हर� सम्बन्धी कायर्पा�लकाले तोके बमोिजमका नी�त, योजना, कायर्�म कायार्न्वयन,   

• नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायार्न्वयन र कसूर उपर छान�वन र अनसुन्धान, 

• स्थानीय न्या�यक स�म�तले गरेका आदेश, फैसला कायार्न्वयनमा सहयोग, 

• कायार्लय प�रसर, सम्पदा, सावर्ज�नक, ऐलानी, प�तर् जग्गा, सावर्ज�नक भवन तथा भौ�तक पूवार्धारको संरक्षण र 
सरुक्षा, 

• �वपद् व्यवस्थापनमा सहयोग, 

• अपराध रोकथाम तथा अनसुन्धानमा सहयोग, 

• फूटपाथ व्यवस्थापन 

• �नमार्ण �नयमन 

• गणुस्तर �नयन्�ण 

• नगर �हर� सम्बन्धी अन्य कायर् । 

(ख) न्याय, काननू तथा मानव अ�धकार �बर्धन उपशाखा 
• न्या�यक स�म�तको सिचवालय, न्याय, काननू, मानव अ�धकार �बर्धन तथा मेल�मलाप र मध्यस्थता, �नणर्य तथा 

फैसला कायार्न्वयन 

• न्या�यक स�म�तको सिचवालय सम्वन्धी कायर् 
• न्याय तथा कानूनी राज्यको प�रपालना 
• मानव अ�धकारको संरक्षण तथा �बर्धन 

• व्यि� र समदुायबीच मेल�मलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

• न्या�यक �नणर्य तथा फैसला कायार्न्वयन 

(ग) �वधायन उपशाखा 
• कायर्पा�लका तथा सभामा पेश गनुर्पन� �व�भ� नी�त, �नयम तथा काननूको मसौदामा संयोजन र समन्वय 

• नी�त, काननुको �माणीक ��तको संरक्षण, �कासन र अ�भलखे 

• �वधायन सम्वन्धी अन्य कायर् । 
 
६. योजना, अनगुमन तथा तथ्यांक शाखा 
(क) योजना उपशाखा 

• �वकास आयोजना तथा प�रयोजना सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना र �नयमन 
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• स्थानीय �वकास नी�त, अल्पकाल�न, मध्यकाल�न तथा द�घर्काल�न �वकास योजना एवं ग◌ुुरुयोजना तजूर्मा, 
कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 

• आ�थर्क, सामािजक, साँस्कृ�तक, वातावरणीय, ��व�ध र पूवार्धारजन्य �वकासका ला�ग आवश्यक आयोजना तथा 
प�रयोजनाहरूको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्या�न 

• बा�षर्क �वकास कायर्�म, आयोजना तजुर्मा, कायार्न्वयन 

• �वकास �नमार्ण �कृयामा स्थानीय जनसहभा�गता अ�भबृ��का कायर्�म तजुर्मा र कायार्न्वयन 

• �वकास योजनाहरुको वातावरणीय �भाव मूल्यांकन 

• उपभो�ा स�म�तको �ववरण, क्षमता �वकास 

• �वकासका �ाथ�मकता �ा� के्ष� �नधार्रण 

• संघीय र �ादेिशक आयोजना, प�रयोजना कायार्न्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग 

• �वकास आयोजना तथा प�रयोजना सम्बन्धी अन्य कायर् । 

(ख) अनगुमन तथा मूल्यांकन उपशाखा 
• �वकास आयोजनाको अनगुमन, आव�धक �ग�त तथा ��तफलको समीक्षा 
• �वकास योजनाको अनगुमन तथा मूल्यांकनको आधार तथा ���या �नधार्रण 

• आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा �भाव मूल्या�न 

• �बषयके्ष�गत नी�तको अनगुमन तथा मूल्यांकन 

(ग) तथ्यांक व्यवस्थापन उपशाखा 
• तथ्याङक संकलन, व्यवस्थापन तथा �योग सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन 

• सूचना तथा अ�भलखे केन्�को स्थापना तथा स�ालन 

• स्थानीय तथ्याङक संकलन, �शोधन, अ�भलेिखकरण तथा �वतरण 

• आधारभूत तथ्यांक संकलन र व्यबस्थापन ◌ः जनसािङ्ख्यक, �ाकृ�तक, आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक, भौ�तक 
पूबार्धार, रोजगार�को अवस्था, कूल �ाहस्थ्य उत्पादन, ��तव्यि� आय, मानव �वकास सचूका�, राज� तथा 
आयव्यय समेतको तथ्या� स�लन र �शोधन गर� सचूना �णाल�मा आव�ता र पा�व िच� तथा �ोत नक्साको 
अ�ाव�धक एवं अ�भलेख 

• बेरोजगारको तथ्यांक संकलन 

• स्थानीय व्यापार, व्यवसायको तथ्या� �णाल� र अध्ययन अनसुन्धान 

• सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्या� र सूचना व्यवस्थापन 

• सम्प� भएका तथा चालू योजनाको �ववरण 

• �बषके्ष�गत सूचना, तथ्यांकको संकलन, अ�भलेख 

• �देश तथा संघसगँ तथ्यांक एवं सचूना आदान�दान र समन्वय 

• सम्भाव्य �ाकृ�तक �ोत तथा  साधनको अ�भलखे )�ोफाईल ( व्यबस्थापन 

• नगरपा�लकाको आव�धक तथा वा�षर्क कायर्�म र बजेट स्वीकृ�त । 

 
 
 

अनसूुची –३ 

(�नयम ४ को उप�नयम (३) संग सम्विन्धत) 
वडा स�म�तबाट सम्पादन हनु ेकायर् 
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(क) वडास्तर�य तथ्या� संकलन तथा अ�ाव�धक गन�ः 
• आफ्नो वडा �भ�को बस्तगुत �ववरण )नद�नाला , जै�वक �व�वधता, ख�नज पदाथर्, जनसंख्याको बनोट, आ�थर्क 

