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बेलबारी नगरपाललका 
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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 लेटाङनगरपाललका, 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 सचंालन ऐन २०७४ को पररच्छेद–३ गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको काम, कततव्य र 

अलिकार 

११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अलिकारः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकि अलिकार संलििानको 

अनसुचूी–८ मा उल्िेख भए बमोलिम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) को सिवसामान्यतामा प्रलतकूि असर नपन ेगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतवव्य र अलिकार 

दहेाय बमोलिम हुनछेः– 

क. नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्यिस्थापन, लनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्िी नीलत, काननू र मापदण्डको लनमावण तथा 

कायावन्ियन, 
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(२) दहेायका कायवमा सहयोग परु् याउनको िालग नगर प्रहरीको पररचािन गनव सकनेः– 

(क) गाउँपालिका िा नगरपालिकाको नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनणवय कायावन्ियन, 

(ख) गाउँपालिका िा नगरपालिकाको सम्पलिको सरुक्षा र संरक्षण, 

(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपिवको सरुक्षा व्यिस्थापन, 

(घ) स्थानीय बिार तथा पालकव ङ स्थिको रेखदखे र व्यिस्थापन, 

(ङ) गाउँ िा नगर सरसफाई सम्बन्िी मापदण्डको कायावन्ियन, 

(च) न्यालयक सलमलतिे गरेका लमिापत्र तथा लनणवयको कायावन्ियन, 

(छ) सािविलनक ऐिानी र पती िग्गा, सािविलनक भिन, सम्पदा तथा भौलतक पिूाविारको संरक्षण र सरुक्षा, 

(ि) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी खोिी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना, 

(झ) अनलिकृत लिज्ञापन तथा होलडङ बोडव लनयन्त्रण, 

(ञ) छाडा पश ुचौपायाको लनयन्त्रण, 

(ट) अनलिकृत लनमावण तथा सािविलनक सम्पलि अलतक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण, 

(ठ) कायवपालिकािे तोकेको अन्य कायव। 

3. ख. सहकारी ससं्था 

(१) सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्डको लनमावण, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) सम्बलन्ित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुन ेसहकारी संस्थाको दताव, अनमुलत, 

खारेिी र लिघटन, 

(३) सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड लनिावरण र लनयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्िी रालरिय, केन्रीय, लिषयगत, प्रादलेशक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्िय र सहकायव, 

(५) सहकारी सम्बन्िी स्थानीय तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान, 

(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अलभिलृद्ध, 

(७) स्थानीय सहकारी क्षते्रको प्रिर्िन, पररचािन र लिकास । 

4. ग. एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेलडयो सञ्चािन अनमुलत, निीकरण, लनयमन र खारेिी, 

(२) प्रदशे काननूको अिीनमा रही एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्िी अन्य कायव । 

5. घ. स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही सम्पलि कर, घर बहाि कर, घर िग्गा रलिरिेशन शलु्क, सिारी सािन कर, 

सेिा शलु्क दस्तरु, पयवटन शलु्क, लिज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भलूमकर (मािपोत), मनोरञ्िन कर सम्बन्िी नीलत, काननू, 

मापदण्ड, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) स्थानीय पिूाविार तथा सेिाको शलु्क लनिावरण, सड्ढिन र व्यिस्थापन, 

(३) िेलकङ्ग, कायालकङ्ग, कयानोलनङ्ग, बञ्िी िम्प, लिपफ्िायर, र् यालफ्टङ्ग, मोटरबोट, केििुकार सेिा िगायत अन्य 

िि तथा स्थि क्षेत्रमा सञ्चािन हुने निीन पयवटकीय सेिा तथा साहलसक खेिको शलु्क, 

(४) िडीबटुी, किाडी र िीििन्त ुकर लनिावरण तथा सङ्किन, 

(५) स्थानीय रािस्िको आिार लिस्तार तथा प्रिर्िन, 

(६) ढुगां, लगट्टी, िािुिा, माटो, काठ दाउरा, िरािरुी, स्िेट, खरीढुगां आलद प्राकृलतक एिं खानीिन्य िस्तुको लबक्री तथा 

लनकासी शलु्क दस्तुर संकिन 
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(७) लसफाररस, दताव, अनमुलत, निीकरण आलदको शलु्क, दस्तुर लनिावरण र संकिन 

(८) स्थानीय रािस्ि प्रिर्िनका िालग प्रोत्साहन, 

(९) रािस्ि सचूना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही स्थानीय तहमा रािस्ि चहुािट लनयन्त्रण सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड 

र लनयमन, 

(११) स्थानीय पिूाविार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तुर सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड र लनयमन, 

(१२) मािपोत सकंिन, 

(१३) कर तथा सेिा शलु्क सम्बन्िी अन्य कायव। 

6. ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलत, मापदण्ड, सेिा शतव, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) संलििानको िारा ३०२ को उपिारा (२) बमोलिम समायोिन भएका कमवचारीको व्यिस्थापन, उपयोग र समन्िय, 

(३) सगंठन लिकास, िनशलि व्यिस्थापन र िलृि लिकास, 

(४) स्थानीय काननू बमोलिम सगंठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गरी सगंठन संरचना तथा दरबन्दी लनिावरण, 

(५) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलिको उपयोग, प्रिर्िन र लनयमन, 

(६) िनशलि व्यिस्थापन तथा िलृि लिकास, 

(७) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव। 

7. च. स्थानीय तथ्याकं र अलिलेख सकंलन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) आिारभतू तथ्याकं सड्ढिन र व्यिस्थापन, 

(३) िन्म, मतृ्य,ु लििाह, सम्बन्ि लिच्छेद, बसाइसराइ दताव र पाररिाररक िगतको अलभिेख तथा पञ्िीकरण व्यिस्थापन, 

(४) सचूना तथा सञ्चार, प्रलिलियिु आिारभतू तथ्याकंको सकंिन र व्यिस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्याकं र अलभिेख सकंिन सम्बन्िी अन्य कायव । 

8. छ. स्थानीयस्तरका लवकास आयोजना तथा पररयोजना 

(१) लिकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन, मलू्याकंन र लनयमन, 

(२) आलथवक, सामालिक, सांस्कृलतक, िातािरणीय, प्रलिलि र पिूाविारिन्य लिकासका िालग आिश्यक आयोिना तथा 

पररयोिनाहरूको तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन तथा मलू्याकंन, 

(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्िान तथा प्रभाि मलू्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा सािनको पलहचान तथा अलभिेख व्यिस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही शहरी लिकास, बस्ती लिकास र भिन सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा 

सो सम्बन्िी योिना तिुवमा, आयोिना पलहचान, अध्ययन, कायावन्ियन र लनयमन, 

(६) रालरिय भिन संलहता तथा मापदण्ड बमोलिम भिन लनमावण अनमुलत, अनगुमन र लनयमन, 

(७) सरकारी भिन, लिद्यािय, सामदुालयक भिन, सभागहृ र अन्य सािविलनक भिन तथा संरचनाको लनमावण र ममवत सम्भार 

तथा सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(८) सङ्घीय र प्रदशेस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायावन्ियनमा समन्िय, सहिीकरण र सहयोग, 

(९) सरुलक्षत बस्ती लिकास सम्बन्िी नीलत, योिना, कायवक्रम तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन, लनयमन र मलू्याकंन, 

(१०) सािविलनक लनमावण कायवको िालग प्रचलित काननू बमोलिमको “घ” िगवको इिाितपत्रको िारी, निीकरण तथा 



5 
 

खारेिी, 

(११) पयवटन क्षेत्रको लिकास, लिस्तार र प्रिर्िन सम्बन्िी आयोिनाहरूको पलहचान, कायावन्ियन, व्यिस्थापन, अनगुमन 

तथा लनयमन, 

(१२) निीन पयवटकीय सेिा तथा कायवहरू सम्बन्िी आयोिनाहरूको पलहचान, कायावन्ियन, व्यिस्थापन, अनगुमन तथा 

लनयमन, 

(१३) लिकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्िी अन्य कायव । 

9. ज. आिारिूत र माध्यलमक लशक्षा 

(१) प्रारलम्भक बाि लिकास तथा लशक्षा, आिारभतू लशक्षा, अलभभािक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खिुा तथा िैकलल्पक 

लनरन्तर लसकाइ, सामदुालयक लसकाइ र लिशेष लशक्षा सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन, 

मलू्याकंन र लनयमन, 

(२) सामदुालयक, संस्थागत, गठुी र सहकारी लिद्यािय स्थापना, अनमुलत, सञ्चािन, व्यिस्थापन तथा लनयमन, 

(३) प्रालिलिक लशक्षा तथा व्यािसालयक तालिमको योिना तिुवमा, सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन, मलू्याकंन र लनयमन, 

(४) मातभृाषामा लशक्षा लदने लिद्याियको अनमुलत, अनगुमन तथा लनयमन, 

(५) गालभएका िा बन्द गररएका लिद्याियहरूको सम्पलि व्यिस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगर लशक्षा सलमलत गठन तथा व्यिस्थापन, 

(७) लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत गठन तथा व्यिस्थापन, 

(८) लिद्याियको नामाकरण, 

(९) सामदुालयक लिद्याियको िग्गाको स्िालमत्ि, सम्पलिको अलभिेख, संरक्षण र व्यिस्थापन, 

(१०) लिद्याियको गणुस्तर अलभिलृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको लितरण, 

(११) सामदुालयक लिद्याियको लशक्षक तथा कमवचारीको दरबन्दी लमिान, 

(१२) लिद्याियको नकसाकंन, अनमुलत, स्िीकृलत, समायोिन तथा लनयमन, 

(१३) सामदुालयक लिद्याियको शैलक्षक पिूाविार लनमावण, ममवत सम्भार, सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(१४) आिारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन, अनगुमन तथा व्यिस्थापन, 

(१५) लिद्याथी लसकाई उपिब्िीको परीक्षण र व्यिस्थापन, 

(१६) लनःशलु्क लशक्षा, लिद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिलृिको व्यिस्थापन, 

