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�वत �काशन (Proactive Disclosure) 

 

नेपालको सं�वधानको धारा २७ मा रहेको नाग�रकको सूचनाको हकको भावना बमोिजम सूचनाको 

हकस�व�धी ऐन,२०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकस�ब�धी �नयमावल�,२०६४ मा ��येक साव�ज�नक 

�नकायले आ�ना ग�त�व�धको �ववरण ३/३ म�हनामा �कािशत गनु�पन� काननुी �यव�था छ। यसका 

ला�ग ऐन र �नयमावल�मा गर� २० वटा िशष�क तो�कएका छन ।सूचनाको हकस�व�धी काननुको 

मूल�येय नै नाग�रकले सूचना माग नगरेप�न आ�नो �नकायको पाद�िशता,जवाफदे�हता र �व�सनीयताको 

ला�ग �नय�मत �पमा �ववरण �कािशत गन� �ममा  स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लका गाउँ काय�पा�लकाको 

काया�लय,स�ुलचौरले चा.ल ु आ.व २०७९।०८० को पसु मसा�तस�म स�म स�पा�दत कामको म�ुय 

म�ुय �ववरण ��ततु गर�एको छ । 

स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकाको काया�लय, स�ुलचौर, रो�पा । 
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1. गाउँपा�लकाको �व�प र �कृ�त 

नेपालको सं�वधान २०७२ लागू भए सँगै �थानीय तहह� �नमा�ण गन� �ममा नेपाल सरकारकै 

�म�त २०७३ फागनु २२ गतेको �नण�य तथा फागनु २७ गतेको राजप�मा �कािशत सूचना अनसुार 

रो�पा िज�लाका १० �थानीय तहम�ये एक पद�छ।�व.स २०७३ सालमा सवुणा�वती गाउँपा�लकाको 

नाममा �थापना भएको यस गाउँपा�लका �थानीय सरकारको �नमा�ण प�ात त�काल�न सवुणा�वती 

गाउँपा�लकाको दो�ो गाउँसभाले यसै गाउँपा�लकाका वडा नं ५ गजलुका श�हद �कम बहादरु 

थापा(स�ुनल)को स�झना एवं स�मानमा स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लका नामाकरण गरेको �थयो । पूव� 

रो�पाको �वेश�ारको �पमा रहेको यस गाउँपा�लका  सा�वकको घोडागाउँ ,खङु�ी, 

�मिझङ,गजलु,तेवाङ,अरेश र फगाम गा.�व.सको १ न�बर वडा �मलेर बनकेो छ। नयाँ संरचना 

अनसुार यस गाउँपा�लकामा ८ वटा वडाह� रहेका छन । 

स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लका भौगो�लक �हसाबले ८२ ३६,५४” देिख ८२ ४७ ५६.४ पूव� 

देशा�तर र २८ १० ४०.८ देिख २८ २२३७.२ उ�र� अ�ांशस�म फै�लएर रहेको छ । सम�ु�� 

सतहवाट ६५० �मटरदेिख २९४७ �मटरको रचाइमा रहेको यस गाउँपा�लका १५७.९१ वग� �क.�म 

�े�फलमा फै�लएको छ । स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकाको पूव�मा सनुछहर� गाउँपा�लका र ल�ु�ी 

गाउँपा�लका, पि�ममा रो�पा नगरपा�लका र ��ट�गढ� गाउँपा�लका, उ�रमा सनुछहर� गाउँपा�लका 

र रो�पा नगरपा�लका र दि�णमा �यठुान िज�ला पद�छ । 

वडा 

नं. 
प�रवार सं�या 

जनसं�या ओषत 

प�रवार 

आकार 

��ेफल 

जन घन�व 

��त वग� 

�क.मी. 
म�हला प�ुष ज�मा 

1 685 1826 1379 3205 4.68 18.84 170.12 

2 910 2411 1757 4168 4.58 30.00 138.93 

3 789 2004 1775 3779 4.79 14.99 252.10 

4 772 1988 1741 3729 4.83 17.37 214.68 

5 547 1550 1367 2917 5.33 23.37 124.82 

6 613 1680 1265 2945 4.80 18.56 158.67 

7 625 1806 1598 3404 5.45 18.36 185.40 

8 716 2233 1833 4066 5.68 15.03 270.53 

ज�मा 5657 15498 12715 28213 4.99 156.52 180.25 

�ोत: स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकाको पा�विच� २०७५ 
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2. गाउँपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकार 

नेपालको सं�वधान, २०७२ को अनसुिुच ८ मा �थानीय तहको अ�धकार �न�नानसुार �यव�था 

भएको छ । 

क) नगर �हर� 

ख) सहकार� सं�था 

ग) एफ.एम स� चालन 

घ) �थानीय कर (स�पि� कर, घर बहाल कर, घर ज�गा रिज� टेशन श�ुक, सवार� साधन कर), 

सेवा श�ुक द�तरु, पय�टन श�ुक, �व�ापन कर, �यव�था कर, भ�ूमकर ( मालपोत), द�ड 

ज�रवाना, मनोर� जन कर, मालपोत संकलन 

ङ) �थानीय सेवाको �यव�थापन 

च) �थानीय त�यांक र अ�भलेख संकलन 

छ) �थानीय �तरका �वकास आयोजना तथा प�रयोजनाह� 

ज) आधारभतू र मा�य�मक िश�ा 

झ) आधारभतू �वा��य र सरसफाइ 

ञ) �थानीय बजार �यव�थापन, वातावरण संर�ण र जै�वक �व�वधता 

ट) �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, �सचाइ 

ठ) गाउँ सभा, िज�ला सभा, �थानीय अदालत, मले�मलाप र अ�य�थताको �यव�थापन 

ड) �थानीय अ�भलेख �यव�थापन 

ढ) घर ज�गा धनी पजुा� �वतरण 

ण) कृ�ष तथा पशपुालन, कृ�ष उ�पादन �यव�थापन, पश ु�वा��य, सहकार� 

त) �ये� ठ नाग�रक अपांगता भएका �यि� र अश�ाह�को �यव�थापन 

थ) बेरोजगारको त�यांक संकलन 

द) कृ�ष �सारको �यव�थापन, संचालन र �नय��ण, खानेपानी, साना जल�व�तु आयोजना, 

वैकि�पक ऊजा� 

ध) �वपद �यव�थापन 

न) जलाधार, व�यज�त,ु खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण 

ऩ) भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास 

�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपा�लकाको काम  कत��य र 

अ�धकार देहाय वमोिजम उ�लेख छ: 

१) गाउँपा�लकाको एकल अ�धकार सं�वधानको अनसुी (८) मा उ�लेख भए वमोिजम हनेु छन ्। 

२) उपदफा (१) को सव�मा�यतामा ��तकूल असर नपन� गर� नगरपा�लकाको काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय वमोिजम हनुछे । 

क) नगर �हर� 

१) नगर �हर�को गठन स� चालन �यव�थापन, अनगुमन तथा �हर� स�व�धी नी�त, काननु र 

मापद�डको �नमा�ण तथा काया��वयन 

२) देहायका काय�मा सहयोग प�ु याउनको ला�ग नगर �हर�को ला�ग प�रचालन गन� स�न े

 नगरपा�लकाको नी�त, काननु, मापद�ड तथा �नण�य काया��वयन 

 गाउँपा�लकाको स�पि�को सरु�ा र संर�ण 
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 �थानीय �तरमा हनुे सभा समारोह, पर�परा तथा जा�ा चाडपव�को सरु�ा 

�यव�थापन, 

 �थानीय बजार तथा पा�क� � �थलको रेखदेख र �यव�थापन 

 गाउँ वा नगर सरसफाई स�ब�धी मापद�डको काया��वयन 

 �या�यक स�म�तले गरेका �मलाप� तथा �नण�यको काया��वयन 

 साव�ज�नक ऐलानी र प�त� ज�गा, साव�ज�नक भवन, स�पदा तथा भौ�तक पवुा�धारको 

संर�ण र सरु�ा, 

 �वपद �यव�थापन स�ब�धी खोजी  

 अन�धकृत �व�ापन स�ब�धी खोजी उ�ार राहत तथा पनु�था�पना 

 छाडा पश ुचौपायाको �नय��ण  

 अन�धकृत �नमा�ण तथा साव�ज�नक स�पि� अ�त�मण रोकथाम तथा �नय��ण 

 काया�पा�लकाले तोकेको अ�य काय� । 

 

ख) सहकार� सं�था  

 सहकार� सं�था स�ब�धी �थानीय नी�त, मापद�डको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 स�बि�धत गाउँपा�लकाको भौगो�लक �े��भ� संचालन हनुे सहकार� सं�थाको दता� 

अनमु�त खारेजी र �वघटन, 

 सहकार� बचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �थानीय मापद�ड �नधा�रण र �नयमन, 

 सहकार� स�ब�धी राि� �य के���य �वषयगत, �ादेिशक र �थानीय संघ सं�थासँग सम�वय 

र सहकाय�, 

 सहकार� स�ब�धी �थानीय त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान, 

 �थानीय सहकार� सं�थाको �मता अ�भवृ��, 

 �थानीय सहकार� �े�को �व��न, प�रचालन र �वकास । 

 