अवस्था, उ�ोगधन्दा, िशक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी �ववरण आ�द  (तयार गन� , अ�ाव�धक गद� लजैाने,  
• �नजी घर तथा घर प�रवारको लगत रा�े,  

• ऐ�तहा�सक, परुाताित्वक, सांस्कृ�तक तथा धा�मर्क महत्वका सम्पदा, �ाचीन स्मारक, सावर्ज�नक तथा सामदुा�यक 
भवन, सावर्ज�नक, ऐलानी, पत� जग्गाको लगत रा�े तथा संरक्षण गन�, 

• खुला के्ष�, चोक, घाट, पाट�, पौवा, स�ल, धमर्शाला, मठ, मिन्दर, गमु्वा, मिस्जद, देवस्थल, मदरसा, प�तर् जग्गा, डाँडापाखा, 
चरनके्ष�, पानीको मूल, पोखर�, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढँुगेधारा, गठु�घर, बाटो, सडक, पलु पलुेसा, कुलो नहर, पानी 
घ�, �मलको तथ्या� स�लन गर� अ�ाव�धक लगत रा�े, संरक्षण गन� र खण्डीकृत तथ्या� र सचूना स�हतको 
वडाको पा�व िच� तयार तथा अ�ाव�धक गन� । 

 

(ख  (वडाका �वकास �नमार्णक ◌ा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा आव�धक �ग�त समीक्षा गन�ः 
• सहभागीतामूलक योजना तजुर्मा �णाल� अनसुार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तजुर्मा ���या अवलम्बन गर� 

बस्ती तथा टोलस्तर�य योजनाको माग स�लन, �ाथ�मक�करण तथा छनौट गन�, 
• टोल �वकास संस्थाको गठन र प�रचालन तथा वडा�भ� स�ालन हनुे योजनाहरूका ला�ग उपभो�ा स�म�तको 

गठन तथासोको अनगुमन गन�, 
• वडा�भ�का योजना तथा भौ�तक पूबार्धारको संरक्षण, ममर्त सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गन�, 

(ग) वडाका �वकास �नमार्णका कायर्हरु गन�ः 
• बालउ�ानको व्यवस्था गन�,  
• अनौपचा�रक िशक्षा कायर्�म तथा �ारिम्भक बाल �वकास केन्� स�ालन र व्यवस्थापन गन�,  
• पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुा�यक �सकाई केन्�, बालक्लव तथा बालस�ालको स�ालन र व्यवस्थापन गन�, 
• वडा तहको स्वास्थ्य केन्� तथा उप केन्�को व्यवस्थापन गन�, 
• बालबा�लकाहरूलाई �ब .�स.िज . , पो�लयो, �भटा�मन  “ए”कोव्यवस्थागन�,  
• पोषण कायर्�मको स�ालन गन�, 
• वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना �वकास तथा  स्वास्थ्य सचूना कायर्�मको स�ालन गन�,  
• शहर� तथा �ामीण स्वास्थ्य िक्ल�नकको स�ालन गन�, गराउने,  
• सावर्ज�नक शौचालय तथा स्नान गृहको �नमार्ण र ब्यवस्थापन गन�, गराउने,  
• वडास्तर�य सामदुा�यक धाराको �बन्ध, कुवा, इनार तथा पोखर�को �नमार्ण, संरक्षण र  गणुस्तर �नयमन गन�,  
• घरबाट �नकास हनुे फोहरमैलाको स�लन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्ल�हरूको सरसफाई, ढल �नकास, मरेका 

जनावरको व्यवस्थापन, सतह� पानीको �नकास तथा  पानीको �ोत संरक्षण गन�, गराउने,  
• कृ�ष तथा फलफूल नसर्र�को स्थापना, समन्वय र �व�घन तथा वडास्तर�य अगवुा कृषक ता�लमको 

अ�भमखुीकरण गन�, 
• कृ�ष मलको माग स�लन गन�,  
• कृ�षमा लाग्ने रोगहरूको �ववरण तयार गन�,  
• पशपुंछ� �वकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन,  

• वडा�भ�को चरन के्ष� संरक्षण तथा व्यवस्थापन गन�, 
• स्थानीय समदुायका चाडपवर्, भाषा संस्कृ�तको �वकासको ला�ग कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृ�तक 

कायर्�म गन� गराउन,े 
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• स्थानीय मौ�लकता झिल्कने सांस्कृ�तक र��तर�वाजलाई संरक्षण तथा �व�घन गन�, 
• वडा�भ� खेलकुद पूबार्धारको �वकास गन�,  
• अन्तर �व�ालय तथा वालक्लव माफर् त खेलकूद कायर्�मको स�ालन गन� गराउन,े  

• वडा के्ष��भ�को वाटोघाटो चालू अवस्थामा रा�े तथा रा� सहयोग गन�,  
• वडा�भ�का सडक अ�धकारके्ष�मा अवरोध र अ�त�मण गनर् न�दन,े  

• बाटोघाटोको वाढ�, प�हरो पन्छाउने, 
• घरेल◌ुु उ�ोगको लगत स�लन तथा  सम्भाव्यता प�हचान गन�, 
• वडा�भ� घरेल ुउ�ोगको �व�र्न गन�,  
• �च�लत काननू बमोिजम व्यि�गत घटना दतार्, अ�ाव�धक र सोको अ�भलखे संरक्षण गन�,  
• व्यि�गत घटना दतार् सम्बन्धी जनचेतना कायर्�म स�ालन गन�, 
• सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण तथा अ�भलखे अ�ाव�धक गन�,  
• वडालाई बालमै�ी बनाउन,े . 