(१७) ट्यसून, कोलचङ िस्ता लिद्यािय बालहर हुने अध्यापन सेिाको अनमुलत तथा लनयमन, 

(१८) स्थानीयस्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलिलिको संरक्षण, प्रिर्िन र स्तरीकरण, 

(१९) स्थानीय पसु्तकािय र िाचनाियको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

(२०) माध्यलमक तहसम्मको शैलक्षक कायवक्रमको समन्िय र लनयमन, 

(२१) सामदुालयक लिद्याियिाई लदने अनदुान तथा सोको बिेट व्यिस्थापन, लिद्याियको आय व्ययको िेखा अनशुासन 

कायम, अनगुमन र लनयमन, 

(२२) लशक्षण लसकाइ, लशक्षक र कमवचारीको तालिम तथा क्षमता लिकास, 

(२३) अलतररि शैलक्षक लक्रयाकिापको सञ्चािन । 

10. झ. आिारितू स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आिारभतू स्िास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिनाको तिुवमा, कायावन्ियन तथा 

लनयमन, 
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(२) आिारभतू स्िास्थ्य, प्रिनन स्िास्थ्य र पोषण सेिाको सञ्चािन र प्रिर्िन, 

(३) अस्पताि र अन्य स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) स्िास्थ्य सेिा सम्बन्िी भौलतक पिूाविार लिकास तथा व्यिस्थापन, 

(५) स्िच्छ खानपेानी तथा खाद्य पदाथवको गणुस्तर र िाय ुतथा ध्िलनको प्रदषूण लनयन्त्रण र लनयमन, 

(६) सरसफाई सचेतनाको अलभिलृद्ध र स्िास्थ्यिन्य फोहोरमिैाको व्यिस्थापन, 

(७) स्िास्थ्यिन्य फोहरमिैा सड्ढिन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, लिसिवन र सोको सेिा शलु्क लनिावरण र लनयमन, 

(८) रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सेिा सञ्चािन, 

(९) औषलि पसि सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन र लनयमन, 

(१०) सरसफाई तथा स्िास्थ्य क्षेत्रबाट लनरकालसत फोहोरमैिा व्यिस्थापनमा लनिी तथा गरैसरकारी क्षते्रसँग समन्िय, 

सहकायव र साझेदारी, 

(११) पररिार लनयोिन तथा मातलृशश ुकल्याण सम्बन्िी सेिा सञ्चािन, अनमुलत, अनगुमन तथा लनयमन, 

(१२) मलहिा तथा बािबालिकाको कुपोषण न्यनूीकरण, रोकथाम, लनयन्त्रण र व्यिस्थापन । 

11. ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण सरंक्षण र जैलवक लवलविता 

(१) स्थानीय व्यापार, िस्तुको माग, आपलूतव तथा अनगुमन, उपभोिा अलिकार तथा लहत सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, 

कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) बिार तथा हाट बिार व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीय िस्तुहरूको उत्पादन, आपलूतव तथा लनकासी प्रक्षपेण, मलू्य लनिावरण र अनगुमन, 

(४) स्थानीय व्यापार र िालणज्य सम्बन्िी पिूाविार लनमावण, 

(५) स्थानीय िस्तु र सेिा व्यापारको मलू्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, अनमुलत, निीकरण, खारेिी, अनगुमन र लनयमन, 

(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणािी र अध्ययन अनसुन्िान, 

(८) लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसग समन्िय र सहकायव, 

(९) स्थानीय व्यापार प्रिर्िन, सहिीकरण र लनयमन, 

(१०) स्थानीय बौलद्धक सम्पलिको संरक्षण, प्रिर्िन र अलभिेखाकंन, 

(११) उपभोिा सचेतना अलभिलृद्ध, िलक्षत उपभोिाको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्त ुतथा सेिाको गणुस्तर परीक्षण, 

(१२) िातािरण संरक्षण र िैलिक लिलििता सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा तथा त्यसको 

कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(१३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोलखम न्यनूीकरण, 

(१४) स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्यमा प्रलतकूि असर पन ेलकलसमका उपभोग्य िस्तुको बेचलिखन र उपभोग तथा िातािरणीय 

प्रदषूण र हालनकारक पदाथवहरूको लनयन्त्रण, अनगुमन तथा लनयमन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमिैा व्यिस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तरमा न्यनू काबवनमखूी तथा िातािरणमैत्री लिकास अििम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिवद्धन, 

(१८) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र लनिावरण र व्यिस्थापन, 

(१९) स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र िैलिक लिलििता सम्बन्िी अन्य कायव। 
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12. ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलि सडक र लसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृलष सडक र लसचाइ सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बन्िी योिना तिुवमा, 

कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृलष सडक, झोिुगें पिू, पिेुसा, लसँचाइ र तटबन्िन सम्बन्िी गरुुयोिनाको तिुवमा, कायावन्ियन, 

ममवत, सम्भार र लनयमन, 

(३) स्थानीयस्तरका लसचँाइ प्रणािीको लनमावण, सञ्चािन, रेखदखे, ममवत सम्भार, स्तरोन्नलत, अनगुमन र लनयमन, 

(४) यातायात सरुक्षाको व्यिस्थापन र लनयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलष सडक सम्बन्िी अन्य कायव । 

13. ठ. गाउँसिा, नगर सिा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाउँसभा िा नगरसभा सम्बन्िी नीलत, काननू र कायवलिलि, 

(२) स्थानीयस्तरका लिषय क्षेत्रगत नीलत तथा रणनीलत, आिलिक तथा िालषवक योिना, कायवक्रम र बिेट स्िीकृलत, 

(३) सभाका सलमलतहरूको गठन र सञ्चािन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका लिषयमा संयिु सलमलत गठन, 

(५) कायवपालिका तथा न्यालयक सलमलतबाट सभामा प्रस्तुत प्रलतिेदनमालथ छिफि तथा सो सम्बन्िमा आिश्यक लनदशेन, 

(६) लिकास योिना तथा कायवक्रमको प्रभािकारी कायावन्ियन तथा सशुासनको िालग कायवपालिकािाई लनदशेन, 

(७) गाउँपालिका तथा नगरपालिकािाई आलथवक व्ययभार पने लिषयको लनयमन, 

(८) स्थानीय मिेलपिाप र मध्यस्थता, 

(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मिेलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

14. ड. स्थानीय अलिलेख व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिनाको लनमावण, कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) िनसाङ्लययक, प्राकृलतक, आलथवक, सामालिक, सांस्कृलतक, भौलतक पिूाविार, रोिगारीको अिस्था, कूि ग्राहस्थ्य 

उत्पादन, प्रलतव्यलि आय, मानि लिकास तथा िैलगंक सशिीकरण सचूकाड्ढ, रािश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याकं 

सकंिन र प्रशोिन गरी निीनतम प्रलिलियिु र रालरिय तथा स्थानीय सचूना प्रणािीमा आिद्धता र पाश्र्ि लचत्र तथा श्रोत 

नकसाको अद्यािलिक अलभिेखन, 

(३) सचूना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) सािविलनक सम्पलि, सामदुालयक सम्पलि, भिन, सडक, पसि, व्यिसायको लििरण सलहतको अद्यािलिक अलभिेख, 

(५) आफ्नो क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा चािु योिनाको लििरण र त्यस्तो योिनाको सम्पलिको अद्यािलिक अलभिेखन, 

(६) स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापनमा निीनतम सचूना प्रलिलिको उपयोग, 

(७) स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव। 

15. ढ. जग्गा िनी दतात प्रमाणपुजात लवतरण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नकसा, लकिाकाट, हािसालिक, रलिरिेशन नामसारी तथा दालखि खारेि, 

(२) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुाव लितरण तथा िगत व्यिस्थापन, 

(३) भलूमको िगीकरण अनसुारको िगत, 

(४) सािविलनक प्रयोिनका िालग िग्गा प्रालि, मआुब्िा लनिावरण तथा लितरणमा समन्िय र सहिीकरण, 

(५) नापी नकसा तथा िग्गाको स्िालमत्ि लनिावरण कायवमा समन्िय र सहिीकरण, 

(६) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुाव लितरण सम्बन्िी अन्य कायव । 
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16. ण. कृलि तथा पशुपालन, कृलि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

(१) कृलष तथा पशपुािन, कृलष उत्पादन व्यिस्थापन र पश ुस्िास्थ्य सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, 

कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) कृलष तथा पशपुन्छी बिार सचूना, बिार तथा हाटबिारको पिूाविार लनमावण, साना लसचँाइ लनमावण, तालिम, प्रलिलि 

प्रसार, प्रालिलिक टेिा, कृलष सामग्री आपलूतव र कृषक क्षमता लिकास कायवक्रमको सञ्चािन, अनगुमन र लनयमन, 

(३) कृलष तथा पशपुक्षीिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्त्रण, 

(४) पशपुक्षी लचलकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 

(५) कृलष िातािरण संरक्षण तथा िैलिक लिलििताको संरक्षण र प्रिर्िन, 

(६) पशनुश्ल सिुार पद्धलतको लिकास र व्यिस्थापन, 

(७) उच्च मलू्ययिु कृलषिन्य िस्तकुो प्रिर्िन, लिकास तथा बिारीकरण, 

(८) स्थानीय चरन तथा खकव  लिकास र व्यिस्थापन, 

(९) पश ुआहारको गणुस्तर लनयमन, 

(१०) स्थानीयस्तरमा पशपुक्षी सम्बन्िी तथ्याड्ढको व्यिस्थापन र सचूना प्रणािी, 

(११) पश ुबिशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र लनयमन, 

(१२) पशपुक्षी सम्बन्िी बीमा र किाव सहिीकरण, 

(१३) पशपुािन तथा पश ुस्िास्थ्य सम्बन्िी अन्य कायव। 

17. त. िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यलि र अशिहरूको व्यिस्थापन 

(१) सङ्घ र प्रदशे काननूको अिीनमा रही सामालिक सरुक्षा कायवक्रमको कायावन्ियन, सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

(२) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यलि तथा असहायको िगत अद्यािलिक, पररचयपत्र लितरण, सामालिक सरुक्षा तथा 