ग) एफ.एम. स� चालन 

 एक सय वाट स�मको एफ.एम रे�डयो स� चालन अनमु�त न�वकरण, �नयमन र खारेजी, 

 �देश काननुको अधीनमा र�ह एफ.एम स� चालन स�ब�धी अ�य काय� । 

 

घ) �थानीय कर, सेवा श�ुक तथा द�तरु 

 संघीय तथा �देश काननुको अ�धनमा र�ह स�पि� कर, बहाल कर, घर ज�गा रिज� �ेशन 

श�ुक, सवार� साधन कर, सेवा श�ुक द�तरु, पय�टन श�ुक, �व�ापन कर, �यवसाय कर, 

भ�ुमकर (मालपोत), मनोर� जन कर स�ब�धी नी�त, काननु मापद�ड, काया��वयन र 

�नयमन, 

 �थानीय पवुा�धार तथा सेवाको श�ुक �नधा�रण, स�लन र �यव�थापन, 

 �े�कङ, काया�कड, �यानो�नड, व�जीज�प, िजप प�यार, � याफ�टड, मोटरबोट, केवलुकार 

सेवालगायत अ�य जल तथा �थल �े�मा स� चालन हनुे न�वन पय�टक�य सेवा तथा 

साह�सक खेलको श�ुक, 

 जडीवटु� कवाडी र िजवज�त ुकर �नधा�रण तथा संकलन, 

 �थानीय राज�को आधार �व�तार तथा �व��न, 
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 ढु�ा �ग�ी, बालवुा, माटो, काठ, दाउरा, जराजरु�, �लेट, ख�रढु�ा आद� �ाकृ�तक एवं 

खानीज�य व�तकुो �व�� तथा �नकासी श�ुक द�तरु संकलन, 

 �सफा�रस, दता�, अनमुती, न�वकरण आद�को श�ुक, द�तरु �नधा�रण र संकलन, 

 �थानीय राज� �व��नका ला�ग �ो�साहन, 

 राज� सचुना तथा त�या�को आदान �दान, 

 संघीय �देश काननुको अ�धनमा र�ह �थानीय तहमा राज� चहुावट �नय��ण स�ब�धी 

नी�त काननु मापद�ड र �नयमन, 

 �थानीय पवुा�धार सेवा र उपयोगमा सेवा श�ुक द�तरु स�ब�धी नी�त काननु मापद�ड र 

�नयमन, 

 मालपोत संकलन, 

 कर तथा सेवा श�ुक स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ङ) �थानीय सेवाको �यव�थापन 

 �थानीय सेवाको �वव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड, सेवा, शत�, योजना काया��वयन र 

�नयमन 

 सं�वधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम समायोजन भएका कम�चार�को 

�यव�थापन, उपयोग र सम�वय, 

 संगठन �वकास, जनशि� �यव�थापन र वृि� �वकास, 

 �थानीय काननु वमोिजम संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण ग�र संगठन संरचना तथा 

दरव�द� �नधा�रण, 

 �थानीय सेवाको �यव�थापनमा सूचना तथा संचार ��व�धको उपयोग, �व��न र �नयमन, 

 जनशि� �यव�थापन तथा विृ� �वकास, 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� । 

 

च) �थानीय त�या� र अ�भलेख संकलन  

 �थानीय  त�या� स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजना काया��वयन र �नयमन, 

 आधारभूत त�या� संकलन र �यव�थापन, 

 ज�म म�ृय ु �ववाह स�ब�ध �व�छेद बसाई सराई दता� र पा�रवा�रक लगतको अ�भलेख 

तथा प�जीकरण �यव�थापन, 

 सूचना तथा संचार �ा�व�धय�ु आधारभतु त�या�को संकलन र �यव�थापन, 

 �थानीय त�या� र अ�भलेख संकलन स�ब�धी अ�य काय� । 

 

छ) �थानीय�तरका �वकास आयोजना तथा प�रयोजना  

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड तजु�मा काया��वयन, 

अनगुमन, मू�यांकन र �नयमन, 

 आ�थ�क सामािजक सां�कृ�तक, वातावरणीय, पू�व�ध र पवुा�धारज�य �वकासका ला�ग 

आव�यक आयोजना तथा प�रयोजनाह�को तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन र मू�यांकन, 

 आयोजनाको अ�ययन,अनसु�धान तथा �भाव मू�याकंन, 

 स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा साधनको प�हचान तथा अ�भलेख �यव�थापन, 
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 संघीय तथा �देश काननुको अ�धनमा र�ह शहर� �वकास, व�ती �वकास र भवन स�ब�धी 

नी�त काननु, मापद�ड तथा सो स�ब�धी योजना तजु�मा आयोजना प�हचान अ�ययन, 

काया��वय र �नयमन, 

 राि� �य भवन सं�हता तथा मापद�ड वमोिजम भवन �नमा�ण अनमु�त, अनगुमन र �नयमन, 

 सरकार� भवन, �व�ालय, सामदुा�यक भवन, सभागहृ र अ�य साव�ज�नक भवन तथा 

संरचनाको �नमा�ण र मम�त  स�भार र �यव�थापन 

 संघीय र �देश �तर�य आयोजना तथा प�रयोजनाको काया��वयनमा सम�वय, सहजीकरण र 

सहयोग  

 सरुि�त व�ती �वकास स�ब�धी नी�त, योजना, काय��म तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन, 

�नयमन र मू�यांकन । 

 साव�ज�नक �नमा�ण काय�का ला�ग �च�लत काननु वमोिजमको “घ” वग�क�ो इजाजतप�को 

जार� न�वकरण अनगुमन र �नयमन  

 नवीन पय�टक�य वा काय�ह� स�ब�धी आयोजनाह�को प�हचान, काया��वयन, �यव�थापन, 

अनगुमन र �नयमन  

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ज) आधारभतु र मा�य�मक िश�ा  

 �ारि�भक बाल �वकास तथा िश�ा, आधारभतू िश�ा, अ�भभावक िश�ा, अनौपचा�रक 

िश�ा, खलुा तथा वैकि�पक �नर�तर सकाई, सामदुा�यक �सकाई र �वशेष िश�ा स�ब�धी 

नी�त, काननु मापद�ड योजना तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन, मू�यांकन र �नयमन,  

 सामदुा�यक, सं�थागत, गठु� र सहकार� �व�ालय �थापना, अनमु�त, स� चालन, �यव�थापन 

तथा �नयमन, 

 �ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ता�लमको योजना तजु�मा, स� चालन, अनमु�त, 

�यव�थापन, मू�याकंन र �नयमन, 

 मातभृाषा िश�ा �दने �व�ालयक�ो अनमु�त, अनगुमन तथा �नयमन, 

 गा�भएका वा ब�द ग�रएको �व�ालयह�को स�पि� �यव�थापन, 

 गाउँ तथा नगर िश�ा स�म�त गठन तथा �यव�थापन 

 �व�ालय �यव�थापन स�म�त गठन तथा �यव�थापन 

 �व�ालयको नामाकरण, 

 सामदुा�यक �व�ालयको ज�गाको �वा�म�व, स�पि�को अ�भलेख, संर�ण र �यव�थापन 

 �व�ालयको गणु�तर�य अ�भवृ�� तथा पा�साम�ीको �वतरण 

 सामदुा�यक �व�ालयको िश�क तथा कम�चार�को दरव�द� �मलान 

 �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, सामायोजना तथा �नयमन, 

 सामदुा�यक �व�ालयको शैि�क पवुा�धार �नमा�ण, मम�त स�भार स� चालन र �यव�थापन 

 आधारभूत तहको प�र�ा स� चालन, अनगुमन र �यव�थापन 

 �व�ाथ� �सकाई उपलि�धको पर��ण र �यव�थापन  

 �न:श�ुक िश�ा, �व�ाथ� �ो�साहन तथा छा�विृ�को �यव�थापन, 

 �ूसन, कोिच� ज�ता �व�ालय बा�हर हनुे अ�ययन सेवाका अनमु�त र �नयमन, 

 �थानीय�तरको शैि�क  �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �व��न र �तर�करण 
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 �थानीय प�ुतकालय र वाचानालयको स� चालन तथा �यव�थापन 

 मा�य�मक तहस�मको शैि�क काय��मको सम�वय र �नयमन, 

 सामदुा�यक �व�ालयलाई �दने अनदुान तथा सोको बनोट �यव�थापन, �व�ालयको आय 

�ययको लेखा अनशुासन कायम, अनगुमन र �नयमन, 

 िश�ण �सकाई िश�क र कम�चार�को ता�लम तथा �मता �वकास  

 अ�त�र� शैि�क ��याकलापको स� चालन । 

 

झ) आधारभतू �वा��य र सरसफाई  

 आधारभूत �वा��य र सरसफाइ तथा पोषण स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजनाको 

तजु�मा, काया��वयन तथा �नयमन 

 आधारभूत �वा��य, �जनन �वा��य र पोषण सेवाको स� चालन र �व��न, 

 अ�पताल र अ�य �वा��य सं�थाको �थापना तथा स� चालन 

 �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पवुा�धार �वकास तथा �यव�थापन 