• वडा�भ� आ�थर्क तथा सामािजक रुपमा प�छ परेका म�हला, बालबा�लका, द�लत, अपा�ता भएका व्यि�, जे� 
नाग�रक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समदुायको अ�भलखे राखी सामािजक र आ�थर्क उत्थान सम्वन्धी काम गन�,  

• �व�भ� समदुायका बीच सामािजक सदभाव र सौहादर्ता कायम गन�,  
• बाल�ववाह, म�हला �वरु�को �हँसा, छुवाछुत, दहजे तथा दाइजो, ह�लया �था, छाउपडी, कमलर� �था, बाल�म, मानव 

बेच�वखन, �नरक्षरता जस्ता सामािजक कु�रती र अन्ध�व�ासको अन्त्य गन�, गराउने,  
• �च�लत काननूको अधीनमा रह� मालपोत तथा भू�म कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, �वज्ञापन कर, सःशलु्क पा�कर् �, 

नयाँ व्यवसाय दतार्, �सफा�रस दस्तरु, सवार� साधन कर, मनोर�न करको लखेाजोखा र स�लन गर� 
नगरपा�लकामा ��तवेदन स�हत रकम  बझुाउने, 

• अस� �बरामी भएको बेवा�रस वा असहाय व्यि�लाई निजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्�मा प ुर्याई 
औषधोपचार गराउन,े  

• असहाय वा वेवा�रस व्यि�को मृत्य ुभएमा �नजको दाह संस्कारको व्यवस्था �मलाउन,े  

• सडक बालबा�लकाको उ�ार र पनुस्थार्पना गन�, गराउन,े 

• वडा�भ�को सामदुा�यक वन, वनजन्य सम्पदा र जै�वक �व�वधताको संरक्षण र �व�र्न गन�, 
• वडा, टोल, बस्तीस्तरमा ह�रयाल� के्ष� �बस्तार गन� गराउन,े  

• वडालाई वातावरणमै�ी बनाउन,े  

• �ा�ा�रक कृ�ष, सरुिक्षत माततृ्व, �व�ाथ� भनार्, पणूर् खोप, खुला �दशाम�ु सरसफाई, वातावरणमै�ी तथा बालमै�ी 
शासनजस्ता �व�र्नात्मक कायर्हरू गन�, गराउने । 

(घ) काननू बमोिजमका �नयमन कायर् गन�ः 
• वडा�भ� स�ा�लत �वकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभो�ा स�म�तहरूका कायर्को �नयमन गन�,  
• घर �नमार्ण गणुस्तर तथा भवन सं�हता र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गन�, �सकम�, डकम�लाई 

भूकम्प ��तरोधी भवन �नमार्ण सम्वन्धी ता�लम �दने,  
• खा�ा�, माछा, मास,ु तरकार�, फलफूल, पेय पदाथर् तथा उपभोग्य साम�ीको गणुस्तर र मूल्यसचूी अनगुमन गर� 

उपभो�ा �हत संरक्षण गन�, 
• वडा�भ�का उ�ोग धन्दा र व्यवसायको �ब�धन गर� लगत रा�े, 

• हाट बजारको व्यवस्थापन गन�, गराउने, 
• �व�तु चहुावट तथा चोर� �नयन्�ण गन� । 
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• नाता, नाग�रकता आ�दको �सफा�रस तथा �मािणत गन� । 

• आफ्नो भौगो�लक के्ष� �भ�को �नमार्ण कायर् तथा अन्य सेवको �योजनका ला�ग �नमार्ण साम�ी, ज्याला, भाडा, 
तथा महशूलको स्थानीय दररेट तोक्ने । 

• आफ्नो वडा�भ�का उपभो�ा स�म�त, सहकार� संस्था, �नजी के्ष� लगायतका सबै �वकास साझेदारहरुसँग �वकास 
�नमार्ण तथा सावर्ज�नक सवेा �वाहमा समन्वय गन� । 

• समय समयमा नपेाल कानूनले तोकेबमोिजम अन्य काम गन� । 
 
(ङ) अ�भलखे व्यवस्थापन, �सफा�रस तथा �मािणत गन� 

• पि�करण, नाग�रकता तथा अ�भलखे व्यवस्थापन 

• महानगरपा�लकामा व्यि�गत घटनाको स्थानीय तथ्या� सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र 
�नयमन, 

• संघीय कानून र मापदण्ड बमोिजम नगरपा�लकामा व्यि�गत घटना )जन्म ,मृत्य,ु �वबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ध 
�वच्छेद र धमर्प�ु र धमर्प�ुी  (को दतार् , 

• आधु�नक ��व�ध अपनाई व्यि�गत घटनाको अ�भलेख व्यवस्थापन र ��तवेदन, 

• नेपाल� नाग�रकताको �माणप�का ला�ग �सफा�रस लगायतका महत्वपणूर् अ�भलेखको व्यवस्थापन, 