सलुििाको व्यिस्थापन तथा लितरण, 

(३) िेष्ठ नागररक किि, लदिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समन्ियमा अपा·ता पनुस्र्थापना केन्र, ज्यषे्ठ नागररक केन्र तथा अशि स्याहार केन्रको 

सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(५) सडक बािबालिका, अनाथ, असहाय, अशि र मानलसक असन्तुिन भएका व्यलिहरूको पनुस्र्थापना केन्रको 

सञ्चािन, व्यिस्थापन, अनगुमन र लनयमन, 

(६) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यलि र अशिहरूको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

18. थ. बेरोजगारको तथ्याकं सकंलन 

(१) रोिगार तथा बरेोिगार श्रमशलिको तथ्याड्ढ सड्ढिन, प्रशोिन र सचूना प्रणािीको स्थापना, 

(२) स्थानीयस्तरमा रहकेा स्िदशेी तथा लिदशेी श्रलमकको िगत सकंिन तथा सचूना व्यिस्थापन, 

(३) लिलभन्न क्षते्र तथा लिषयका दक्ष िनशलिको तथ्याकं सकंिन तथा व्यिस्थापन, 

(४) सरुलक्षत िैदलेशक रोिगारी र िैदलेशक रोिगारीमा रहकेो श्रमशलिको सचूना तथा तथ्याकंको सकंिन तथा व्यिस्थापन, 

(५) रोिगार सचूना केन्रको व्यिस्थापन तथा सञ्चािन, 

(६) िैदलेशक रोिगारीमा िाने श्रमशलिको िालग लििीय साक्षरता र सीपमिूक तािीमको सञ्चािन, 

(७) िैदलेशक रोिगारीबाट फकेका व्यलिहरूको सामालिक पनुः एकीकरण, 

(८) िैदलेशक रोिगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीिताको उपयोग, 

(९) बेरोिगारको तथ्याकं सकंिन सम्बन्िी अन्य कायव। 
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19. द. कृलि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र लनयन्त्रण 

(१) कृलष प्रसार सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) कृलष प्रसार तथा िनशलिको प्रक्षेपण, व्यिस्थापन र पररचािन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता अलभिलृद्ध, प्रालिलिक सेिा, टेिा, सीप लिकास र सशिीकरण, 

(४) कृलष लबउलििन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औषलिहरूको आपलूतव, उपयोग र लनयमन, 

(५) कृषक समहू, कृलष सहकारी र कृलष सम्बन्िी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्िय, व्यिस्थापन र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा कृलष सम्बन्िी प्रलिलिको संरक्षण र हस्तान्तरण, 

(७) कृलष सम्बन्िी सचूनाको प्रचारप्रसार, 

(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको लिकास र व्यिस्थापन, 

(९) प्रागांररक खतेी तथा मिको प्रिर्िन र प्रचार प्रसार, 

(१०) कृलष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य कायव । 

20. ि. खानेपानी, साना जललवदु्यत आयोजना, वैकलल्पक उजात 

(१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) खानपेानी महसिु लनिावरण र खानपेानी सेिा व्यिस्थापन, 

(३) एक मगेािाट सम्मका ििलिद्यतु आयोिना सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा, 

कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(४) स्थानीय तहमा िैकलल्पक ऊिाव सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्ियन, लनयमन, 

(५) स्थानीय लिद्यतु लितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन, अनगुमन र लनयमन, 

(६) स्थानीय तहमा िैकलल्पक ऊिाव सम्बन्िी प्रलिलि लिकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभिलृद्ध र प्रिर्िन, 

(७) खानपेानी, साना ििलिद्यतु आयोिना तथा िैकलल्पक उिाव सम्बन्िी अन्य कायव । 

21. न. लवपद् व्यवस्थापन 

(१) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिनाको कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा लिपद ्पिूव तयारी तथा प्रलतकायव योिना, पिूव सचूना प्रणािी, खोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पिूव 

भण्डारण, लितरण र समन्िय, 

(३) स्थानीय तटबन्ि, नदी र पलहरोको लनयन्त्रण तथा नदीको व्यिस्थापन र लनयमन, 

(४) लिपद ्िोलखम क्षेत्रको नकसाड्ढन तथा बस्तीहरूको पलहचान र स्थानान्तरण, 

(५) लिपद ्व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था तथा लनिी क्षते्रसँग सहयोग, समन्िय र सहकायव, 

(६) लिपद ्व्यिस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन, 

(७) लिपद ्िोलखम न्यनूीकरण सम्बन्िी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(८) लिपद ्पश्चात् स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुलनवमावण, 

(९) स्थानीयस्तरको लिपद ्सम्बन्िी तथ्याकं व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान, 

(१०) स्थानीय आपतकािीन कायव सञ्चािन प्रणािी, 

(११) समदुायमा आिाररत लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायवक्रमको सञ्चािन, 

(१२) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

22. प. जलािार, वन्त्यजन्त्तु, खानी तथा खलनज पदाथतको सरंक्षण 

(१) ििािार, िन्यिन्त,ु खानी तथा खलनि पदाथवको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड तथा योिनाको 
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कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) पानी महुानको संरक्षण, 

(३) सामदुालयक भ–ूसंरक्षण र सोमा आिाररत आय आिवन कायवक्रम, 

(४) भ–ूसंरक्षण र ििािार व्यिस्थापनिन्य सामदुालयक अनकूुिन, 

(५) खानी तथा खलनि पदाथव सम्बन्िी सचूना तथा तथ्याड्ढ सकंिन, 

(६) बहुमलू्य िात,ु पत्थर तथा खलनि पदाथवको संरक्षण र सम्िर्िनमा सहयोग, 

(७) ढुगां, लगट्टी, बािुिा, ननु, माटो, खरीढुगां तथा स्िेट िस्ता खानीिन्य िस्तुको सिेक्षण, उत्खनन ्तथा उपयोगको दताव, 

अनमुलत, निीकरण, खारेिी र व्यिस्थापन, 

(८) भौगलभवक नकसा प्रकाशन । 

फ. िािा, ससं्कृलत र लललतकलाको सरंक्षण र लवकास 

(१) भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लिकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, 

कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) परुातइभ्ि, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रिर्िन र लिकास, 

(३) परम्परागत िात्रा तथा पिवको सञ्चािन र व्यिस्थापन, 

(४) प्रचलित काननू लबरुद्धका कुरीलत तथा कुसंस्कार लबरुद्ध सामालिक पररचािन सम्बन्िी कायव, 

(५) भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लिकास सम्बन्िी अन्य कायव । 

(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायवमा प्रयोग गन ेसाझा अलिकार संलििानको अनसुचूी–

९ मा उल्िेख भए बमोलिम हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) को सिवसामान्यतामा प्रलतकूि असर नपन ेगरी दहेायको लिषयमा सङ्घ तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 

क. खेलकुद र परपलरका 

(१) स्थानीयस्तरका खिेकुदको संरचनाको पिूाविार लनमावण, सञ्चािन तथा लिकास, 

(२) स्थानीयस्तरका खिेकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समन्िय, 

(३) खेिकुदको लिकास र प्रिर्िन, 

(४) खेिकुद प्रलतयोलगता आयोिना र सहभालगता, 

(५) खेिकुद सम्बन्िी पिूाविारको लिकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपलत्रकाको दताव, अलभिेख तथा लनयमन । 

ख. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशेस्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोलिम स्थानीयस्तरको स्िास्थ्य सम्बन्िी िक्ष्य र गणुस्तर लनिावरण, 

(२) िनरि अस्पताि, नलसवङ होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्िास्थ्य संस्थाहरूको लकिलनक दताव, सञ्चािन अनमुलत र 

लनयमन, 

(३) स्थानीयस्तरमा औषलििन्य िनस्पलत, िडीबटुी र अन्य औषलििन्य िस्तुको उत्पादन, प्रशोिन र लितरण, 

(४) स्िास्थ्य बीमा िगायतका सामालिक सरुक्षा कायवक्रमको व्यिस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा औषलि तथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरूको न्यनूतम मलू्य लनिावरण र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा औषलिको उलचत प्रयोग र सकू्ष्मिीि लनरोिक प्रलतरोि न्यनूीकरण, 

(७) स्थानीयस्तरमा औषलि र स्िास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र लितरण, 
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(८) स्थानीयस्तरमा स्िास्थ्य सचूना प्रणािीको व्यिस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्य लनगरानी (पलब्िक हले्थ सभिेेन्स), 

(१०) स्थानीयस्तरको प्रिर्िनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र प्यालिएलटभ स्िास्थ्य सेिाको 

सञ्चािन, 

(११) स्िस्थ िीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थ्य ििृको पािना, पञ्चकमव िगायतका 

िनस्िास्थ्य सेिाको प्रिर्िन, 

(१२) िनुोलटक र कीटिन्य रोगको लनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन, 

(१३) सतुी, मलदरा र िाग ूपदाथविन्य िस्तुको प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचेतना अलभिलृद्ध, 

(१४) आयिेुलदक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक लचलकत्सा िगायतका परम्परागत स्िास्थ्य उपचार सेिाको 

व्यिस्थापन, 

(१५) िनस्िास्थ्य, आपतकािीन स्िास्थ्य तथा महामारीको लनयन्त्रण योिना र कायावन्ियन, 

(१६) रोगको लनयन्त्रण तथा रोकथाम, 

(१७) आकलस्मक स्िास्थ्य सेिा प्रिाह तथा स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन । 

23. ग. लवदु्यत, खानेपानी तथा लसचँाइ जस्ता सेवाहरू 

(१) लिद्यतु लितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, 

(२) खानपेानी महसिु लनिावरण र खानपेानी सेिाको व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसँचाइ प्रणािीको सञ्चािन तथा ममवत सम्भार, सेिा शलु्क लनिावरण र सकंिन 

सम्बन्िी व्यिस्थापन । 

24. घ. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररबाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयतटन शुल्क 

(१) स्थानीय सेिा शलु्क, दस्तुर, दण्ड िररबाना सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड योिना तिुवमा, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) प्राकृलतक स्रोत सािन र सेिा शलु्क, रोयल्टी सड्ढिन, समन्िय र लनयमन, 