 �व�छ खानेपानी तथा खा� पदाथ�को गण�तर र वाय ुतथा �व�नको �दषुण �नय��ण र 

�नयमन  

 सरसफाई सचेतनाको अ�भवृ�� र �वा��य ज�य फोहोर मैलाको �यव�थापन 

 �वा��य ज�य फोहोरमैला स�लन, पनु:उपयोग, �शोधन, �वसज�न र सोको श�ुक �नधा�रण 

र �नयमन 

 र� स� चार सेवा तथा �थानीय र शहर� �वा��य सेवा स� चालन 

 औषधी पसल स� चालन, अनमु�त, अनगुमन र �नयमन 

 सरसफाई तथा �वा��य �े�बाट �न� कािशत फोहोरमैला �यव�थापनमा �नजी र गैरसरकार� 

�े�सँग सम�वय, सहकाय� र साझेदार� 

 प�रवार �नयोजन तथा मातिृशश ुक�याण स�ब�धी सेवा स� चालन, अनमु�त, अनगुमन र 

�नयमन, 

 म�हला तथा बालबा�लकाको कुपोषण �यनुीकरण, रोकथाम, �नय��ण र �यव�थापन । 

 

ञ) �थानीय बजार �यव�थापन, वातावरण संर�ण र जै�वक �व�वधता  

 �थानीय �यापार, व�तकुो माग, आप�ुत� तथा अनगुमन, उपभो�ा अ�धकार तथा �हत 

स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन  

 बजार तथा  हाट बजार �यव�थापन  

 �थानीय ब�तहु�को उ�पादन, आप�ुत� तथा �नकासी ��ेपण, म�ुय �नधा�रण र अनगुमन 

 �थानीय �यापार र वािण�य स�ब�धी पवुा�धार �नमा�ण 

 �थानीय व�त ुर सेवा �यापारको म�ुय तथा गणु�तरको अनगुमन र �नयमन 

 �थानीय�तरका �यापा�रक फम�को दता�, अनमु�त, न�वकरण, खारेजी, अनगुमन र �नयमन 

 �थानीय �यापारको त�या� �णाल� र अ�ययन अनसु�धान 

 �नजी तथा गैरसरकार� �े�सँग सम�वय र सहकाय� 

 �थानीय �यापार �व��न, सहजीकरण र �नयमन, 

 �थानीय बौ�दक स�पि�को संर�ण, �व��न र अ�भलेखा�न 
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 उपभो�ा सचेतना अ�भवृ�ी लि�त उपभो�ाको  लगत �यव�थापन र �थानीय व�त ुतथा 

सेवाको गणु�तर पर��ण 

 वातावरण संर�ण र जै�वक �व�वधता स�ब�धी �थानीय नी�त, काननु, मापद�ड, योजना 

तजु�मा तथा �यसको काया��वयन, अनगुमन र �नयमन 

 �थानीय�तरमा वातावरणीय जोिखम �यनुीकरण 

 �थानीय�तरमा जन�वा��यमा ��तकुल असर पन� �क�समका उपभो�ा व�तकुो बेच�वखन 

र उपभोग तथा वातावरणीय �दषुण र हानीकारक पदाथ�ह�को हानीकारक पदाथ�ह�को 

�नय��ण, अनगुमन तथा �नयमन 

 �थानीय�तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैला �यव�थापन 

 �थानीय�तरमा �यून काव�नमखुी तथा वातावरणमै�ी �वकास अवल�वन 

 �थानीय�तरमा ह�रत �े�को संर�ण तथा �व��न 

 �थानीय�तरमा वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण �यव�थापन 

 �थानीय बजार �यव�थापन, वातावरण संर�ण र जै�वक �व�वधता स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ट) �थानीय सडक, �मीण सडक, कृ�ष सडक र �सचाई 

 �थानीय, �ामीण तथा कृ�ष सडक र �सचँाई स�ब�धी नी�त, काननु मापद�ड तथा सो 

स�ब�धी योजना तजु�मा काया��वय अनगुमन र �नयमन  

 �थानीय, �ामीण तथा कृ�ष सडक, झोल�ुे पलु, पलेुसा, �सँचाई र तटब�धन स�ब�धी 

ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन, मम�त स�भार र �नयमन 

 �थानीय �तरका �सचँाई �णाल�को �नमा�ण, स� चालन, रेखदेख, मम�त स�भार, �तरो��त, 

अनगुमन  �नयमन  

 यातायात सरु�ाको �यव�थापन र �नयमन 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ठ) गाउँ सभा, नगर सभा, मेल�मलाप र म�य�थताको �यव�थापन 

 गाउँसभा वा नगरसभा स�ब�धी नी�त, काननु र काय��व�ध 

 �थानीय�तरका �वषय �े�गत नी�त तथा रणनी�त, आव�धक तथा वा�ष�क योजना, 

काय��म र बजेट �वीकृ�त, 

 सभाका स�म�तह�को गठन र स� चालन 

 �थानीय तहवीच साझा सरोकार तथा साझेदार�का �वषयमा संय�ु स�म�त गठन 

 काय�पा�लका तथा �या�यक स�म�तबाट सभामा ��ततु ��तवेदनमा�थ छलफल तथा सो 

स�ब�धमा आव�यक आव�यक �नद�शन 

 �वकास योजना तथा काय��मको �भावकार� काया��वयन तथा सशुासनको ला�ग 

काय�पा�लकालाई �नद�शन 

 गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकालाई आ�थ�क �ययभार पन� �वषयको �नयमन 

 �थानीय मेल�मलाप र म�य�थता 

 गाउँ सभा, नगर सभा, मेल�मलाप र म�य�थताको �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� । 
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ड) �थानीय अ�भलेख �यव�थापन 

 �थानीय अ�भलेख �यव�थापन स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, 

काया��वयन, अनगुमन र �नयमन 

 जनसाि��यक, �ाकृ�तक, आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, भौ�तक पूवा�धार, रोजगार�को 

अव�था, कुल �ाह�थ उ�पादन, ��त�यि� आय, मानव �वकास तथा लै��क सशि�करण 

सचुका�, राज� तथा आय�यय समेतको त�या� स�लन र �शोधन गर� नवीनतम 

��व�धय�ु र रा��य तथा �थानीय सूचना �णाल�मा आव�ता र पा� िच� तथा �ोत 

न�साको अ�ाव�धक अ�भलेखन 

 सूचना तथा अ�भलेख के��को �थापना तथा स� चालन 

 साव�ज�नक स�पि�: सामदुा�यक स�पि� भवन, सडक, पसल, �यवसायको �ववरण 

स�हतको अ�ाव�धक अ�भलेख  

 आ�नो �े��भ� स�प� भएका व�त ु तथा चाल ु योजनाको �ववरण र �य�तो योजनाको 

स�पि�को अ�ाव�धक अ�भलेखन 

 �थानीय अ�भलेख �यव�थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको उपयोग 

 �थानीय अ�भलेख �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ढ) ज�गा धनी दता� �माण पजुा� �वतरण 

 �थानीय ज�गाको नाप न�सा, �क�ाकाट, हालसा�वक, रिज� �ेशन नामसार� तथा दािखल 

खारेज 

 ज�गा धनी दता� �माणपजुा� �वतरण तथा लगत �यव�थापन 

 भ�ुमको वग�करण अनसुारको लगत 

 साव�ज�नक �योजनका ला�ग ज�गा �ा��, मआु�जा �नधा�रण तथा �वतरणमा सम�वय र 

सहजीकरण  

 नापी न�सा तथा ज�गाको �वा�म�व �नधा�रण काय�मा सम�वय र सहजीकरण 

 ज�गा धनी दता� �माणपजुा� �वतरण स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ण) कृ�ष तथा पशपुालन कृ�ष उ�पादन �यव�थापन, पश ु�वा��य, सहकार� 

 कृ�ष तथा पशपुालन, कृ�ष उ�पादन �यव�थापन र पश ु�वा��य स�ब�धी �थानीय नी�त, 

काननु, मापद�ड, योजना, काया��वयन, अनगुमन र �नयमन, 

 कृ�ष तथा पशप�छ� बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पवुा�धार �नमा�ण, साना �सँचाई 

�नमा�ण, ता�लम ��व�ध �सार, �ा�व�धक टेवा, कृ�ष साम�ी आप�ुत� र कृषक �मता 

�वकास काय��मको स� चालन, अनगुमन र �नयमन, 

 कृ�ष तथा पशपु�छ�ज�य �ाकृ�तक �कोप तथा माहामार� रोगको �नय��ण, 

 पशपु�छ� िच�क�सा सेवाको �यव�थापन, 

 कृ�ष वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण र �व��न, 

 पशनु� सधुार प��तको �वकास र �यव�थापन, 

 उ�च म�ुयय�ु कृ�षज�य व�तकुो �व��न, �वकास तथा बजार�करण, 

 �थानीय चरन तथा खक�  �वकास र �यव�थापन, 

 पश ुआहारको गणु�तर �नयमन, 
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 �थानीय�तरमा पशपु�छ� स�ब�धी त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल�, 