• स्थानीय अ�भलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र �नयमन, 

• स्थानीय स्तरको अ�भलखे व्यबस्थापन । 

• नाता �मािणत गन�, 
• नाग�रकता तथा नाग�रकताको ��त�ल�प �लनका ला�ग �सफा�रस गन�, 
• बहाल करको लखेाजोखा �सफा�रस गन�,  
• कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
• मोह� लगत क�ाको �सफा�रस गन�, 
• घर जग्गा करको लखेाजोखा �सफा�रस गन�, 
• जन्म �म�त �मािणत गन�, 
• व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, स�ालन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हुँदै नभएको �सफा�रस गन�, 
• �मलाप�को कागज गराउने �नवेदन दतार् गनर् �सफा�रस गन�, 
• �ववाह �मािणत तथा अ�ववा�हत �मािणत गन�, 
• �नःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्य उपचारको �सफा�रस गन�, 
• अङ्�ेजी माध्यममा �सफा�रस तथा �मािणत गन�, 
• घर पाताल �मािणत गन�, 
• व्यि�गत �ववरण �मािणत गन�, 
• पजुार्मा घर कायम गन� �सफा�रस गन�, 
• फरक, फरक नाम, थर, जन्म �म�त तथा �मािणत दवुै नाम गरेको व्यि� एकै हो भ�े �सफार�श गन�, 
• नाम, थर,जन्म �म�त संशोधनको �सफा�रस गन�, 
• जग्गा धनीपूजार् हराएको �सफा�रस गन�, 
• कागज र मन्जरु�नामा �मािणत गन�, 
• �क�ाकाट गनर् �सफा�रस गन�, 
• संरक्षक �मािणत गन� तथा संस्थागत र व्यि�गत संरक्षक �सफा�रस गन�, 
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• जी�वतसँगको नाता �मािणत गन�, 
• हकवाला वा हकदार �मािणत गन�, 
• नामसार� गनर् �सफा�रस गन�, 
• जग्गाको हक सम्बन्धमा �सफा�रस गन�, 
• मृतकसँगको नाता �मािणत तथा सिज्मर्न  �सफा�रस गन�, 
• उ�ोग ठाउँसार� गनर् �सफा�रस गन�, 
• जी�वत रहेको �सफा�रस गन�, 
• पूवर् �ाथ�मक �व�ालय खोल्ने �सफा�रस र अनमु�त �दने, 
• जग्गा मूल्या�न �सफा�रस �मािणत गन�, 
• �व�ालयको कक्षा थप गनर्  �सफा�रस गन�, 
• पालन पोषणको ला�ग �सफा�रस गन�, 
• वैवा�हक अ��कृत नाग�रकता �सफा�रस गन�, 
• आ�थर्क अवस्था कमजोर वा �बप�ता �मािणत गनर् वा आ�थर्क अवस्था ब�लयो वा सम्प�ता �मािणत  

• �व�ालय ठाउँ सार� गनर् �सफा�रस गन�, 
• धारा तथा �व�तु जडानको ला�ग �सफा�रस गन�, 
• �च�लत काननू अनसुार �त्यायोिजत अ�धकार बमोिजमको अन्य �सफा�रस वा �मािणत गन� । 
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४. �नकायको संगठन संरचना, कमर्चार� संख्या  
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बेलबार� नगरपा�लका 

शाखागत कमर्चार� �ववरण 

�स.न
. 

पद/दजार् नाम थर सम्पकर्  नम्वर 
स्थायी/करा

र 
कै�फयत 

१ प्र.प्र.अ�धकृत गणेश राज काक� 9852064111 स्थायी कायार्लय प्रमुख 

सामान्य प्रशासन शाखा 

२ अ�धकृतस्तर सात� महेन्द्र खड्का ९८५२०४५६०४ स्थायी शाखा प्रमुख 

३ सहायकस्तर चौथो साल्गी भट्टराइर् ९८४२४०१९४७ स्थायी   

४ एम.आइर्.एस अपरेटर कृष्ण न्यौपान े ९८४२४०२४७१ करार   

५ का.स. रा�धका खवास ९८६९६००८०३ करार   

िजन्सी उप-शाखा 

६ सहायकस्तर चौथो चतुरभुज माझी ९८०७०७७६६५ स्थायी   

७ का.स. गो�वन्द �नरौला ९८१८२६२११६ करार   

दतार् चलानी तथा सोध पुछ उप-शाखा 

८ का.स. राजेन्द्र कुमार थारु   स्थायी   

सामािजक सुर�ा तथा पिञ्जकरण उप-शाखा 

१० सहायकस्तर पाच� राकेश भट्टराइर्   स्थायी  उप-शाखा प्रमुख 

राजस्व व्यवस्थापन उप-शाखा 

११ सहायकस्तर पाच� �सता रेग्मी ९८४२५१९८२५ स्थायी   

१२ मु�खया सरजुग लाल थारु ९८४२०९३९६८ स्थायी   

१३ सहायकस्तर चौथो सरोज �घ�मरे ९८४२५८७०५३ स्थायी   

आन्तर�क लेखा प�र�ण उप-शाखा 

१४ सहायकस्तर पाच� रोसन दाहाल ९८४२३१६३३९ स्थायी   

अ�थर्क प्रसाशन शाखा 

१५ अ�धकृतस्तर सात� धनमाया राइर् ९८५२०२०४१७ स्थायी शाखा प्रमुख 

१६ सहायकस्तर पाच� बलराम गौतम ९८४२०२९९४३ अस्थाइर्   

१७ सहायकस्तर चौथो अ�दत दाहाल ९८१९३२७८७८ स्थायी   

१८ का.स. राम �वलास मल्ल�क ९८४२११४४३२ स्थायी   

१९ का.स. जमुना खवास ९८००९६४७६८ करार   
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शहर� पूवार्धार �वकास शाखा 