(३) खलनि पदाथवको उत्खनन ्र सो सम्बन्िी रोयल्टी सकंिन, 

(४) सामदुालयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राि रोयल्टी सकंिन, 

(५) पानीघट्ट, कुिो, पनैी िस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राि रोयल्टी सकंिन । 

25. ङ. वन, जगंल, वन्त्यजन्त्तु, चराचुरुगीं, जल उपयोग, वातावरण, पयातवरण तथा जैलवक लवलविता 

(१) िन, ि·ि, िन्यिन्तु, चराचरुुगीं, िि उपयोग, िातािरण, पयाविरण तथा िैलिक लिलििता सम्बन्िी स्थानीय नीलत, 

काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, अनगुमन र लनयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा सामदुालयक, ग्रामीण तथा शहरी, िालमवक, किलुियती र साझेदारी िनको संरक्षण, सम्िर्िन, उपयोग, 

अनगुमन र लनयमन तथा िन उपभोिा समहूको व्यिस्थापन, 

(३) मध्यिती क्षेत्रको सामदुालयक, िालमवक र कबलुियती िनको व्यिस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तरमा नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार तथा सडक लकनारमा िकृ्षारोपण व्यिस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा लनिी िनको प्रिर्िन, अनगुमन र लनयमन, 

(६) स्थानीयस्तरमा सािविलनक खािी िग्गा, पाखा िा क्षेत्रमा िकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तरमा िडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पदैािार सम्बन्िी सिेक्षण, उत्पादन, सकंिन, प्रिर्िन, प्रशोिन र 

बिार व्यिस्थापन, 

(८) िनबीउ बगचैा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिर्िन, 
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(९) नसवरी स्थापना, लबरुिा उत्पादन, लितरण, रोपण र प्रिर्िन, 

(१०) िन्यिन्तु र चराचरुुगींको संरक्षण, व्यािसालयक पािन, उपयोग र अनगुमन, 

(११) मानि तथा िन्यिन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यिस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (लचलडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 

(१३) स्थानीय िन्यिन्त ुपयवटन र आयआिवन, 

(१४) स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तरमा िन, िन्यिन्तु तथा चराचरुुगींको अलभिेखाकंन र अध्ययन अनसुन्िान, 

(१६) लिश्वसम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुातालत्िक महत्िका िन, सीमसार क्षेत्र, तटिती क्षते्रका िग्गा सम्बन्िी िगत, 

(१७) लमचाहा प्रिालतको लनयन्त्रण, 

(१८) स्थानीयस्तरको िोलखम न्यनूीकरण, 

(१९) िैलिक लिलििताको अलभिेखाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तरमा हररयािी प्रिर्िन, 

(२१) स्थानीय साना िि उपयोग सम्बन्िी क्षते्रगत अयोिना तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन र अनगुमन, 

(२२) रैथाने प्रिालतको संरक्षण र प्रिर्िन, 

(२३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोलखम न्यनूीकरण, 

(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदषूण लनयन्त्रण र हालनकारक पदाथवहरूको लनयमन तथा व्यिस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तरमा न्यनू कािवनमखुी तथा िातािरणमैत्री लिकास अििम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र लनिावरण र व्यिस्थापन । 

26. च. सामालजक सरुक्षा र गररबी लनवारण 

(१) सामालिक सरुक्षा तथा गररबी लनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, लनयमन र अध्ययन अनसुन्िान, 

(२) िलक्षत समहू सम्बन्िी स्थानीय योिना, कायवक्रम, स्रोत पररचािन र व्यिस्थापन, 

(३) सामालिक सरुक्षाको कायावन्ियनको िालग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समन्िय र सहकायव, 

(४) सामालिक सरुक्षा सम्बन्िी स्थानीय तथ्याकं र सचूना व्यिस्थापन, 

(५) गररब घरपररिार पलहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेक्षण, सचूना व्यिस्थापन र लनयमन, 

(६) स्थानीय सामालिक सरुक्षा योिना र व्यिस्थापन । 

27. छ. व्यलिगत घटना, जन्त्म, मृत्य,ु लववाह र तथ्याकं 

(१) व्यलिगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु लििाह, बसाइसराइ, सम्बन्ि लिच्छेद र िमवपतु्र र िमवपतु्री) को दताव, 

(२) व्यलिगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

(३) व्यलिगत घटनाको अलभिेख व्यिस्थापन र प्रलतिेदन । 

28. ि. स्थानीयस्तरमा परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्िर्िन र पनुः लनमावण । 

29. झ. सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पलहचान र अलभिेख व्यिस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बन्िी िीलिकोपािवन र बसोबास व्यिस्थापन । 

30. ञ. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

(१) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टी सम्बन्िी नीलत, काननू, मापदण्ड तथा लनयमन, 

(२) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टीको सकंिन तथा बाँडफाँट । 
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31. ट. सवारी सािन अनुमलत 

(१) यातायात व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) स्थानीय सािविलनक यातायातको रुट लनिावरण, अनमुलत, निीकरण, खारेिी, सेिाको गणुस्तर, भाडा दर लनिावरण र 

लनयमन, 

(३) िातािरणमैत्री, िििाय ुपररितवन अनकूुिन, लिपद ्िोलखम संिेद्य, अपागंता र िैंलगकमतै्री यातायात प्रणािीको 

स्थानीय तहमा प्रिर्िन । 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उलल्िलखत अलिकारका अलतररि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अन्य काम, कतवव्य र 

अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 

32. क. िलूम व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही स्थानीयस्तरको भ–ूउपयोग नीलत, योिना, कायवक्रम तिुवमा र कायावन्ियन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदशेको मापदण्डको अिीनमा रही व्यिलस्थत बस्ती लिकासका कायवक्रमको तिुवमा र कायावन्ियन, 

एकीकृत िस्ती लिकासका िालग िग्गाको एकीकरण तथा िग्गा लिकास र व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तरमा अव्यिलस्थत बसोबास व्यिस्थापन । 

33. ख. सञ्चार सेवा 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा रही स्थानीय क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा तारलिहीन 

टेलिलभिन प्रसारणको अनमुलत, निीकरण र लनयमन, 

(२) स्थानीय क्षते्रमा सचूना प्रलिलिको लिकास र प्रिर्िन गन े। 

34. ग. यातायात सेवा 

(१) स्थानीय बस, ििी बस, िाम िस्ता मध्यम क्षमताका मास िालञ्िट प्रणािीको नीलत, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, 

अनगुमन र लनयमन, 

(२) रालरिय रेि पिूाविारको उपयोग तथा महानगरीय क्षते्रलभत्र शहरी रेि सेिाको सञ्चािन, व्यिस्थापन, ममवत सम्भार, 

समन्िय, साझदेारी र सहकायव। 

(६) सङ्घ िा प्रदशेिे संलििान तथा प्रचलित काननू बमोलिम आफ्नो अलिकारक्षते्रलभत्रको कुन ैलिषय गाउँपालिका िा 

नगरपालिकािाई काननू बनाई लनक्षपेण गनव सकनछे । 

(७) गाउँपालिका िा नगरपालिकािे उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोलिमको काम, कतवव्य र अलिकारको प्रयोग गदाव 

आिश्यकता अनसुार काननू, नीलत, योिना, मापदण्ड तथा कायवलिलि बनाई िाग ूगनव सकनेछ । 

(८) स्थानीय तहिे प्रदशे सरकारको परामशवमा नेपाि सरकारको पिूव स्िीकृलत लिई लिदशेका कुनै स्थानीय सरकारसँग 

भलगनी सम्बन्ि कायम गनव सकनछे । 

35. (ठ) सघं, ससं्था दतात तथा नवीकरण 

36. (१)  संघ, संस्था पररचािन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, काननू, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

37. (२) स्थानीय स्तरका संघ, संस्थाको दताव तथा निीकरण। 

38. १२. वडा सलमलतको काम, कततव्य र अलिकारः (१) िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार कायवपालिकािे तोके 

बमोलिम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम कायवपालिकािे िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार तोकदा कम्तीमा दहेाय बमोलिम हुन ेगरी 

तोकन ुपनेछः– 
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39. क. वडालिरका योजना तजुतमा, कायातन्त्वयन तथा अनुगमन 

(१) सहभलगतामिूक योिना तिुवमा प्रणािी अनसुार बस्ती िा टोिस्तरबाट योिना तिुवमा प्रलक्रया अििम्बन गरी बस्ती 

तथा टोिस्तरीय योिनाको माग सड्ढिन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने, 

(२) टोि लिकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा िडालभत्र सञ्चािन हुन ेयोिनाहरूका िालग उपभोिा सलमलतको गठन 

तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) िडालभत्रका योिना तथा भौलतक पिूाविारको संरक्षण, ममवत सम्भार, रेखदखे तथा व्यिस्थापन गने, 

40. ख. तथ्याकं अद्यावलिक तथा सरंक्षण 

(१) लनिी घर तथा घर पररिारको िगत रायने, 

(२) ऐलतहालसक, परुातालत्िक, सांस्कृलतक तथा िालमवक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सािविलनक तथा सामदुालयक 

भिन, सािविलनक, ऐिानी, पती िग्गाको िगत रायने तथा संरक्षण गन,े 

(३) खिुा क्षते्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सिि, िमवशािा, िालमवक तथा सांस्कृलतकस्थि, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको 

मिू, पोखरी, तिाउ, इनार, कुिा, िारा, ढुगंेिारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको तथ्याकं 

सकंिन गरी अद्यािलिक िगत रायने, संरक्षण गने र खण्डीकृत तथ्याकं र सचूना सलहतको िडाको पाश्र्िलचत्र तयार तथा 

अद्यािलिक गन,े 

41. ग. लवकास कायत 

(१) बाि उद्यानको व्यिस्था गने, 

(२) अनौपचाररक लशक्षा कायवक्रम, लशश ुस्याहार तथा प्रारलम्भक बाि लिकास केन्र सञ्चािन र व्यिस्थापन गने, 