 पश ुवाधशाला र शीत भ�डारण �यव�थापन र �नयमन, 

 पशपु�छ� स�ब�धी वीमा र कजा� सहजीकरण, 

 पशपुालन तथा पश ु�वा��य स�ब�धी अ�य काय� । 

 

त) जे� ठ नाग�रक, अपा�ता भएका �यि� र अश�ह�को �यव�थापन 

 संघ र �देश काननुको अ�धनमा रह� सामािजक सरु�ा काय��मको काया��वयन, स� चालन 

तथा �यव�थापन 

 जे� ठ नाग�रक अपा�ता भएका �यि� तथा असहायको लगत अ�ाव�धक, प�रचयप� 

�वतरण, सामािजक सरु�ा तथा स�ुवधाको �यव�थापन तथा �वतरण 

 जे� ठ नाग�रक �लव, �दवा सेवा के��, भेटघाट �थल, आ�य के��को स� चालन तथा 

�यव�थापन 

 संघ तथा �देशसँगको सम�वयमा अपा�ता पनु�था�पना के��को स� चालन र �यव�थापन 

 सडक बालबा�लका, अनाथ,असहाय, अश� र मान�सक अस�तलुन भएका �यि�ह�को 

पनु��थापना के��को स� चालन, �यव�थापन, अनगुमन र �नयमन  

 जे� ठ नाग�रक, अपा�ता भएका �यि� र अश�ह�को �यव�थापन स�ब�धी अ�य    

काय� । 

 

थ) बेरोजगारको त�या� स�लन 

 रोजगार तथा बेरोजगार �मशि�को त�या� स�लन, �शोधन र सूचना �णाल�कको 

�थापना 

 �थानीय�तरमा रहेका �वदेशी तथा �वदेशी ��मकको लगत स�लन तथा सूचना 

�यव�थापन 

 �व�भ� ��े तथा �वषयका द� जनशि�को त�या� स�लन तथा �यव�थापन 

 सरुि�त वैदेिशक रोजगार� र वैदेिशक रोजगार�मा रहेको �म शि�को सूचना तथा 

त�या�को स�लन तथा �यव�थापन 

 रोजगार सूचना के��को �यव�थापन तथा स� चालन 

 वैदेिशक रोजगार�बाट फक� का �यि�ह�को सामािजक पनु: एक�करण 

 वैदेिशक रोजगार�बाट �ा� �ान, सीप, र उ�मशीलताको उपयोग 

 बेरोजगारको त�या� स�लन स�ब�धी अ�य काय� । 

 

द) कृ�ष �सारको �यव�थापन, स� चालन र �नय��ण 

 कृ�ष �सार स�ब�धी �थानीय नी�त, काननु, मापद�ड, काया��वयन, अनगुमन र �नयमन 

 कृ�ष �सार तथा जनशि�को ��ेपण, �यव�थापन र प�रचालन 

 कृषकह�को �मता अ�भव�ृ�, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�ीकरण 

 कृ�ष वीउवीजन, न�, मसल�द र रसायन तथा औषधीह�को आप�ुत�, उपयोग र �नयमन  

 कृषक समहु, कृ�ष सहकार� र कृ�ष स�ब�धी �थानीय संघ सं�थाह�को सम�वय, 

�यव�थापन र �नयमन 

 �थानीय�तरमा कृ�ष स�ब�धी ��व�धको संर�ण र ह�ता�तरण 
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 कृ�ष स�ब�धी सूचनाको �चार �सार 

 �थानीय�तरका �ोत के��ह�को �वकास र �यव�थापन 

 �ा�ा�रक खेती तथा मलको �व��न र �चार �सार 

 कृ�ष �सारको �यव�थापन, स� चालन र �नय��ण स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ध) खानेपानी, साना जल�व�तु आयोजना, वैकि�पक उजा�  

 �थानीय खानेपानी, स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजना काया��वयन, अनगुमन र 

�नयमन 

 खानेपानी महसलु �नधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन 

 एक मेगावाट स�मका जल�व�तु आयोजना स�ब�धी �थानीय�तरको नी�त, काननु, 

अनगुमन र �नयमन । 

 �थानीय तहमा  वैकि�पक उजा� स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजना काया��वयन, 

अनगुमन र �नयमन 

 �थानीय �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स� चालन, अनगुमन र �नयमन 

 �थानीय तहमा वैकि�पक उजा� स�ब�धी ��व�ध �वकास र ह�ता�तरण, �मता अ�भवृ�� र 

�व��न  

 खानेपानी, साना जल�व�तु आयोजना तथा वैकि�पक उजा� स�ब�धी अ�य काय� । 

 

न) �वपद �यव�थापन 

 �वपद �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नी�त, काननु, मापद�ड, योजना काया��वयन, अनगुमन 

र �नयमन  

 �थानीय�तरमा �वपद पवु� तयार तथा ��तकाय� योजना, पवु� सूचना �णाल�, खोज तथा 

उ�ार राहत साम�ीको पवु� भ�डारण, �वतरण र सम�वय  

 �थानीय तटब�ध, नद� र प�हरोको �नय��ण तथा नद�को �यव�थापन र �नयमन 

 �वपद जोिखम ��ेको न�सा�न तथा व�तीह�को प�हचान र �थाना�तरण 

 �वपद �यव�थापनमा संघ, �देश र �थानीय समदुाय, संघ तथा �नजी ��ेसँग सहयोग, 

सम�वय र सहकाय�  

 �वपद �यव�थापन कोषको �थापना तथा स� चालन र �ोत साधनको प�हचान  

 �वपद जोिखम �यनुीकरण स�ब�धी �थानीय�तरका आयोजनाको तजु�मा, काया��वयन, 

अनगुमन �नयमन  

 �वपद प�ात �थानीय�तरको पनु��थापना र पनु:�नमा�ण 

 �थानीय�तरको �वपद स�ब�धी त�या� �यव�थापन र अ�ययन, अनसु�धान 

 �थानीय आपतका�लन काय� स� चालन �णाल� 

 समदुायमा आधा�रत �वपद �यव�थापन स�ब�धी काय��मको स� चालन  

 �वपद �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ऩ) जलाधार, व�यज�त,ु खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण 

 जलाधार, व�यज�त ुखानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, काननु, 

मापद�ड तथा योजनाको काया��वयन र �नयमन  
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 पानी महुानको संर�ण 

 सामदुा�यक भ-ुसंर�ण र सो मा आधा�रत आय आज�न काय��म 

 भ-ुसंर�ण र जलाधार �यव�थापन ज�य सामदुा�यक अनकुुलन 

 खानी तथा ख�नज पदाथ�स�ब�धी सूचना तथा त�या� स�लन 

 बहमु�ुय धात,ु प�थर तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण र स�व��नमा सहयोग, ढु�ा, �ग�ी, 

बालवुा,माटो, ख�रढु�ा तथा �लेट ज�ता खानीज�य व�तको सव��ण, उ�खनन तथा 

उपयोगको दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �यव�थापन 

 भौग�भ�क न�सा �काशन । 

 

प) भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास 

 भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास स�ब�धी �थानीय �तरको नी�त, 

काननु, मापद�ड, योजनाको काया��वयन, अनगुमन र �नयमन  

 परुात�व, �ाचीन �मारक तथा स� �हालयको संर�ण, �व��न र �वकास 

 पर�परागत जा�ा तथा पव�को स� चालन र �यव�थापन 

 �च�लत काननु �व��का कु�रती तथा कुसं�कार �व�� सामािजक प�रचालन स�ब�धी 

काय� 

 भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास स�ब�धी अ�य काय� । 

 

३) गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाले संघ तथा �देशसँगको सहकाय�मा �योग गन� साझा अ�धकार 

सं�वधानको अनसूुची-९ मा उ�लेख भए बमोिजम हनुेछ । (४) उपदफा (३) को 

सव�मा�यतामा ��तकुल असर नपन� गर� देहायको �वषयमा संघ तथा �देश काननुको अ�धनमा 

रह� गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, कत��य र अ�धकार देहाय वमोिजम हनुछे: 

क) खेलकुद र प�प��का  

 �थानीय�तरका खेलकुदको संरचनाको पवुा�धार �नमा�ण, स� चालन तथा �वकास 

 �थानीय�तरका खेलकुद �शासन तथा संघ सं�थाको �नयमन र सम�वय 

 खेलकुदको �वकास र �व��न 

 खेलकुद ��तयो�गता आयोजना र सहभा�गता 

 खेलकुद स�ब�धी पवुा�धारको �वकास 

 �थानीय तहका प�प��काको दता�, अ�भलेख तथा �नयमन । 

 

ख) �वा��य 

 संघीय तथा �देश�तर�य ल�य र मापद�ड वमोिजम �थानीय �तरको �वा��य स�ब�धी 

ल�य र गणु�तर �नधा�रण 

 जनरल अ�पताल, न�स�� होम, �यान के�� तथा अ�य �वा��य सं�थाह�को ि�ल�नक 

दता�, स� चालन, अनमु�त र �नयमन 

 �थानीय�तरमा औषधीज�य वन�प�त, जडीबटु� र अ�य औषधीज�य व�तकुो उ�पादन 

�शोधन र �वतरण 

 �वा��य �वमा लगायतका सामािजक सरु�ा काय��मको �यव�थापन 
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 �थानीय�तरमा औषधी तथा अ�य मे�डकल उ�पादनह�को �यनुतम म�ुय �नधा�रण र 