२० इर्िन्ज�नयर बालकृष्ण �नरौला ९८५२०७२६०० करार शाखा प्रमुख 

२१ सहायकस्तर चौथो युवराज गुरागाई ९८४९७१७१०९ स्थायी   

२२ सहायकस्तर  पाँचौ संजोग राइर् ९८४३४६४५३८ स्थायी   

२३ अ.सव- इर्िन्ज�नयर योगेन्द्र गौतम ९८४२२४५१६९ करार   

भु�म व्यबस्थापन तथा भवन �नयमन शाखा 

२४ इर्िन्ज�नयर �वरेन्द्र �गर� ९८४९५९९५२१ करार शाखा प्रमुख 

२५ सहायक चौथो सन्तोष कुमार शाह ९८१८०९४०९९ स्थाइर्   

२६ अ.सव- इर्िन्ज�नयर शु�शल सुवेद� ९८४२०२८९१३ स्थाइर्   

२७ अ�मन र�बन खड्का ९८४८८०५२४२ स्थायी   

२८ अ�मन रचना लुइर्टरेल ९८६२०३४६८२ करार   

२९ का.स. घनश्याम भण्डार� ९८४२३००३८४ स्थायी   

�श�ा शाखा 

३० अ�धकृतस्तर दश� भुपेन्द्र प्र.कोइराला ९८४२०४९५७० स्थायी शाखा प्रमुख 

३१ अ�धकृतस्तर सात� ए�लना बस्नते ९८४२९८३३९७ स्थायी   

३२ सहायक पाँच� प्रा.स. नरमाया रोक्का ९८६२१४१६३६ स्थायी   

३३ सहायक पाँच� प्रा.स. �सताराम बोहोरा ९८६२५१६७५६ स्थायी   

३४ श्रोत सहायक  मुिक्तनाथ गौतम ९८४२३४१७७४ स्थायी   

३५ का.स. करुणा चौहान �वष्ट ९८०८७८४७८४ करार   

म�हला तथा बालबा�लका शाखा 

३६ सहायकस्तर पाँच�  ल�मी कुमार� थापा ९८४२०३५३४० स्थायी शाखा प्रमुख 

३७ सहायकस्तर चौथो सम्झना अयार्ल ९८४१०६३८४० स्थायी   

योजना अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा 

३८ अ�धकृतस्तर छैठ� झमक भट्टराइर् ९८४२०४४१२६ अस्थायी शाखा प्रमुख 

३९ स.कम्प्युटर अपरेटर खगेन्द्र गौतम ९८४२०२६५२७ करार   

स्वास्थ्य शाखा 

४० हे.अ. संतोष �वश्वकमार् ९८५२०४१६५६ स्थायी   

४१ अ.हे.व लोक �बक्रम श्रेष्ठ ९८२०७००१६९ स्थायी   

४२ का.स. राम कुमार राजवंशी ९८०४३०४०७८ स्थायी   
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कृ�ष �वकास शाखा 

४३ सहायक पाँच� प्रा.स. �नमर्ला कोइराला ९८४२२४०५३१ स्थायी   

४४ सहायक चौथो  ना.प्रा.स. �वशाल �सटौला ९८६२४००२१५ करार   

पशु �वकाश शाखा 

४५ अ�धकृतस्तर सात� बाबुराम बस्नेत ९८५२०७५३१६ स्थायी शाखा प्रमुख 

४६ अ�धकृतस्तर छैठ� सहदेव दास ९८४२१२७३२३ स्थायी   

४७ अ�धकृतस्तर छैठ� मोहन नेपाल   स्थायी   

उध्दोग तथा सहकार� प्रबद्र्धन शाखा 

४८ अ�धकृतस्तर छैठ� इन्द्रमणी कट्टेल ९८४२६४८००८ स्थायी शाखा प्रमुख 

४९ स.क.अ. सुरेश काक� ९८५२०२०६८१ करार   

५० स.क.अ. केशव ढकाल ९८१३७१७५३४ करार   

सूचना प्र�व�ध शाखा 

५१ अ�धकृतस्तर छैठ� कुमार पौडेल ९८४३५८८७०३ करार   

५२ सहायकस्तर चौथो �ववेक ख�त्र ९८४२३०२२५५ करार   

कानुन तथा �वधायन शाखा 

५३ अ�धकृतस्तर छैठ� 
तारा भट्टराइर् 
न्यौपान े

९८४२५३०३३७ स्थायी शाखा प्रमुख 

५४ सहायक चौथो अ�शम पोखे्रल ९८५२०६३३०३ करार   

५५ का.स. रोशन मा�झ ९८१९०६४२८२ करार   

स�चवालय 

५६ स.कम्प्युटर अपरेटर �दनेश खड्का ९८६२१८७९२७ करार   

५७ स्व�कय स�चव �शव राइर् ९८४२९०२५७४ करार   

५८ का.स. गंगा गौतम ९८२९३६४५८२ करार   

दमकल सेवा  

५९ ह्याभी सावार� चालक युवराज सुनचउेर� ९८४२०५८८५२ करार   

६० ह्याभी सावार� चालक सुरेन्द्र राइर् ९८१८९९४३२३ करार   

६१ अग्नी �नरोधक खेम राज �धमाल ९८४४४०४७१६ करार   

६२ अग्नी �नरोधक मनोज काक� ९८०८२९१७४४ करार   

६३ अग्नी �नरोधक अ�भषेक देवान ९८०४०३३३४० करार   
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६४ अग्नी �नरोधक जीत बहादरु पोखे्रल ९८२३३७१५३७ करार   