(३) पसु्तकािय, िाचनािय, सामदुालयक लसकाइ केन्र, बािकिि तथा बािसञ्िािको सञ्चािन र व्यिस्थापन गने, 

(४) िडा तहको स्िास्थ्य संस्था तथा सेिाको व्यिस्थापन गने, 

(५) खोप सेिा कायवक्रमको सञ्चािन, व्यिस्थापन तथा समन्िय गन,े 

(६) पोषण कायवक्रमको सञ्चािन तथा समन्िय गने, 

(७) िडा तहमा स्िास्थ्य िनचेतना लिकास तथा स्िास्थ्य सचूना कायवक्रमको सञ्चािन गने, 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्िास्थ्य लकिलनकको सञ्चािन गने, गराउन,े 

(९) सािविलनक शौचािय, स्नान गहृ तथा प्रलतक्षाियको लनमावण र व्यिस्थापन गने, गराउन,े 

(१०) िडास्तरीय सामदुालयक िाराको प्रबन्ि, कुिा, इनार तथा पोखरीको लनमावण, संरक्षण र गणुस्तर लनयमन गन,े 

(११) घरबाट लनकास हुन ेफोहरमिैाको सकंिन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि लनकास, मरेका 

िनािरको व्यिस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गन,े गराउने, 

(१२) कृलष तथा फिफूि नसवरीको स्थापना, समन्िय र प्रिर्िन तथा िडास्तरीय अगिुा कृषक तालिमको अलभमखुीकरण 

गने, 

(१३) कृलष बीउ लििन, मि तथा औषलिको माग सकंिन गन,े 

(१४) कृलषमा िाग्ने रोगहरूको लििरण सकंिन गने, 

(१५) पशपुक्षी लिकास तथा छाडा चौपायाको व्यिस्थापन, 

(१६) िडालभत्रको चरनक्षते्र संरक्षण तथा व्यिस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपिव, भाषा संस्कृलतको लिकासको िालग किा, नाटक, िनचतेनामिूक तथा सांस्कृलतक 

कायवक्रम गन ेगराउन,े 

(१८) स्थानीय मौलिकता झलल्कने सांस्कृलतक रीलतररिाििाई संरक्षण तथा प्रिर्िन गने, 
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(१९) िडालभत्र खिेकुद पिूाविारको लिकास गने, 

(२०) अन्तरलिद्यािय तथा किि माफव त खेिकुद कायवक्रमको सञ्चािन गन ेगराउन,े 

(२१) िडा क्षेत्रलभत्रको बाटोघाटो चािु अिस्थामा रायने तथा रायन सहयोग गन,े 

(२२) िडालभत्रका सडक अलिकारक्षेत्रमा अिरोि र अलतक्रमण गनव नलदने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पलहरो, हुरी तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट उत्पन्न अिरोि पञ्छाउने, 

(२४) घरेिु उद्योगको िगत सकंिन तथा सम्भाव्यता पलहचान गने, 

(२५) िडालभत्र घरेिु उद्योगको प्रिर्िन गने, 

(२६) प्रचलित काननू बमोलिम व्यलिगत घटना दताव, अद्यािलिक तथा सोको अलभिेख सकंिन तथा संरक्षण गने, 

(२७) व्यलिगत घटना दताव सम्बन्िी िनचेतना कायवक्रम सञ्चािन गने, 

(२८) सामालिक सरुक्षा भिा लितरण तथा अलभिेख अद्यािलिक गन,े 

(२९) िडािाई बािमतै्री बनाउने, 

(३०) िडालभत्र आलथवक तथा सामालिक रूपमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, दलित, अपागंता भएका व्यलि, िेष्ठ 

नागररक, अल्पसङ्ययक, सीमान्तकृत समदुायको अलभिेख राखी सामालिक र आलथवक उत्थान सम्बन्िी काम गने, 

(३१) लिलभन्न समदुायलबच सामालिक सदभाि र सौहादवता कायम गने, 

(३२) बािलििाह, बहुलििाह, िैंलगक लहसंा, छुिाछुत, दहिे तथा दाइिो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, 

मानि बेचलिखन िस्ता सामालिक कुरीलत र अन्िलिश्वासको अन्त्य गने, गराउने, 

(३३) प्रचलित काननूको अिीनमा रही मािपोत तथा भलूम कर, व्यिसाय कर, िहाि कर, लिज्ञापन कर, सःशलु्क पालकव ङ, 

नयाँ व्यिसाय दताव, लसफाररस दस्तरु, सिारी सािन कर, मनोरञ्िन करको िेखािोखा र सकंिन गरी सम्बलन्ित 

गाउँपालिका िा नगरपालिकामा प्रलतिेदन सलहत रकम बझुाउने, 

(३४) अशि लबरामी भएको बेिाररस िा असहाय व्यलििाई नलिकको अस्पताि िा स्िास्थ्य केन्रमा परु् याई औषिोपचार 

गराउने, 

(३५) असहाय िा बेिाररस व्यलिको मतृ्य ुभएमा लनिको दाह संस्कारको व्यिस्था लमिाउन,े 

(३६) सडक बािबालिकाको उद्धार र पनुस्र्थापनाको िालग िगत सकंिन गन,े 

(३७) िडालभत्रको सामदुालयक िन, िनिन्य सम्पदा र िैलिक लिलििताको संरक्षण र प्रिर्िन गने, 

(३८) िडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी क्षते्र लबस्तार गने, गराउन,े 

(३९) िडािाई िातािरणमतै्री बनाउने, 

(४०) प्रागांररक कृलष, सरुलक्षत माततृ्ि, लिद्याथी भनाव, पणूव खोप, खिुा लदशामिु सरसफाई, िातािरणमतै्री तथा बािमैत्री 

शासनिस्ता प्रिर्िनात्मक कायवहरू गन,े गराउने, 

(४१) िडालभत्र घरबास पयवटन (होम स्टे) कायवक्रम प्रिर्िन गने । 

42. घ. लनयमन कायत 

(१) िडालभत्र सञ्चालित लिकास योिना, आयोिना तथा संिग्न उपभोिा सलमलतहरूका कायवको अनगुमन तथा लनयमन 

गने, 

(२) लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलतरोिी भिन लनमावण सम्बन्िी तालिम लदने, 

(३) खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथव तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलू्यसचूी अनगुमन गरी 

उपभोिा लहत संरक्षण गन,े 

(४) िडालभत्रका उद्योग िन्दा र व्यिसायको प्रिर्िन गरी िगत रायन,े 
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(५) हाट बिारको व्यिस्थापन गन,े गराउन,े 

(६) लिद्यतु चहुािट तथा चोरी लनयन्त्रणमा सहयोग गने । 

43. ङ. लसफाररस तथा प्रमालणत गने 

(१) नाता प्रमालणत गने, 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस गने, 

(३) बहाि करको िेखािोखा लसफाररस गने, 

(४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 

(५) मोही िगत कट्टाको लसफाररस गने, 

(६) घर िग्गा करको िेखािोखा लसफाररस गने, 

(७) िन्म लमलत प्रमालणत गने, 

(८) व्यापार व्यिसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको िा व्यापार व्यिसाय हुद ैनभएको लसफाररस गन,े 

(९) लििाह प्रमालणत तथा अलििालहत प्रमालणत गने, 

(१०) लनःशलु्क िा सशलु्क स्िास्थ्य उपचारको लसफाररस गने, 

(११) िडाबाट िारी हुने लसफाररस तथा अन्य कागििाई अंगे्रलि भाषामा समते लसफाररस तथा प्रमालणत गने, 

(१२) घर पाताि प्रमालणत गने, 

(१३) व्यलिगत लििरण प्रमालणत गने, 

(१४) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुावमा घर कायम गनव लसफाररस गने, 

(१५) कुनै व्यलिको नाम, थर, िन्म लमलत तथा ितन फरक–फरक भएको भए सो व्यलि एकै हो भन्ने लसफाररस गने, 

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

(१७) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुाव हराएको लसफाररस गने, 

(१८) लकिाकाट गनव लसफाररस गन,े 

(१९) संरक्षक प्रमालणत गने तथा संस्थागत र व्यलिगत संरक्षक लसफाररस गने, 

(२०) िीलितसँगको नाता प्रमालणत गन,े 

(२१) मतृकसँगको नाता प्रमालणत तथा सिवलमन लसफाररस गने, 

(२२) िीलित रहकेो लसफाररस गने, 

(२३) हकिािा िा हकदार प्रमालणत गने, 

(२४) नामसारी गनव लसफाररस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बन्िमा लसफाररस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसारी गनव लसफाररस गने, 

(२७) आिारभतू लिद्यािय खोल्न लसफाररस गने, 

(२८) िग्गा मलू्याकंन लसफाररस गने, 

(२९) लिद्याियको कक्षा थप गनव लसफाररस गने, 

(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पािन पोषणको िालग लसफाररस गने, 

(३१) िैिालहक अंगीकृत नागररकता लसफाररस गने, 

(३२) आलथवक अिस्था कमिोर िा सम्पन्न रहकेो सम्बन्िी लसफाररस गने, 

(३३) लिद्यािय ठाउँसारी गनव लसफाररस गने, 
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(३४) िारा तथा लिद्यतु िडानको िालग लसफाररस गने, 

(३५) प्रचलित काननू अनसुार प्रत्यायोलित अलिकार बमोलिमको अन्य लसफाररस िा प्रमालणत गने । 

(३) उपदफा (१) बमोलिम कायवपालिकाबाट िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार नतोलकएसम्म िडा सलमलतिे उपदफा 

(२) बमोलिमको काम, कतवव्य र अलिकार प्रयोग गनेछ । 

(४) िडाबाट गररन ेकायव िडा कायावियको नाममा हुनछे । 

 
 

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  
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 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, 

 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 बौविक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवद्र्घन र अलभलेिाङ्कन । 

(च) आन्तररक लेिापरीक्षण शािा 
 आन्तररक तथा पूव ुलेिापरीक्षण 

 लेिापरीक्षण वववरण )बेरुिूको लगत समेत(को अलभलेि व्यवस्थापन  

 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 रजिषे्ट्रशन 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, पवाँि, छालामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन, व्यवसावयक कर सम्बन्धी नीलत, 