�नयमन  

 �थानीय�तरमा औषधीको उिचत �योग र श�ुम जीव �नरोधक ��तरोध �यनुीकरण 

 �थानीय�तरमा औषधी र �वा��य उपकरणको ख�रद भ�डारण र �वतरण 

 �थानीय�तरमा जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स) 

 �थानीय�तरमा �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन 

 �थानीय�तरको �व��ना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु�थाना�मक र �या�लए�टभ 

�वा��य सेवाको स� चालन 

 �वा��य जीवनशैल�, पोषण, शार��रक �यायाम, योग अ�यास, �वा��य वृ�को पालना, 

प� चकम� लगायतका जन�वा��य सेवाको �व��न 

 जनुो�टक र क�टज�य रोगको �नय��ण तथा �यव�थापन 

 सतु� म�दरा र लाग ुपदाथ� ज�य व�तकुो �योग �नय��ण तथा सचेतना अ�भवृ�� 

 आयवु��द�क, यनुानी, आ�ची, होमीयो�या�थक, �ाकृ�तक िच�क�सा लगायतका पर�परागत 

�वा��य उपचार सेवाको �यव�थापन 

 जन�वा��य, आपतका�लन �वा��य तथा महामार�को �नय��ण र योजना काया��वयन 

 रोग �नय��ण तथा रोकथाम 

 आकि�मक �वा��य सेवा �वाह तथा �थानीय सेवाको �यव�थापन । 

 

ग) �व�तु, खानेपानी तथा �सँचाई ज�ता सेवाह� 

 �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन 

 खानेपानी महसलु �नधा�रण र खानेपानी सेवाको �यव�थापन 

 �थानीय साना सतह तथा भ�ुमगत �सचाई �णाल�को स� चालन तथा मम�त स�भार सेवा 

श�ुक �नधा�रण र संकलन स�ब�धी �यव�थापन । 

 

घ) सेवा श�ुक, द�तरु, द�ड ज�रवाना तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� रोय�ट�, पय�टन श�ुक  

 �थानीय सेवा श�ुक, द�तरु, द�ड ज�रवाना स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजना 

तजु�मा काया��वयन र �नयमन, 

 �ाकृ�तक �ोत साधन र सेवा श�ुक रोय�ट� संकलन, सम�वय र �नयमन, 

 ख�नज पदाथ�को उतख्नन ्र सो स�ब�धी रोय�ट� संकलन, 

 सामदुा�यक वनको स� चालन र �यव�थापनबाट �ा� रोय�ट� संकलन । 

 

ङ) वन, जंगल, व�यज�त,ु चराचरु�ी, जल उपयोग, वातावरण, पया�वरण तथा जै�वक 

�व�वधता  

 वन, जंगल, व�यज�त,ु चराचरु�ी जल उपयोग, वातावरण, पया�वरण तथा जै�वक �व�वधता 

स�ब�धी �थानीय नी�त काननु मापद�ड, योजना, काया��वयन, अनगुमन र �नयमन,  

 �थानीय�तरमा सामदुा�यक, �ामीण तथा शहर�, धा�म�क, कव�ुलयती र साझेदार� वनको 

संर�ण, स�व��न, उपयोग, अनगुमन र �नयमन तथा वन उपभो�ा समहुको �यव�थापन, 

 म�यवत� �े�को सामदुा�यक, धा�म�क र कव�ुलयती वनको �यव�थापन, 



 

13 

 �थानीय�तरमा नद� �कनार, नद� उकास, नहर �कनार तथा सडक �कनारमा वृ�ारोपण 

�यव�थापन, 

 �थानीय�तरमा �नजी वनको �व��न, अनगुमन र �नयमन, 

 �थानीय�तरमा साव�ज�नक खाल� ज�गा, पाखो वा �े�मा वृ�ारोपण, स�भार, उपयोग र 

�यव�थापन, 

 �थानीय�तरमा जडीवटु� तथा अ�य गैर का� ठ वन पैदावार स�ब�धी सव��ण, उ�पादन, 

संकलन, �व��न, �शोधन र बजार �यव�थापन, 

 वन, वीऊ, वगैचा �थापना, �यव�थापन र �व��न, 

 नस�र� �थापना, �व�वा उ�पादन, �वतरण, रोपण र �व��न, 

 व�यज�त ुर चराचरु�ीको संर�ण, �यावसा�यक पालन, उपयोग र अनगुमन, 

 मानव तथा व�यज�त ुवीचको ��� �यव�थापन, 

 �थानीय �ाणी उ�ान (िच�डयाखाना) को �थापना र संचालन, 

 �थानीय व�यज�त ु पय�टन र आय आज�न, 

 �थानीय�तरमा आखेटोपहारको �यव�थापन, 

 �थानीय�तरमा वन, व�यज�त ुतथा चराच��ीको अ�भलेखा�न र अ�ययन, अनसु�धान, 

 �व� स�पदा सूचीमा परेका �मारक र परुाताि�वक मह�वका बन, �समसार ��े, तटवत� 

�े�का ज�गा स�ब�धी लगत, 

 �मचाहा �जा�तको �नय��ण, 

 �थानीय�तरको जोिखम �यूनीकरण, 

 जै�वक �व�वधताको अ�भलेखा�न, 

 �थानीय�तरमा ह�रयाल� �व��न, 

 �थानीय साना जल उपयोग स�ब�धी �े�गत आयोजना, तजु�मा काया��वयन, अनगुमन र 

�नयमन, 

 रैथाने �जा�तको संर�ण र �व��न, 

 �थानीय�तरमा वातारणीय जोिखम �यनुीकरण 

 �थानीय �तरमा �दषुण �नय��ण र हा�नकारक पदाथ�ह�को �नयमन र �यव�थापन 

 �थानीय�तरमा �यून काव�नमखुी तथा वातावरण मै�ी �वकास अवल�बन 

 �थानीय�तरमा वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण र �यव�थापन । 

 

च) सामािजक सरु�ा र ग�रबी �नवारण 

 सामािजक सरु�ा तथा ग�रवी �नवारण स�ब�धी �थानीय नी�त, काननु, मापद�ड, �नयमन 

र अ�ययन अनसु�धान  

 लि�त समहु स�ब�धी �थानीय योजना, काय��म, �ोत प�रचालन र �यव�थापन 

 सामािजक सरु�ाको काया��वयनको ला�ग संघ, �देश र �थानीय संघ सं�थासँग स�पक� , 

सम�वय र सहकाय�  

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय त�या� र सूचना �यव�थापन 

 ग�रव घरप�रवार प�हचान स�ब�धी �थानीय सव��ण, सूचना �यव�थापन र �नयमन 

 �थानीय सामािजक सरु�ा योजना र �यव�थापन । 
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छ) �यि�गत घटना, ज�म, म�ृय,ु �ववाह र त�या� 

 �यि�गत घटना (ज�म,म�ृय,ु�ववाह,बसाईसराई �व�छेद र धम�प�ु र धम�प�ुी) को दता� 

 �यि�गत घटनाको �थानीय त�या� स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजना, काया��वयन 

र �नयमन 

 �यि�गत घटनाको अ�भलेख �यव�थापन र ��तवेदन 

 �थानीय�तरमा परुात�व,�ाचीन �मारक र स��हालय संर�ण, स�व��न र पनु: �नमा�ण । 

 

ज) सकु�वासी �यव�थापन 

 सकुु�वासीको प�हचान र अ�भलेख �यव�थापन 

 सकुु�वासी स�ब�धी जी�वको पाज�न र वसोवास �यव�थापन । 

 

झ) �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� रोय�ट� 

 �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनुे रोय�ट� स�ब�धी नी�त, काननु, मापद�ड तथा �नयमन 

 �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनुे रोय�ट� संकलन तथा बाडफाँड । 

 

ञ) सवार� साधन अनमु�त 

 यातायात �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नी�त, काननु, मापद�ड,  योजना, काया��वयन र 

�नयमन 

 �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनमु�त,न�वकरण,खारेजी,सेवाको 

गणु�तर,भाडा दर �नधा�रण र �नयमन 

 वातावरण मै�ी, जलवाय ु प�रवत�न अनकुुलन, �वपद जोिखम, अपा�ता र लै��क मै�ी 

यातायात �णाल�को �थानीय तहमा �व��न । 

 (५) उपदफा (१) र (३) मा उि�लिखत अ�धकारका अ�त�र� गाउँपा�लका तथा 

नगरपा�लकाको अ�य काम, कत��य र अ�धकार देहाय वमोिजम हेनछ । 

 

ट) भ�ुम �यव�थापन 

 संघीय तथा �देश काननुको अ�धनमा रह� �थानीय �तरको भउुपयोग नी�त, योजना, 

काय��म तजु�मा योजना र काया��वयन । 

 संिघय तथा �देशको मापद�डको अ�धनमा रह� �यव�थ�त व�ती �वकासका काय��मको 

तजु�मा र काया��वयन, एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा �वकास 

�यव�थापन 

 �थानीय�तर �े�को सूचना ��व�धको �वकास र �व��न गन� । 

 

ठ) स� चार सेवा 

 संघीय तथा �देश काननुको अ�धनमा रह� �थानीय �े� �भ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, 

केबलु तथा तार �बह�न टे�ल�भजन �सारणको अनमु�त,न�वकरण र �नयम 

 �थानीय �े�को सूचना ��व�धको �वकास र �व��न गन� । 
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ड) यातायात सेवा 

 �थानीय वस, �ल� वस, �ाम ज�ता म�यम �मताको मास �ानि� जट �णाल�को 

नी�त,मापद�ड, योजना, काया��वयन,अनगुमन र �नयमन 

 रा��य रेल पवुा�धारको उपयोग तथा महानगर�य ��े�भ� शहर� रेल सेवाको जाल, 

�यव�थापन, मम�त स�भार,सम�वय,साझेदार� र सहकाय� । 

 संघ वा �देशले सं�वधान तथा �च�लत काननु वमोिजम आ�नो अ�धकार �े� �भ�को कुनै 

�वषय गाउँपा�लका  वा नगरपा�लकालाई काननु वमोिजम �न�ेपण गन� स�नेछ । 

 गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको उपदफा (१), (३), (४) र (५) वमोिजमको काम, 

कत��य र अ�धकारको �योग गदा� आव�यकता अनसुारको काननु, नी�त, योजना, मापद�ड 

तथा काय��व�ध बनाई लाग ुगन� स�नेछ । 

 �थानीय तहले �देश सरकारको परामश� नेपाल सरकारको पवु� �वीकृ�त �लई �वदेशका 

कुनै �थानीय सरकार सँग भ�गनी स�ब�ध कायम गन� स�नछे । 
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3. गाउँपा�लकामा रहने कम�चार� सं�या र �ववरण 
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�.

सं. 
पद �ेणी/तह सेवा/समूह 

�वीकृत 

दरब�द� 

सं�या 

पद 

पूत� 

सं�या 

�र� 

सं�या 
कै�फयत 

१ �.�.अ. रा.प.ततृीय 
�शासन/ 

सा� 
१ १ 0   

२ 
�शासन 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 

�शासन/ 

सा� 
३ १ २ 

�शासन शाखा, बजेट काय��म तथा 

योजना शाखा र उ�ोग सहकार� 

तथा राज� �शासन शाखा 

३ 
लेखा 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 

�शासन/ 

लेखा 
१ १ 0   

४ 
िश�ा 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 

िश�ा/ 

िश�ा 

�शासन 

१ १ 0   

५ इि�ज�नयर 
अ�धकृत 

छैठौ 

इि�ज�नय�रङ

/ �स�भल 
१ १ 0   

६ 
कृ�ष �वकास 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 
कृ�ष १ ० १   

७ 
पश ु �वकास 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 
पश ु�वकास १ १ 0   

८ 
जन �वा��य 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 
�वा��य १ ० १   

९ �स.अ.हे.व. 
अ�धकृत 

छैठौ 
�वा��य १ १ 0   

१० �स.अ.न.मी. 
अ�धकृत 

छैठौ 
�वा��य १ १ 0   

११ क�वराज 
अ�धकृत 

छैठौ 
आयु�वदे १ १ 0   

१२ 
वैध 

�न�र�क 

अ�धकृत 

छैठौ 
आयु�वदे १ १ 0   

१३ 

म�हला 

�वकास 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 
�व�वध १ ० १   

१४ 

सूचना 

��व�ध 

अ�धकृत 

अ�धकृत 

छैठौ 
�व�वध १ १ 0 करार 

१५ इि�ज�नयर 
अ�धकृत 

छैठौ 

इि�ज�नय�रङ

/ सभ� 
१ ० १   

१६ 
�शासन 

सहायक 

सहायक 

�तर पाँचौ 
�शासन/सा� ११ २ ९ 

वडा काया�लय ८, �शासन 

१,साव�ज�नक ख�रद १ र पि�करण 

१ 
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�.

सं. 
पद �ेणी/तह सेवा/समूह 

�वीकृत 

दरब�द� 

सं�या 

पद 

पूत� 

सं�या 

�र� 

सं�या 
कै�फयत 

१७ 
काननु 

सहायक 

सहायक 

�तर पाँचौ 
काननु १ ० १   

१८ 
लेखा 

सहायक 

सहायक 

�तर पाँचौ 

�शासन/ले

खा 
१ १ 0   

१९ आ.ले.प. 
सहायक 

�तर पाँचौ 
लेखा पर��ण १ १ 0   

२० �ा.स. 
सहायक 

�तर पाँचौ 

िश�ा/िश�ा 

�शासन 
१ १ 0   

२१ �ा.स. 
सहायक 

�तर पाँचौ 
कृ�ष २ १ १   

२२ 
क��यटुर 

अपरेटर 

सहायक 

�तर पाँचौ 
�व�वध १ १ 0   

२३ 
सव-

इि�ज�नयर 

सहायक 

�तर पाँचौ 

इि�ज�नय�रङ

/ �स�भल 
२ १ १ करार 

२४ 
सभ��क वा 

अ�मन 

सहायक 

�तर 

पाँचौ/चौथो 

इि�ज�नय�रङ

/सभ� 
१ १ 0 करार 

२५ 
सव-

इि�ज�नयर 

सहायक 

�तर पाँचौ 

इि�ज�नय�रङ

/सभ� 
१ ० १   

२६ 
सहायक 

चौथो 

सहायक�तर 

चौथो 
�शासन/सा� ५ ६ -१ 

दता� चलानी तथा नाग�रक सहायता 

क�-२, �वपद �यव�थापन -

१,उ�ोग-१ र राज� १ 

२७ ना.�ा.स. 
सहायक�तर 

चौथो 
कृ�ष ४ १ ३ करार 

२८ ना.�.�वा.�ा 
सहायक�तर 

चौथो 
पश ु�वकास ५ ३ २ १ �थायी र २ करार 

२९ स.म.�व.नी. 
सहायक�तर 

चौथो 
�व�वध १ १ 0   

३० अ.स.ई. 
सहायक�तर 

चौथो 

इि�ज�नय�रङ

/ �स�भल 
४ ३ १   

३१ खा.पा.स.टे. 
सहायक�तर 

चौथो 

इि�ज�नय�रङ

/ �स�भल 
१ १ 0   
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�.

सं. 
पद �ेणी/तह सेवा/समूह 

�वीकृत 

दरब�द� 

सं�या 

पद 

पूत� 

सं�या 

�र� 

सं�या 
कै�फयत 

३२ स.क.अ. 
सहायक�तर 

चौथो 
�व�वध ९ ९ ० 

वडा काया�लय ८ र सूचना ��व�ध 

शाखा १ गर� ज�मा ९ जनामा वडा 

काया�लय ४ र गापा १ जना 

करारमा काय�रत 

३३ नगर �हर� 
 सहायक 

ततृीय 
  १ ० १   

३४ नगर �हर� 
सहायक 

�ीतीय 
  ३ ० ३   

३५ 

हलकुा 

सवार� 

चालक 

�ेणी�व�हन   १ १ 0 करार 

३६ 

�याक हो 

लोडर 

चालक 

�ेणी�व�हन   १ १ 0 करार 

३७ 

�याक हो 

लोडर 

सहचालक 

�ेणी�व�हन   १ १ 0 करार 

३८ चौक�दार �ेणी�व�हन   २ ० २   

३९ कुचीकार �ेणी�व�हन   २ ० २   

४० 
काया�लय 

सहयोगी 
�ेणी�व�हन   १९ १७ २ 

वडा काया�लय ८, गा.पा. ९ र 

आयु�वेद १(२ जना �थायी र १५ 

करार) 

ज�मा 98 64 34   

काय��म तफ�  

१ 
एम.आई.एस

.अपरेटर 

सहायक 

�तर पाँचौ 
�व�वध १ १ ० 

SSSCRP 

२ 

एम.आई.एस

.�फ�ड 

सहायक 

सहायक 

�तर चौथो 
�व�वध २ २ ० 

३ 
रोजगार 

संयोजक 

अ�धकृत 

छैठौ 
�व�वध १ १ ० 

�धानम��ी रोजगार काय��म ४ 
रोजगार 

सहायक 

सहायक�तर 

पाँचौ 
�व�वध १ १ ० 

५ 
�ा�व�धक 

सहायक 

सहायक�तर 

पाँचौ 
�व�वध १ १ ० 

६ उ�म सहायक�तर �व�वध २ २ ० उ�म�वकास काय��म 
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�.