६५ अग्नी �नरोधक �बसाल सुहाङ ९८०५३७००२२ करार   

६६ अग्नी �नरोधक सागर खवास ९८१७३१६७४१ करार   

सवार� चालक र अन्य कमर्चार� 

६७ सवार� चालक राज कुमार राइर् ९८५२०३१८३१ स्थायी   

६८ सवार� चालक सन्त बहादरु मगर ९८०४३६७००४ करार   

६९ सवार� चालक �नर बहादरु खुलाल ९८४२०७६९०१ करार   

७० सवार� चालक केशव अ�धकार� ९८१७२४०६८२ करार   

७१ सवार� चालक राम प्रसाद सुवेद� ९८२२२३२८७ करार   

७२ स्वीपर �वना मिल्लक   करार   

नगर प्रहर� 

७३ अ.सहायक न.प्र. सल बहादरु गुरुङ ९८०४०५५६४७ करार   

७४ न.प्र. अ�भषेक राइर् ९८१०५७३३७ करार   

७५ न.प्र. भरत प्रसाद भट्टराइर् ९८२३३७३४८५ करार   

७६ न.प्र. चन्डीका �धमाल ९८१४३४७६२९ करार   

७७ न.प्र. इन्द�रा खवास ९८२४३४४६६४ करार   

७८ न.प्र. िजवन राइर् ९८२७३७१३३५ करार   

७९ न.प्र. अपर्न �धमाल ९८१०५७६१४२ करार   

८० न.प्र. पुष्प थापा ९८१०४५१६७८ करार   

८१ न.प्र. संिजव कुमार श्रेष्ठ ९८०६९५५३९० करार   

                             आयुर्वेद औषधालय 

८२ 
सहायकस्तर पाँच� 
/क�वराज 

कुलान्नद यादव ९८५२०३५५८३ स्थायी शाखा प्रमुख 

८३ 
सहायकस्तर पाँच� 
/व�रष्ठ वधै 

कमल �घ�मरे ९८४२७१८१८९ स्थायी   

८४ 
सहायकस्तर पाँच� 
/व�रष्ठ वधै 

राजन कुमार साह ९८४२९९००५९ स्थायी   

८५ का.स. सु�नता नेपाल ९८०४३३२९०९ करार   

�व�भन्न कायर्क्रम तफर्  
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प्रधानमिन्त्र रोजगार कायर्क्रम 

  रोजगार संयोजक �रक्त   करार   

८६ स.ई. स�चन अचायर् ९८१६३०८०३८ करार   

रािष्ट्रय प�रचयपत्र तथा पिञ्जकरण कायर्क्रम 

  एम.आइर्.एस अपरेटर कृष्ण न्यौपान े ९८४२४०२४७१ करार 
सामािजक सुर�ा 

हेन� 

८७ एम.आइर्.एस अपरेटर मदन रायमा�झ ९८४२१९५२२७ करार   

८८ �फल्ड सहायक रन्ज ुढकाल ९८१६३३८०५५ करार   

  सा.प. / चौथो शारदा अ�धकार� ९८४२२०३५४९ करार   

८९ सा.प. / चौथो तारा सुवेद� नेपाल ९८४२२०९४९९ करार   

  लघउु�म �वकास कायर्�म   
९० उ.�व.सहजकतार् रमेश अ�धकार� ९८४२३७५४६५ करार   

९१ उ.�व.सहजकतार् �सता गुरागाइ ९८४२२१०६९५ करार   
 

 

 

वडा कायार्लयमा कायर्रत कमर्चार�को �ववरण 

कायार्लय �स.नं. पद नाम थर सम्पकर्  नं. स्थायी/करार कै�फयत 

१ नं. वडा 
कायार्लय 

९२ स.पाच� टेकनाथ रेग्मी ९८५२०८०१७४ स्थायी स�चव 

९३ स.च�थो बजरंग प्र.गुप्ता ९८४२९५७०२३ स्थायी   

९४ अ.स. इर् केशव भट्टराइर् ९८१५०७७४२३ स्थायी   

९५ का.स. डम्वर कुमार� �गर�       

२ नं. वडा 
कायार्लय 

९६ स.पाच� राजेन्द्र ख�तवडा ९८४३३७६५११ स्थायी स�चब 

९७ स.चौथो 
अजुर्न कुमार 
बास्तोला 

९८४२१२९४८० स्थायी   

९८ सव. इर् �वप्लव राजवं�श ९८५२०६३००५ करार वडा नं. ३  

९९ का.स. अमर ब. �धमाल ९८४२१४१५०३ स्थायी   

१०० का.स. धन कु.थापा   स्थायी   

३ नं. वडा 
कायार्लय 

१०१ स.पाच� क�पल प्र. पौडेल ९८६२०७७९२६ स्थायी स�चव 

१०२ सा.प. सारधा अ�धकार�   करार   

१०३ सा.प. �बनोद बराल   करार   
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१०० का.स. पूजा चौधर�   करार   