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

 साविुलनक िच ुतथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त 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, फायरक्लेिस्ता िानी िनीि पदाथकुो सवेक्षण, अन्वेषण, 

उत्िनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 
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 टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी िजम्पङ्ग, जिपफ्लायर, ¥याजफ्टङ्ग शनल्क 

 सामनदावयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

 पानीघट्ट, कूलो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन 

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

 करदाता जशक्षा तथा करदाता वववरण अद्यावलधक 

 ववत्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड 

 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 )िनसहाभलगता तथा सामनदावयक लगानीको अलभलेि समेत(  

 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 

 ट्याक्सी सेवा अननमती, व्यबस्थापन र लनयमन 

 ट्रली बस, ट्रामिस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजन्िट प्रणालीको नीलत, योिना, मापदण्ड, कायाुन्वयन, लनयमन 
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 वातावरणमैत्री, िलवायन पररवतनु अननकूलन, अपाङ्गता र लैवङ्गगमैत्री यातायात प्रणालीको प्रबधुन  

 आधारभतू यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय 

 यातायात क्षेत्रमा लगानी अलभबवृि 

 यातायात सनववधामा नागररकको सरल, सहि र समान पहनँच 

 यातायात क्षेत्रमा वाताबरणमैत्री प्रववलधलाई प्रोत्साहन 

 लनिी यातायात लनयमन व्यवस्थापन 

(ि) ि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 अलभववृि÷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) िानेपानी व्यवस्थापन उपशािा 
 स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाुन्वयन र लनयमन 

 िानेपानी महसनल लनधाुरण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

 साविुलनक स्थलमा वपउने पानी व्यवस्थापन 
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 पानी मनहानको संरक्षण 

 स्वच्छ िानेपानी आपूलत ुसम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

(च) साविुलनक लनिी साझेदारी इकाई 

 स्थानीय साविुलनक —लनिी साझेदारी सम्वन्धी स्थानीय नीलत , योिना लनमाुण 

 स्थानीय साविुलनक —लनिी साझेदारीका आयोिना छनौट तथा कायाुन्वयन  

 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 अलभववृि, 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 पिलत 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 
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 स्थानीय सहकारी संस्थाको दताु, अननमलत, िारेिी र ववघटन 

 सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधारुण र लनयमन 

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

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अननसन्धान 

 स्थानीय सहकारीको क्षमता अलभववृि 

 स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घन, ववकास र पररचालन । 

(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, फायरक्लेिस्ता िानीिन्य वस्तन सवेक्षण, अन्वेषण, उत्िनन ्

 ढनङ्गा, लगट्टी, बालनवा, माटो, िरीढनङ्गा, फायर क्ले,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 नक्सा 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 रावष्ट्रय, 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 
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 प्राववलधक जशक्षा तथा व्यावसावयक ताललमको योिना तिनमुा, सञ्चालन, अननमलत र लनयमन 

 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायाुन्वयन 

 ववद्यालय जशक्षक तथा कमचुारी व्यवस्थापन 

 ववद्यालयको नक्साङ्कन, अननमलत, स्वीकृलत, समायोिन तथा लनयमन 

 शैजक्षक पूवाुधार लनमाुण र ममतु सम्भार 

 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 

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

 रावष्ट्रय र प्रादेजशक मापदण्ड अननरुप िनरल अस्पताल, नलसङु्ग होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको 
जक्ललनक 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 अलभववृि 

 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 पयाललएवटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन 
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 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 अलभववृि 

 आयनवेददक, यननानी, आम्ची, होलमयोपयालथक, 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 क्लब, बाल संरक्षण सलमलत तथा बाल सञ्जाल 

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

 बालबाललका पररवार सहयोग 

 बैकजल्पक स्याहार पिलतको 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 उिार 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 क्लव, 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 
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 अपाङ्गता भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य काय ु। 

 एकल मवहला सम्वन्धी काय ु

(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 दताु 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 सङ्ग्ग्रहालयको 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 
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 ि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 

 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 प्रविुन 

 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, पयाुवरण एवं िलाधारक्षेत्र 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 प्रविुन 

 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 उिार, राहत सामग्रीको पूव ुभण्डारण, ववतरण र समन्वय 

 ववपद् िोजिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण 
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 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 

 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 

 योिनाबि 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 नक्सा, घरिग्गा धनी पनिाु उपशािा 
 घरिग्गा धनी दताु प्रमाणपनिाु ववतरण तथा लगत व्यवस्थापन 

 भलूमको वगीकरण अननसारको लगत  

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

 सरकारी प्रयोिनका लालग िग्गा प्रालप्त, 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 लनमाुण इिाित (लडिाइन समेत) उपशािा 
 भवन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योिना तिनमुा, आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायाुन्वयन र 

लनयमन, 

 रावष्ट्रय भवन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन लनमाुण अननमलत र लनयमन 

 भवन लनमाुणको नक्शा स्वीकृलत, संशोधन, लनयमन 

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

 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 तथ्यांक शािा 
(क) योिना उपशािा 

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

 बावषकु ववकास कायकु्रम, आयोिना तिनमुा, कायाुन्वयन 

 ववकास लनमाुण प्रकृयामा स्थानीय िनसहभालगता अलभबवृिका कायकु्रम तिनमुा र कायाुन्वयन 

 ववकास योिनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

 उपभोिा सलमलतको वववरण, क्षमता ववकास 

 ववकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेत्र लनधाुरण 

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

 ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य काय ु। 

(ि) अननगमन तथा मूल्यांकन 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) तथ्यांक 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  ः िनसाजङ्ग्ययक, 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 आविता र पाश्र्व जचत्र तथा श्रोत नक्साको 
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 ु
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(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,े  

 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 लनमाुणक ा योिना तिनमुा, कायाुन्वयन, 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 लनमाुणका कायहुरु गनेः 
 बालउद्यानको व्यवस्था गने,  

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

 पनस्तकालय, वाचनालय, सामनदावयक लसकाई केन्र, बालक्लव 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 जक्ललनकको 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, 
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 स्थानीय मौललकता झजल्कने सांस्कृलतक रीलतरीवािलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्घन गने, 

 वडालभत्र िेलकन द पूबाुधारको ववकास गने,  

 अन्तर ववद्यालय तथा वालक्लव माफुत िेलकूद कायकु्रमको सञ्चालन गने गराउन,े  

 वडा क्षेत्रलभत्रको वाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने,  

 वडालभत्रका सडक अलधकारक्षेत्रमा अवरोध र अलतक्रमण गन ुनददने,  
 बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 
 घरेलन न उद्योगको लगत सङ्कलन तथा  सम्भाव्यता पवहचान गने, 

 वडालभत्र घरेलन उद्योगको प्रविुन 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 ववरुिको 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 उिार र पननस्थाुपना गने, गराउने, 
 वडालभत्रको सामनदावयक वन, वनिन्य सम्पदा र िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रविुन 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 प्रविुनात्मक 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 । 
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 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 तोक्ने । 

 आफ्नो वडालभत्रका उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्था, लनिी क्षेत्र लगायतका सबै ववकास साझेदारहरुसँग ववकास 
लनमाुण तथा साविुलनक सेवा प्रवाहमा समन्वय गने । 

 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, 

 अङ्ग्ग्रिेी 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, 
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 िी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, 

 िी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 

लि.न. पद/दर्ाा नाम थर िम्पका  नम्वर स्थायी/करार कैफियत 

१ प्र.प्र.अधिकृत प्रददप शाह ९८५२०६४१११  स्थायी 
कायाालय 
प्रमुख 

िामान्य प्रशािन शाखा 

२ अधिकृतस्तर िातौं महेन्र खड्का ९८५२०४५६०४ स्थायी शाखा 
प्रमुख 

३ सहायक चौथो 
डिल्ली बहादरु 
खुलाल ९८५२०५५८८६ स्थायी   

४ सहायक चौथो साल्गी भट्टरार्इ ९८४२४०१९४७ स्थायी   

५ का.स. राधिका खवास ९८६९६००८०३ करार   

जर्न्िी उप-शाखा 

६ सहायकस्तर चौथो चतुरभुज माझी ९८०७०७७६६५ स्थायी   

७ का.स. गोववन्द निरौला ९८१८२६२११६ करार   

दताा चलानी तथा िोि पुछ उप-शाखा 

८ का.स. राजेन्र कुमार थारु   स्थायी   

िामाजर्क िुरक्षा तथा पजजर्करण उप-शाखा 

९ एम.आर्इ.एस.अपरेटर कृष्ण न्यौपािे  ९८४२४०२४७१ करार 
उप-शाखा 
प्रमुख 

१० का.स. घिश्याम भण्िारी ९८४२३००३८४ स्थायी   

अधथाक प्रिाशन शाखा 

११ अधिकृतस्तर िातौं िनमाया रार्ा ९८५२०२०४१७ स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

१२ सहायकस्तर पाचौं बलराम गौतम ९८४२०२९९४३ अस्थार्इ   

१३ सहायकस्तर चौथो अददत दाहाल ९८१९३२७८७८ स्थायी   

रार्स्व व्यवस्थापन उप-शाखा 

१४ सहायकस्तर पाचौं ससता रेग्मी ९८४२५१९८२५ स्थायी   

१५ मुखखया सरजुग लाल थारु ९८४२०९३९६८ स्थायी   

१६ सहायकस्तर चौथो सरोज नघसमरे ९८४२५८७०५३ स्थायी   

आन्तरीक लेखा पररक्षण उप-शाखा 
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१७ सहायकस्तर पाचौं रोसि दाहाल ९८४२३१६३३९ स्थायी   