सं. 
पद �ेणी/तह सेवा/समूह 

�वीकृत 

दरब�द� 

सं�या 

पद 

पूत� 

सं�या 

�र� 

सं�या 
कै�फयत 

�वकास 

सहजकता� 

चौथो 

७ 
पोषण 

�वयंमसेवक 

सहायक�तर 

चौथो 
�व�वध १ १ ० बह�ुे�ीय पोषण काय��म 

ज�मा ९ ८ १   
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4. शाखागत काय��ववरण 

क) �शासन शाखा 

 सं�वधानको धारा ३०२ बमोिजम समायोजन भई आउने तथा नया ँ �नयिु� भएका 

कम�चार�को �यव�थापन 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड, सेवा शत�, योजना काया��वयन र 

�नयमन, 

 संगठन �वकास, संगठन संरचना तथा दरब�द� �नधा�रण, जनशि� �यव�थापन, �मता 

�वकास र वृि� �वकास, 

 वडा काया�लयह�सँग स�पक� , सम�वय र सहिजकरण, 

 गाउँ काय�पा�लका तथा सभामा पेश गनु�पन� �व�भ� नी�त, ऐन, �नयम तथा कानूनको 

म�यौदा तयार�मा शाखागत सम�वय र  संयोजन, 

 साव�ज�नक ख�रद, तथा गाउँको �वा�म�वमा रहेको स�पि�को अ�ाव�धक अ�भलेख 

�यव�थापन, 

 संघ तथा �देश तहमा सं�वधान र कानून बमोिजम सहभा�गता तथा ��त�न�ध�न�व 

 सबै शाखासँग सम�वय ग�र बा�ष�क ख�रद योजना तयार�, 

 गाउँ �हर�को स�ालन तथा �यव�थापन नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन, 

 गाउँसभा तथा गाउँकाय�पा�लकाको बैठक �यव�थापन र अ�य सभा समारोह स�बि�ध 

काय�, 

 कम�चार�ह�को काय� स�पादन म�ुयांकन �यव�थापन, 

 आफु मातहतका शाखाह�को कामको सम�वय, प�रचालन, अनगुमन र �नय��ण, 

 गाउँ तथा वडाको ला�ग नाग�रक वडा प� तयार� तथा हरेक वष� अ�याव�धक, 

 बजार अनगुमन, गणु�तर, नापतौल, खा� सरु�ा तथा उपभो�ा �हत संर�ण स�ब�धी,  

 परु�कार, उपाधी तथा �वभषुण स�ब�धी �सफा�रसको अ�भलेख रा�,े 

 अ�य शाखा तथा शाखामा नपरेका सबै कामह�, 

 

अ) समा�य �शासन तथा जनशि� �वकास उपशाखा 

 जनशि� �वकासका ला�ग अ�पकाल�न र द�घ�काल�न योजना तजु�मा,  

 कम�चार�ह�को अ�याव�धक �ववरण तयार� गन�, 

 �मता �वकास स�ब�धी काय��मह�को ��ताव तयार�, 

 काय�पा�लका, गाउँ सभाको बैठक तथा अ�य सभा समारोह �यव�थापन, 

 काय�पा�लका तथा गाउँ सभाका �नण�यह� अ�भलेखीकरण, �काशन तथा 

काया��वयनका ला�ग स��षेण, 

 काय� स�पादन मू�यांकनको अ�भलेख �यव�थापन, 

 कम�चार�को �यव�थापन, स�वा, वृ�� �वकास, द�ड, परु�कारको ला�ग �सफा�रस, 

 कम�चार�का दै�नक हािजर� �नय��ण, 

 गाउँपा�लकाबाट भएको �सफा�रससँग स�बि�धत �सफा�रस प�को अ�भलेख रा�,े 

 काया�लयको दता� चलानी �नय��ण, �यव�थापन, 

 �मखु, उप�मखु तथा �मखु �शासक�य अ�धकृतको सिचवालय �यव�थापन स�ब�धी 

काय� गन� । 
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आ) दता� चलानी तथा नाग�रक सहयोग इकाई 

 काया�लयमा �ा� हनु आएका िचठ� प�ह� आ�नो काया�लयको भए नभएको एक�न 

गर� ब�ुने र पेश गन� 

 काया�लयमा �ा� प�ह�को दता� अ�भलेख रा� े

 काया�लयबाट अ�य� जान ेप�ह�को अ�भलेख रा� े

 �ा� प�ह� दता� गरेर स�बि�धत शाखा तथा पदा�धकार� सम� पयुा�उन लगाउन,े 

 दता� �कताव, चलानी �कताव सरुि�त तवरले रा�,े 

 काया�लयमा आउने सेवा�ाह�ह�लाई उनीह�को काममा आव�यक सहयोग गन� ।  

 

इ) नगर �हर� इकाईः 

 नगर �हर� प�रचालन, 

 नगरँ �हर� प�रचालन स���धी नी�त, कानून, मापद�ड, �नण�यह� काया��वयनमा 

सहयोग, 

 साव�ज�नक स�पि�को संर�ण, 

 गाउँपा�लकामा हनुे सभा समारोह, पर�परा तथा जा�ा चाडपव�को �यव�थापनमा 

सहयोग, 

 हाट बजार �यव�थापन तथा पा�क� � �थलको �यव�थापनमा सहयोग, 

 नगर �हर� स�ब�धी काय�पा�लकाले तोके बमोिजमका नी�त, योजना र काय��म 

काया��वयन,   

 गाउँ ब�ती सरसफाई स�ब�धी मापद�डको काया��वयन र कसूर उपर छान�वन र 

अनसु�धान, 

 �थानीय �या�यक स�म�तले गरेका आदेश, फैसला काया��वयनमा सहयोग, 

 काया�लय प�रसर, स�पदा, साव�ज�नक, ऐलानी, प�त� ज�गा, साव�ज�नक भवन तथा 

भौ�तक पूवा�धारको संर�ण र सरु�ा, 

 �वप� �यव�थापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम तथा अनसु�धानमा सहयोग, 

 फूटपाथ �यव�थापन, 

 इ�र�सा, �र�सा, टे�प ुज�ता साना सवार� साधनको अनमु�त, �यव�थापन र �नयमन, 

 �नमा�ण �नयमन, 

 गणु�तर �नय��णमा सहयोग, 

 नगर �हर� स�ब�धी अ�य काय� । 

 

ई) साव�ज�नक ख�रद तथा स�पि� �यव�थापन उपशाखा 

 गाउँपा�लकाको ला�ग साव�ज�नक ख�रद तथा अ�य ब�दोब�तीका सामानको 

आव�यकता प�हचान गर� ख�रदको योजना तयार गन�, 

 �व�भ� �कारका व�त ु तथा सेवा आपू�त� गन� इ�छुक �यि�, सं�था, क�पनी 

लगायतको सूिच अ�याव�धक गराउने, 

 हरेक आ�थ�क वष�को स�ुमै अनमुान ग�रएका आव�यक सामानह�को दररेट माग 

गर� �वीकृत गराई रा�,े 
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 गाउँपा�लका�भ�को सरकार� स�पि�, आ�नो �वा�म�वमा रहेको भवन लगायत ि�थर 

स�पि�को अ�भलेख अ�ाव�धक गन�, 

 �ललाम गनु�पन� तथा मम�त गनु�पन� सामानको ��येक वष�को प�हलो चौमा�सकमा 

�ववरण तयार गर� �ललाम गनु�पन� �ललाम गन� ���या अिघ बढाउन,े मम�त गनु�पन� 

सामानको लागत अनमुान तयार गर� मम�तको ला�ग पेश गन�, 

 काया�लयको नाममा रहेका स�पूण� सवार� साधनको अ�याव�धक �ववरण तयार गर� 

मम�त गनु�पन�, �ललाम गनु�पन� देिखएका सवार� साधनको सोह� बमोिजम ���या 

अगा�ड बढाउने, 

 ख�रद गनु�पन� देिखएका सामानह� समयमा नै ख�रद गर� काय� स�ालनमा अभाव 

नहनेु �यव�था �मलाउने, 

 �च�लत कानून बमोिजम ��येक वष� िज�सी �नर��ण गराउने, 

 काया�लयका ला�ग आव�यक िज�सी सामानको �यव�थापन, भ�डार दािखला,    

�नकासी । 

 

उ) पंजीकरण तथा सामािजक सरु�ा उपशाखा 

 �थानीय सामािजक सरु�ा योजना र �यव�थापन तथा आव�यक त�यांक संकलन 

एवम ्�यव�थापन स�ब�धी काय�, 

 आध�ुनक ��व�धमाफ� त �यि�गत घटना दता� (ज�म, म�ृय,ु �ववाह, बसाईसराई, 

स�व�ध �व�छेद र धम�प�ु धम�प�ुी) को �यव�थापन गन�, 

 सबै वडाबाट हनु े �यि�गत घटना स�ब�धी अ�भलेखको �यव�थापन तथा मा�सक 

��तवदेन तयार गन�, 

 सामािजक सरु�ा काय��मको �यव�थापन, स�ालन, अ�भलेख �यव�थापन र 

��तवदेन,  

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड�नधा�रण 

 सहयोगापे�ी सडक मानव �यव�थपान । 

 

ऊ) पय�टन �ब�धन, वातावरण तथा �वपत ्�यव�थापन उपशाखा 

 भाषा, सं�कृ�त, सा�ह�य, स�पदा र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास स�ब�धी 