४ नं. वडा 
कायार्लय 

१०४ स.पाँचौ प्र�दप आचायर् 9842144885 स्थायी               स�चव 

१०५ स.च�थो �ान�दप राइर्   स्थायी   

१०६ सव. इर् दयाराम आचायर् ९८५२०२९९७० करार वडा नं. ५ 

१०७ का.स. होम ब. कक� ९८४२४०४९८० स्थायी   

५ नं. वडा 
कायार्लय 

१०८ स.पाच� अ�भषेक राइर् ९८४०७७६४८६ स्थायी स�चव 

१०९ स.पाँच� कृष्ण कु. चौधर� ९८१५३२७०५६ स्थायी   

६ नं. वडा 
कयार्लय 

११० स.पाँचौ 
ल�मी प्रसाद 
भट्टराई 

९८५१२४६४४४ स्थायी स�चव 

१११ स.क.अ. राधेश्याम शाह ९८०७३६८१०० करार   

११२ सव. इर् �नमर्ल �रजाल ९८४२२८४७३४ करार   

११३ का.स. ल�मण चौधर�   स्थायी   

७ नं. वडा 
कायार्लय 

११४ स.पाच� �ववेक चन्द्र काक� ९८५२०६०१२५ स्थायी स�चव 

११५ स.पाँच� अ�टराम राजवंशी ९८४२२४५९३१ स्थायी   

११६ अ.स. इर् गुणराज �तम्सीना ९८५२०६६००० करार   

११७ स.क.अ. यसोदा देवी दलुाल ९८४२१८३८६३ करार   

११८ का.स. �वजय चौधर�   करार   

८ नं. वडा 
कायार्लय 

११९ स.पाँचौ पुष्प अ�धकार� ९८४२२५४८९२ स्थायी स�चव 

१२० स.पाँच� अलकचन खवास ९८४२१५२४४७ स्थायी   

१२१ सव. इर् अिजत महतरा ९८५१०७५००१ करार वडा नं. १० 

१२२ स.क.अ. ल�मी फुदङु्ग ९८१५३८७१३६ करार   

१२३ का.स. अन्तलाल चौधर� ९८४२२२८२६० स्थायी   

९ नं. वडा 
कायार्लय 

१२४ 
सहायकस्तर 
पाँचौ 

इिन्दरा भण्डार� ९८४२०८५५९८ स्थायी स�चव 

१२५ स.चौथो अमतृ खड्का ९८६१४९७१२० स्थायी   

१२६ अ.स. इर् राजेन्द्र खवास   करार   

१२७ स.क.अ. �दल कु. राजवंशी ९८४२२६३७६९ करार   

१२८ का.स. पूजा चौधर�   करार   

१० नं. 
वडा 
कायार्लय 

१२९ स.पाच� एतराज नपेाल� ९८४२१०८६८९ स्थायी स�चव 

१३० स.क.अ. रोश्ना भट्टराइर्   करार   

१३१ का.स. गंगामाया �धमाल   करार   
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११ नं. 
वडा 
कायार्लय 

१३२ स.पाच� बाबुराम ढंुगाना ९८५२०५०७१३ स्थायी स�चव 

१३३ स.च�थो सुरजमणी अ�धकार� ९८४२३६७१०९ स्थायी   

  सव. इर् स�चन आचायर् ९८१६३०८०३८ करार   

१३४ स.क.अ. िजवन राइर् ९८४७२१३५५५ करार   

१३५ का.स. �नमर्ला कटुवाल ९८००९८४६४९ करार   
 

स्वास्थ्य संस्थामा कायर्रत कमर्चार� �ववरण 

�स.न. पद तह नाम थर सम्पकर्  नम्वर स्थायी/करार कै�फयत 

बेलबार� नगर अस्पतालऽ बलेबार� -१ 

१३६ मे.अ. आठौ उमेश शाह ९८५२०६५७११ करार   

१३७ जन स्वा. �नर��क  छैठौ 
�वष्णु प्रसाद 
भट्टराइर् 

९८४२०८४६४० स्थायी   

१३८ �स.अ.हे.ब.अ छैठौ �सता देवी राइर् ९८४२०३१६५१ स्थायी   

१३९ 
�स.अ.न.मी 
�नर��क 

छैठौ �डकमाया राइर् ९८४२१०४९४२ स्थायी   

१४० �स.अ.न.मी  पाँच� सफला बस्नेत ९८४२०५४११८ स्थायी   

१४१ स्टाफ नसर् पाँच� �ब�नता बस्नेत ९८४२४९५२८१ करार   
१४२ रे�डयोग्राफर पाँच� �व�वका दाहाल ९८६०७१३८५८ करार   

१४३ हे.अ पाँच� नोवल शे्रष्ठ ९८२०७००४२१ करार   

१४४ अ.हे.ब. चौथो भुपेन्द्र अ�धकार� ९८५२०५१०१९ स्थायी   
१४५ ल्या.अ. चौथो को�पला भण्डार� ९८४२०७००२६७ करार   

१४६ का.स   हस्तीमाया मंग्राती ९८१२३४६२३४ करार   

आधारभतु स्वास्थ्य सवेा केन्द्र, बेलबार� -२ 

१४७ �स.अ.हे.ब.अ छैठौ मनोज पाठक ९८४२२०४७८४ स्थायी   

१४८ �स.अ.न.मी पाँच� शु�सला दाहाल ९८४२२२८७४४ स्थायी   

१४९ अ.हे.ब चौथो 
सु�मत्रा कुमार� 
चौधर� 

९८१६३२५२५९ स्थायी   

१५० का.स.   स�मता �लम्ब ु ९८११३४७४९४ करार   

आधारभतु स्वास्थ्य सवेा केन्द्र, बेलबार� -३ 
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१५१ �स.अ.हे.ब.अ छैठौ यमनाथ �घ�मरे ९८४२५७०६८४ स्थायी   