शहरी पूवाािार ववकाि शाखा 

१८ र्ाजन्र्ननयर बालकृष्ण नरौला ९८५२०७२६०० करार 
शाखा 
प्रमुख 

१९ सहायकस्तर चौथो युवराज गुरागाई ९८५२०३७१०९ स्थायी   

२० सहायकस्तर  पााँचौ संजोग रार्इ ९८४३४६४५३८ स्थायी   

२१ सव- र्इन्न्जनियर दयाराम अचायइ ९८५२०२९९७० करार   

२२ सव- र्इन्न्जनियर अन्जत महतरा ९८५१०७५००१ करार   

२३ सव- र्इन्न्जनियर ववप्लव राजवंशी ९८५२०६३००५ करार   

२४ अ.सव- र्इन्न्जनियर 
केशव प्रसाद 
भट्टरार्इ 

९८१५०७७४२३ स्थायी   

२५ अ.सव- र्इन्न्जनियर योगेन्र गौतम ९८४२२४५१६९ करार   

२६ अ.सव- र्इन्न्जनियर गुणराज नतन्ससिा ९८५२०६६००० करार   

२७ प्राववधिक सहायक 
राजेन्र कुमार 
खवास 

९८४२३३०७७१ करार   

२८ का.स. िसबर कुमारी गीरी ९८११३६६७९६ करार   

भुलम व्यबस्थापन तथा भवन ननयमन शाखा 

२९ र्ाजन्र्ननयर ववरेन्र धगरी ९८४९५९९५२१ करार 
शाखा 
प्रमुख 

३० सव- र्इन्न्जनियर निमइल ररजाल ९८४२२८४७३४ करार   

३१ सहायक चौथो सन्तोष कुमार शाह   स्थार्इ   

३२ अ.सव- र्इन्न्जनियर शुसशल सुवेदी ९८४२०२८९१३ स्थार्इ   

३३ असमि रचिा लुर्इटरेल ९८६२०३४६८२ करार   

३४ का.स. जमुिा खवास 9800964768 करार   

लशक्षा शाखा 

३६ अधिकृतस्तर दशौं भुपेन्र प्र.कोर्राला ९८४२०४९५७० स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 
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३७ अधिकृतस्तर सातौं एसलिा बस्िेत ९८४२९८३३९७ स्थायी   

३८ सहायक पााँचौं प्रा.स. िरमाया रोक्का ९८६२१४१६३६ स्थायी   

३९ सहायक पााँचौं प्रा.स. ससताराम बोहोरा   स्थायी   

४० श्रोत सहायक  मुन्क्तिाथ गौतम ९८४२३४१७७४ स्थायी   

मदहला तथा बालबाललका शाखा 

४१ िहायकस्तर पााँचौं  लक्ष्मी कुमारी थापा ९८४२०३५३४० स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

४२ सहायकस्तर चौथो ससझिा अयाइल ९८४१०६३८४० स्थायी   

योर्ना अनुगमन तथा तथयाांक शाखा 

४३ अधिकृतस्तर छैठौं झमक भट्टरार्ा ९८४२०४४१२६ अस्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

४४ स.कसप्युटर अपरेटर खगेन्र गौतम ९८४२०२६५२७ करार   

४५ का.स. 
करुणा चौहाि 
ववष्ट 

९८०८७८४७८४ करार   

स्वास्थय शाखा 

४६ हे.अ. संतोष ववश्वकमाइ ९८५२०४१६५६ स्थायी   

४७ अ.हे.व लोक बबक्रम शे्रष्ठ ९८२०७००१६९ स्थायी   

४८ का.स. 
राम कुमार 
राजवंशी 

९८०४३०४०७८ स्थायी   

कृवि ववकाि शाखा 

४९ सहायक पााँचौं प्रा.स. निमइला कोर्राला ९८४२२४०५३१ स्थायी   

५० 
सहायक चौथो  
िा.प्रा.स. 

ववशाल ससटौला ९८६२४००२१५ करार   

पशु ववकाश शाखा 

५१ अधिकृतस्तर िातौं बाबुराम बस्नेत ९८५२०७५३१६ स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

५२ अधिकृतस्तर छैठौं सहदेव दास ९८४२१२७३२३ स्थायी   

५३ अधिकृतस्तर छैठौं मोहि िेपाल   स्थायी   
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उध्दोग तथा िहकारी प्रबर्दािन शाखा 

५४ अधिकृतस्तर छैठौं र्न्रमणी कट्टेल ९८४२६४८००८ स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

५५ सहायकस्तर चौथो सुरेश काकी ९८५२०२०६८१ स्थायी   

५६ स.क.अ. केशव ढकाल ९८१३७१७५३४ करार   

५७ का.स. पुजा चौिरी   करार   

िूचना प्रववधि शाखा 

५८ अधिकृतस्तर छैठौं कुमार पौडले ९८४३५८८७०३ करार   

५९ सहायकस्तर चौथो वववेक खबि ९८४२३०२२५५ करार   

कानुन तथा वविायन शाखा 

६० अधिकृतस्तर छैठौं 
तारा भट्टरार्ा 
न्यौपाने 

९८४२५३०३३७ स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

६१ सहायक चौथो असशम पोख्रेल ९८५२०६३३०३ करार   

िधचवालय 

६२ सहायक चौथो तारा देवी बस्िेत ९८४२७३०९०५ स्थायी   

६३ स.कसप्युटर अपरेटर ददिेश खड्का ९८६२१८७९२७ करार   

६४ स्वककय सधचव सशव रार्इ ९८४२९०२५७४ करार   

६५ का.स. गंगा गौतम ९८२९३६४५८२ करार   

६६ का.स. रोशि माझी ९८१९०६४२८२ करार   

दमकल िेवा  

६७ ह्याभी सावारी चालक युवराज सुिचउेरी ९८४२०५८८५२ करार   

६८ ह्याभी सावारी चालक सुरेन्र रार्इ ९८१८९९४३२३ करार   

६९ अग्िी निरोिक खेम राज धिमाल ९८४४४०४७१६ करार   

७० अग्िी निरोिक मिोज काकी ९८०८२९१७४४ करार   

७१ अग्िी निरोिक असभषेक देवाि ९८०४०३३३४० करार   

७२ अग्िी निरोिक जीत बहादरु पोखे्रल ९८२३३७१५३७ करार   

७३ अग्िी निरोिक बबसाल सुहाङ ९८०५३७००२२ करार   
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७४ अग्िी निरोिक सागर खवास ९८१७३१६७४१ करार   

िवारी चालक र अन्य कमाचारी 

७५ सवारी चालक राज कुमार रार्इ ९८५२०३१८३१ स्थायी   

७६ सवारी चालक सन्त बहादरु मगर ९८०४३६७००४ करार   

७७ सवारी चालक निर बहादरु खुलाल ९८४२०७६९०१ करार   

७८ सवारी चालक केशव अधिकारी ९८१७२४०६८२ करार   

७९ सवारी चालक राम प्रसाद सुवेदी ९८२२२३२८७ करार   

८० स्वीपर 
राम वलास 
मन्ल्लक 

९८१०५९०८७९ करार   

८१ स्वीपर वविा मन्ल्लक   करार   

नगर प्रहरी 

८३ अ.सहायक ि.प्र. सल बहादरु गुरुङ ९८०४०५५६४७ करार   

८४ ि.प्र. असभषेक रार्इ ९८१०५७३३७ करार   

८५ ि.प्र. 
भरत प्रसाद 
भट्टरार्इ 

९८२३३७३४८५ करार   

८६ ि.प्र. चन्िीका धिमाल ९८१४३४७६२९ करार   

८७ ि.प्र. र्न्दीरा खवास ९८२४३४४६६४ करार   

८८ ि.प्र. न्जवि रार्इ ९८२७३७१३३५ करार   

८९ ि.प्र. अपइि धिमाल ९८१०५७६१४२ करार   

९० ि.प्र. पुष्प थापा ९८१०४५१६७८ करार   

९१ ि.प्र. संन्जव कुमार शे्रष्ठ ९८०६९५५३९० करार   

                             आयुावेद औििालय 

९२ 
िहायकस्तर पााँचौं 
/कववरार् 

कुलान्नद यादव ९८५२०३५५८३ स्थायी 
शाखा 
प्रमुख 

९३ 
सहायकस्तर पााँचौं 
/वररष्ठ वैि 

कमल नघसमरे   स्थायी   

९४ का.स. सुनिता िेपाल   करार   

ववलभन्न कायाक्रम तिा  
प्रिानमजन्ि रोर्गार कायाक्रम 

९५   ववनोद दाहाल 
९८४२४६७५९६ 

करार 
शाखा 
प्रमुख 
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९६   सधचि अचायइ   करार   

राजष्िय पररचयपि तथा पजजर्करण कायाक्रम 

  एम.आर्इ.एस अपरेटर कृष्ण न्यौपािे ९८४२४०२४७१ करार 
सामान्जक 
सुरक्षा हेिे 

९७ एम.आर्इ.एस अपरेटर मदि रायमाखझ ९८४२१९५२२७ करार   

९८ किल्ि सहायक रन्जु ढकाल ९८१६३३८०५५ करार   

९९ 
सामान्जक पररचालक / 
चौथो 

शारदा अधिकारी   करार   

१०० 
सामान्जक पररचालक/ 
चौथो 

तारा सुवेदी िेपाल   करार   

  लघनउद्यम ववकास कायकु्रम   

१०१ उ.वव.सहजकताइ रमेश अधिकारी ९८४२३७५४६५ करार   

१०२ उ.वव.सहजकताइ ससता गुरागार् ९८४२२१०६९५ करार   
 

 

वडा कायाालयमा कायारत कमाचारीको वववरण 

कायाइलय सस .िं.  पद िाम थर ससपकइ  िं. स्थायी /करार  कैकियत 

१ नां  .वडा 
कायाालय 

१०३ ि .पाचौं  रन्र्ना िुवेदी ९८४३४३२०६९ स्थायी िधचव 

१०४ स .चौंथो  बजरंग प्र .गुप्ता    स्थायी   

२ नां  .वडा 
कायाालय 

१०५ ि .पाचौं  रार्ेन्र खनतवडा ९८४३३७५०५१ स्थायी िधचव 

१०६ का .स.  अमर ब  .धिमाल  ९८४२१४१५०३ स्थायी स .क.अ.  

१०७ का .स.  िि कु .थापा    स्थायी   

३ नां  .वडा 
कायाालय 

१०८ स .पाचौं  कवपल प्र  .पौडले  ९८६२०७७९२६ स्थायी िधचव 

१०९ सा .प.  बबिोद बराल   करार   

११० ि .पााँचौ  प्रददप आचाया 9842144885 स्थायी िधचव 
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४ नां  .वडा 
कायाालय 

१११ स .चौंथो  ज्ञािददप रार्इ   स्थायी   

११२ का .स.  होम ब  .ककी  ९८४२४०४९८० स्थायी   

५ नां  .वडा 
कायाालय 

११३ ि .पाचौं  अलभिेक रार्ा ९८४०७७६४८६ स्थायी िधचव 

११४ स .चौंथो  कृष्ण कु  .चौिरी  ९८१५३२७०५६ स्थायी   

११५ का .स.  अमर ब  .मगर  ९८०५३४५१०८ करार   

६ नां  .वडा 
कयाालय 

११६ स .चौंथो  लक्ष्मी प्रिाद भट्टराई ९८५१२४६४४४ स्थायी िधचव 

११७ स .क.अ.  रािेश्याम शाह ९८०७३६८१०० करार   

११८ का .स.  लक्ष्मण चौिरी   स्थायी   

७ नां  .वडा 
कायाालय 

११९ ि .पाचौं  वववेक चन्र काकी   स्थायी िधचव 

१२० स .चौंथो  अदटराम राजवंशी ९८४२२४५९३१ स्थायी   

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

१२२ का .स.  ववजय चौिरी   करार   

८ नां  .वडा 
कायाालय 

१२३ ि .चौंथो  पुष्प अधिकारी   स्थायी िधचव 

१२४ स .चौंथो  अलकचि खवास ९८४२१५२४४७ स्थायी   

१२५ स .क.अ.  लक्ष्मी िुदङु्ग ९८१५३८७१३६ करार   

१२६ का .स.  अन्तलाल चौिरी ९८४२२२८२६० स्थायी   

९ नां  .वडा 
कायाालय 

१२७ खरीदार उमेश खनाल ९८६२८५३३२९ स्थायी िधचव 

१२८ स .क.अ.  ददल कु  .राजवंशी    करार   

१२९ का .स.  हकइ  ब  .धिमाल  ९८१७३१३२७३ स्थायी   

१० नां .
वडा 
कायाालय 

१३० ि .पाचौं  एतरार् नेपाली ९८४२१०८६८९ स्थायी िधचव 

१३१ स .क.अ.  रोश्िा भट्टरार्इ   करार   

१३२ का .स.  गंगामाया धिमाल   करार   

१३३ ि .पाचौं  बाबुराम ढुांगाना ९८५२०५०७१३ स्थायी िधचव 
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११ नां .
वडा 
कायाालय 

१३४ स .चौंथो  सुरजमणी अधिकारी   स्थायी   

१३५ स .क.अ.  न्जवि रार्इ   करार   

१३६ का .स.  निमइला कटुवाल ९८००९८४६४९ करार   

 

स्वास्थयमा कायारत कमाचारी वववरण  

लि.न. पद तह नाम थर 
िम्पका  
नम्वर स्थायी/करार कैफियत 

स्वास्थय चौकी बेलबारी-१ 

१३७ मे.अ. आठौ उमेश शाह   करार कोसभि 
अस्पताल 

१३८ सस.अ.हे.ब.अ छैटौ ससता देवी रार्इ   स्थायी   

१३९ सस.अ.हे.ब.अ छैटौ ववष्ण ुप्रसाद 
भट्टरार्इ 

  स्थायी   

१४० सस.अ.ि.मी पााँचौं डिकमाया रार्इ   स्थायी   

१४१ सस.अ.ि.मी पााँचौं सिला बस्िेत   स्थायी   

१४२ ल्या.अ. चौथो कोवपला भण्िारी   करार   

१४३ रेडियोग्रािर पााँचौं ववववका दाहाल   करार   

१४४ का.स   हस्तीमाया मंग्राती   करार   

आिारभतु स्वास्थय केन्र बलेबारी-२ 

१४५ सस.अ.हे.ब.अ छैटौ मिोज पाठक   स्थायी   

१४६ सस.अ.ि.मी पााँचौं शुससला दाहाल   स्थायी   

१४७ अ.हे.ब   
सुसमिा कुमारी 
चौिरी   स्थायी   

१४८ का.स.   ससमता सलसब ु   करार   

आिारभतु स्वास्थय केन्र बलेबारी-३ 

१४९ सस.अ.हे.ब.अ छैटौ यमिाथ नघसमरे   स्थायी   

१५० सस.अ.ि.मी.   मिु नघसमरे   स्थायी   

१५१ अ.ह.व.   रमा गौतम       
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१५२ का.स.   सिृा गोले   करार   

आिारभतु स्वास्थय केन्र बलेबारी-४ 

१५३ हे.अ.   िोवल शे्रष्ठ   करार   

१५४ अ.ि.मी.   बबष्ण ुमाया मंग्राती   करार   

१५५ का.स.   पुजा ववश्वकमाइ   करार   

किेनी स्वास्थय चौकी बेलबारी-५  

१५६ सस.अ.हे.ब.अ छैटौ बालकृष्ण अधिकारी   स्थायी   

१५७ हे.अ. पााँचौं सरोज बराल   स्थायी   

१५८ सस.अ.हे.ब. पााँचौं जगत बन्द ुधगरी   स्थायी   

१५९ अ.ि.मी चौथो शान्ती सलसब ु   स्थायी   

१६० अ.ि.मी चौथो सजृिा रार्इ   स्थायी   

१६१ ल्याब.टे. पााँचौं सन््या रार्इ   करार   

१६२ का.स.   रबबिा चौिरी   करार   

शहरी स्वास्थय िेवा केन्र बेलबारी-६ 

१६३ सस.अ.हे.ब.अ   
िववि कुमार 

निरौला   स्थायी   

१६४ अ.हे.व.   प्रददप शे्रष्ठ   करार   

१६५ अ.ि.मी.   ररचा दाहाल   करार   

१६६ का.स.   सुमि चौिरी   करार   

बाहुनी प्राथलमक स्वास्थय केन्र बेलबारी-७ 

१६६ मे.अ. आठौ तोणइराज कटुवाल   स्थायी   

१६७ हे.अ.   चन्र बहादरु दाहाल   स्थायी   

१६८ सस.अ.ि.मी.अ   अन्ज ुथापा   स्थायी   

१६९ सस.अ.ि.मी.अ   सारदा दाहाल   स्थायी   

१७० अ.ि.मी.   कल्पिा खिाल   स्थायी   

१७१ अ.हे.ब.   भुपेन्र अधिकारी   स्थायी   
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१७२ अ.हे.ब.   राजु भट्टरार्इ   स्थायी   

१७३ ल्या.अ.   मुिा देवव खनतविा   स्थायी   

१७४ अ.ि.मी.   खखिा देवव निरौला   करार   

१७५ िाकइ  रुम अ.   रबबचन्र खिाल   करार   

१७६ का.स.   जिकलाल चौिरी   करार   

आिारभतु स्वास्थय केन्र बलेबारी-८ 
१७७ हे.अ.   सोिु पोखे्रल   करार   

१७८ स्टाि िसइ   बबनिता बस्िेत   करार   

१७९ का.स.   
तारा देवव सुवेदी 
पाण्ि े   करार   

डााँगीहााँट स्वास्थय चौकी बलेबारी-९ 

१८० हे.अ.   धिरज खवास   स्थायी   

१८१ सस.अ.हे.ब.अ   सलल बहादरु 
बुढाथोकी 

  स्थायी   

१८२ हे.अ.   प्रसमला गुरागार्इ   स्थायी   

१८३ सस.अ.ि.मी   सबबता धिमाल   स्थायी   

१८४ अ.ि.मी   सुनिता काफ्ले   स्थायी   

१८५ अ.ि.मी   जुिु नघसमरे   स्थायी   

१८६ ल्या.अ.   पुजा चौिरी   करार   

१८७ का.स.   शारदा खिाल   करार   

आिारभतु स्वास्थय केन्र बलेबारी-१० 

१८८ हे.अ.   बबशाल धिताल   स्थायी   

१८९ अ.ि.मी.   सनिता चमइकार   स्थायी   

१९० का.स.   दमन्ता जोगी   करार   

आिारभतु स्वास्थय केन्र बलेबारी-११ 

१९१ अ.हे.ब.   सुनिता रसार्इली   स्थायी   

१९२ हे.अ.   ससमक्षा रार्इ   करार   
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१९३ अ.ि.मी.   ससता रार्इ   करार   

१९४ का.स.   मुिा धिताल   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 प्राप्त 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 हनन ेगरेको । 

९.लनणयु उपर उिनरी सनन्न ेअलधकारी 
 कायाुलय प्रमनि 

१०.सम्पादन गरेको कामको वववरण 

 शािा र वडा कायालुयबाट सम्पाददत कामको वववरण 
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११.ऐन लनयम ववलनयम र लनदेजशका सूजच 

 

दनःिमा नगरपाललका कायकु्रम सञ्चालन कायवुवलध २०७८    प्र.लमलत २०७८/०६/१८ 

कोलभड-१९ बाट मतृ्यन भएका पररवारको लालग सहयोग ववतरण २०७८  प्र.लमलत २०७८/०६/१८ 

बालबाललकासँग िनप्रलतलनलध कायकु्रम संचालन कायवुवलध २०७८  प्र.लमलत २०७८/०६/१८ 

केही ऐन संशोधन गन ुबनेको ऐन, २०७८     प्र.लमलत २०७८/०७/२२ 

स्थालनय तह कमचुारीको समायोिन सम्बन्धी व्यवस्था गन ुबनकेो ऐन, २०७८ प्र.लमलत २०७८/०७/२२ 

बेलबारी प्रज्ञा प्रलतष्ठान ऐन, २०७८           प्र.लमलत २०७८/०७/२२ 

 

 

१२.आम्दानी िच ुतथा आलथकु करोवार सम्बन्धी अध्यावलधक वववरण 
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धन्यवाद । 