१५२ �स.अ.न.मी. पाँच� मनु �घ�मरे ९८४२०५२८४७ स्थायी   

१५३ अ.ह.व. चौथो रमा गौतम ९८४९१९३३७०     

१५४ का.स.   सनृा गोले   करार   

आधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र बलेबार�-४ 

१५५ �स.अ.हे.ब. पाँच� जगत बन्द ु�गर� ९८४२१२७०२० स्थायी   

१५६ अ.न.मी. पाँच� �बष्णु माया मंग्राती ९८११०६००२४ करार   

१५७ का.स.   पुजा �वश्वकमार् ९८१४३५१४०९ करार   

कसेनी स्वास्थय चौक� बलेबार�-५  

१५८ �स.अ.हे.ब.अ छैठौ बालकृष्ण अ�धकार� ९८४२०६८३७४ स्थायी   

१५९ हे.अ. छैठौ सरोज बराल ९८१७३३१३६६ स्थायी   

१६० ल्याब.टे. पाँच� सन्ध्या राइर् ९८१०५४७६११ करार   

१६१ अ.न.मी चौथो शान्ती �लम्बु ९८६२०३७२५१ स्थायी   

१६२ अ.न.मी चौथो सजृना राइर् ९८६२१३०२९६ स्थायी   

१६३ का.स.   र�बना चौधर� ९८१६३०४०१७ करार   

आधारभतु स्वास्थ्य सवेा केन्द्र बलेबार�-६ 

१६४ �स.अ.हे.ब. छैठौ न�वन कुमार �नरौला ९८४२५५४६२१ स्थायी   

१६५ अ.हे.व. चौथो प्र�दप शे्रष्ठ ९८०४०१६०४४ करार   

१६६ अ.न.मी. चौथो �रचा दाहाल ९८२९३५७१५२ करार   

१६७ का.स.   सुमन खवास   करार   

बाहुनी प्राथ�मक स्वास्थ्य केन्द्र बलेबार�-७ 

१६८ मे.अ. आठौ तोणर्राज कटुवाल ९८४९१६०८९६ स्थायी   

१६९ मे.अ. आठौ �ब�नत मण्डल ९८१५२७५१०८ करार   

१७० जन स्वा. �नर��क  छैठौ चन्र बहादरु दाहाल ९८४२२४३०१७ स्थायी   

१७१ �स.अ.न.मी छैठौ अन्जु थापा ९८१०४९०३३४ स्थायी   

१७२ �स.अ.न.मी पाँच� सारदा दाहाल ९८६२३१५११२ स्थायी   

१७३ अ.न.मी. पाँच� कल्पना खनाल ९८५२०२३६५३ स्थायी   
१७४ अ.हे.ब. पाँच� राजु भट्टराइर् ९८४२२९६३२७ स्थायी   
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१७५ ल्या.अ. पाँच� मुना दे�व ख�तवडा ९८४२२४७१५४ स्थायी   

१७६ अ.हे.ब. चौथो तारा थापा  ९८४९३८६१६४ स्थायी   

१७७ अ.न.मी. चौथो �खना दे�व �नरौला ९८४२०७२५११ करार   

१७८ डाकर्  रुम अ. चौथो र�बचन्द्र खनाल ९८४२६३४४८७ करार   

१७९ का.स.   जनकलाल चौधर� ९८६२१५७३७३ करार   

आधारभतु स्वास्थ्य सवेा केन्द्र बलेबार�-८ 

१८० हे.अ. पाँच� सोनु पोखे्रल ९८६२०६८५१० करार   

१८१ �स.अ.न.मी पाँच� स�बता �धमाल ९८४२१३३१५७ स्थायी    

१८२ का.स.   तारा सुवेद� पाण्ड े ९८११३९७१९२ करार   

डाँगीहाँट स्वास्थय चौक� बेलबार�-९ 

१८३ जन स्वा. �नर��क  छैठौ �धरज खवास ९८६२२०७०९६ स्थायी   

१८४ �स.अ.हे.ब.अ छैठौ 
�लल बहादरु 
बुढाथोक� 

९८४२२४६१५१ स्थायी   

१८५ जन स्वा. �नर��क  छैठौ प्र�मला गुरागाइर् ९८४२६४३०१३ स्थायी   

१८६ अ.न.मी चौथो सु�नता काफ्ले ९८६०२८६००९ स्थायी   

१८७ अ.न.मी चौथो जुनु �घ�मरे ९८०४०५०९६० स्थायी   

१८८ ल्या.अ. चौथो पुजा चौधर� ९८६५४८५२८० करार   

१८९ का.स.   शारदा खनाल ९८६२१५३२५४ करार   

आधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र बलेबार�-१० 

१९० जन स्वा. �नर��क  छैठौ �बशाल �धताल ९८०३३५६२९ स्थायी   

१९१  �स.अ.न.मी. पाँच� सु�नता चमर्कार ९८६२१५७३७३ स्थायी   

१९२ का.स.   दमन्ता जोगी ९८०७३५५१४३ करार   

आधारभतु स्वास्थ्य केन्द्र बलेबार�-११ 

१९३ �स.अ.हे.ब. पाँच� सु�नता रसाइर्ल� ९८४२९००२१९ स्थायी   

१९४ हे.अ. पाँच� स�म�ा राइर् ९८६२०४३१५३ करार   

१९५ अ.न.मी. चौथो �सता राइर् ९८०८४५५१३९ करार   

१९६ का.स.   मुना �धताल ९८४२१६०२३९ करार   



44 
 

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कायर्क्रम  
१९७ सहजकतार् चौथो �दनेश गौतम ९८६४२६४६०९ करार   
१९८ सहजकतार् चौथो �रत ुकुमार� राइर् ९८००९१५६९२ करार   
१९९ सहजकतार् चौथो घनश्याम काक� ९८४२०९३५४८ करार   
२०० सहजकतार् चौथो र�वना राइर् ९८२७१३०१०१ करार   

 
 
५.�नकायबाट �दान ग�रने सेवा 

• नाग�रक वडाप� २०७६ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तोके बमोिजमका 

सेवाहरु । 

६.सेवा �दान गन� �नकायको शाखा र िजम्मेवार अ�धकार� 

• नगरपा�लकाको वेभसाईटमा नाग�रक वडाप� २०७६ सावर्ज�नक ग�रएको छ । 

७.सेवा �ा� गनर् लाग्ने दस्तरु र अव�ध 

• सूचनाकको हक सम्बन्धी �नयमावल� २०६५ को �नयम ४ बमोिजम र अन्य �वषेश काननूले 

तोके बमोिजमको दस्तरु तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोकेको 

अव�ध �भ� र अन्य �वशेष कानूनले तोकेको सोह� बमोिजम हनु े। 

८.�नणर्य गन� ���या र अ�धकार� 

• नगर सभाबाट स्वीकृत कायर्�महरु सम्बिन्धत शाखाबाट ���या परुा ग�र कायार्लय 

�मखु/नगर कायर्पा�लकाबाट �नणर्य ग�र सम्पादन हनु ेगरेको । 

९.�नणर्य उपर उजरु� स�ु ेअ�धकार� 

• कायार्लय �मखु 

११.ऐन �नयम �व�नयम र �नद� िशका सूिच 
 
१. सावर्जा�नक ख�रद �नयमावल� २०७८   �.�म�त २०७८/०९/२२ 

 
१२.आम्दानी खचर् तथा आ�थर्क करोवार सम्बन्धी अध्याव�धक �ववरण 
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धन्यवाद । 
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