�थानीय�तरको नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन, 

 परुाताि�वक मह�वका �ाचीन �मारक तथा सं�हालयको संर�ण, स�भार, �ब�घन र 

�वकास, 

 पर�परागत �पमा च�लआएका जा�ा तथा पव�को स�ालन र �यव�थापन, 

 पय�टक�य मह�वका �थल तथा स�पदाको प�हचान, संर�ण र �व�धन, 

 पय�टन पूवा�धार �वकास तथा �ो�साहन, 

 पाक� ह�को �वकास, संर�ण र �व�धन, 

 �थानीय बौ��क स�पि�को संर�ण, �व�घन र अ�भलेखा�न, 

 नद� �कनार, नद� उकास, दह�र, वह�र, नहर �कनार तथा सडक �कनारमा 

वृ�ारोपण �यव�थापन, 

 जलवायू प�रवत�न अनकुुलन काय��मह�,  
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 ह�रयाल� तथा ह�रत �े�को �व��न, 

 वातावरणीय जोिखम �यूनीकरण, 

 वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण र �यव�थापन, 

 �वप� �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �थानीय �तरका 

आयोजनाको काया��वयन र �नयमन, 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, जोिखम �यूनीकरण काय� योजना, 

 �वप� पूव� तयार�, खोज तथा उ�ार, राहत साम�ीको पूव� भ�डारण, �वतरण र 

सम�वय, 

 �वप� जोिखम �े�को न�सा�न तथा ब�तीह�को प�हचान र �थाना�तरण, 

 �वप� �यव�थापनमा स�, �देश र �थानीय समदुाय, संघ सं�था, �नजी�े�सँग 

सहयोग, सम�वय र सहकाय�, 

 �वप� स�ब�धी त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान, 

 �ाकृ�तक �कोपको रोकथाम र पूव� तयार�, 

 �वप� जोिखम �यूनीकरणका ला�ग पूव� सूचना �णाल� स�ब�धी काय��मको तजु�मा र 

काया��वयन,  

 �वकास योजनाह�को वातावरणीय �भाव मू�यांकन, 

 �या�ड�फल साईट �यव�थापन, 

 सरसफाई तथा फोहर �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको 

काया��वयन, 

 फोहरलाई �ोतमै व�ग�करण गर� �यव�थापन गन� उपायह�को अवल�बलन, 

 फोहरमैला स�लन, पनुः उपयोग, �शोधन, �वसज�न र सोको सेवा श�ुक �नधा�रण र 

�नयमन, 

 �वा��यज�य फोहरमैला �यव�थापनको मापद�ड �नधा�रण, �यव�थापनतथा �नयमन, 

 साव�ज�नक शौचालय �यव�थापन, 

 

ख) बजेट, काय��म तथा योजना शाखा 

 बजेट सीमा �नधा�रण र बजेट तजू�मा स�ब�धी काय� गन� 

 सहभा�गतामलुक बा�ष�क �वकास योजना तथा काया��मको तजु�मा स�ब�धी काय� गन� 

 गाउँपा�लकाको वा�ष�क नी�त तथा काय��मको तजु�मा स�ब�धी काय� गन� 

 गाउँपा�लकाको वा�ष�क, आव��क, रणनी�तक, म�यका�लन तथा द�घ�काल�न योजना तथा 

�व�भ� �वकास ग◌ु�ु योजना, मापद�ड, नी�तको तजु�मा स�ब�धी काम गन�। 

 वडा स�म�तमाफ� त स�ालन हनु ेकाय��मह�को ला�ग आव�यक सहिजकरण गन� 

 उपभो�ा स�म�तका ला�ग �िश�ण काय��म स�ालन गन�, 

 �नमा�ण �यवसायी तथा उपभो�ा स�म�तह�को प�रचालन, सम�वय र सहजीकरण गन� 

 योजना काय��म ह�ता�तरण गन�, 

 स�प� भएका स�पूण� पूवा�धार स�ब�धी योजनाह�को अ�भलेख रा�,े  

 संघ तथा �देशको िज�मामा परेका बाहेक सबै �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष 

सडक, पलु, झोल�ु ेपलु, क�भट� र तटब�धन स�ब�धी योजनाको अ�भलेख रा�,े 
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 काय� स�प� प�ात �सफा�रश भई आएका योजना तथा काय��मको भ�ुानीको ला�ग पेश 

गन�, 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना र �नयमन, 

 �थानीय �वकास नी�त, अ�पकाल�न, म�यकाल�न तथा द�घ�काल�न �वकास योजना एवं 

ग�ुयोजना तजू�मा, अनगुमन तथा मू�यांकन, 

 आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�तक, वातावरणीय, ��व�ध र पूवा�धारज�य �वकासका ला�ग 

आव�यक आयोजना तथा प�रयोजनाह�को तजु�मा, अनगुमन तथा मू�या�न, 

 वा�ष�क �वकास योजना तथा योजना तथा काय��म तजु�मा, अव�थाको अनगुमन, मू�यांकन 

र प�ृ पोषण, 

 �वकासका �ाथ�मकता �ा� �े� �नधा�रण, 

 संघीय र �ादेिशक आयोजना, प�रयोजना काया��वयनमा सम�वय, सहजीकरण र सहयोग, 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी अ�य काय�, 

 �वकास आयोजनाको अनगुमन, आव�धक �ग�त तथा ��तफलको समी�ा, 

 �वकास योजनाको अनगुमन तथा मू�यांकनको आधार तथा ���या �नधा�रण, 

 आयोजनाको अ�ययन, अनसु�धान तथा �भाव मू�या�न, 

 �वषय�े�गत नी�तको अनगुमन तथा मू�यांकन र प�ृ पोषण । 

 

ग) उ�ोग, सहकार� तथा राज�व �शासन शाखा 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको �वकास र �व�धन, 

 �यापा�रक फम�, पसलको दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, 

 सीप �वकास स�ब�धी काय�को �ब�धन, 

 �च�लत कानून बमोिजम लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको दता�, नवीकरण, खारेजी, 

 प�हचान भएका ग�रब घरप�रवार एवं लि�त समूह स�ब�धी आ�थ�क �वकासका योजना 

तजु�मा र काया��वयन गन�, 

 सहकार� सं�था स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�डको �नमा�ण, काया��वयन, 

 �थानीय सहकार� सं�थाको दता�, अनमु�त, खारेजी र �वघटनको ला�ग �सफा�रस गन�, 

 सहकार� वचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �थानीय मापद�ड �नधा�रण गन�, 

 सहकार� स�ब�धी रा��य, के���य, �वषयगत, �ादेिशक र �थानीय संघ सं�थासँग सम�वय 

र सहकाय�, 

 सहकार� स�ब�धी �थानीय त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान, 

 �थानीय सहकार�को �मता अ�भवृ��, 

 �थानीयसहकार� �े�को �व�घन, �वकास र प�रचालन, 

 रोजगार तथा बेरोजगारको त�या� स�लन, �शोधन र सूचना �णाल�को �थापना, 

 �थानीय�तरमा रहेका �वदेशी ��मकको लगत स�लन तथा सूचना �यव�थापन, 

 रोजगार�का अवसरह�को �सज�ना, 

 असँग�ठत �े�का ��मकह�को पि�करण, 

 रोजगार डे�स स�ालन �यव�थापन, 

 ग�रबी �नवारण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनसु�धान, 

 �थानीय�तरमा सकुु�वासी स�ब�धी जी�वकोपाज�न र वसोवास �यव�था 
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 ग�रबी �नवारणको �थानीय रणनी�त तजू�मा, 

 राज�को दायरा �व�तार गन� �े�ह�को प�हचान, त�याकं संकलन तथा �व�षेण गन�, 

 स�पूण� करदाताको अ�भलेख �यव�थापन गन�, 

 आ�नो �े��भ� राज�वका दर तथा श�ुक �नधा�रण, संघीय र �देश कानून बमोिजम 

�ाकृ�तक �ोत साधन र सेवा श�ुक ज�ता रोय�ट� स�लन, 

 �थानीय पूवा�धार सेवा र उपयोगमा सेवा श�ुक तथा द�तरु असलु�, 

 मालपोत संकलन÷स�पि� कर संकलन, 

 हाट बजार �यव�थापन, 

 �च�लत कानून बमोिजम द�ड ज�रवाना, 

 राज� परामश� स�म�तलाई आव�यक सूचना उपल�ध गराउने र सिचवालय स�ब�धी काय� 

गन�, 

 राज� संकलनलाई �भावकार� बनाउन �व�धना�मक, उपायह�को अवल�बन गन�, 

 स�बि�धत शाखा तथा �नकायसँग राज�व सूचना तथा त�या�को आदान �दान, 

 बाँक� ब�यौता रकमको लगत र असलु उपर, 

 करदाता िश�ा स�ब�धी काय��म स�ालन गन�, 

 �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनु स�न ेस�भा�वत रोय�ट�, श�ुक आद�को �व�षेण तथा पूव� 

अनमुान गर� अ�भलेख �यव�थापन गन�, 

 कानून बमोिजम ढंुगा, �ग�ी, वालवुा, माटो, ननु, �लेट, फायर�लेज�ता खानी ख�नज 

पदाथ�को सव��ण, अ�वषेण, उ�खनन �यव�थापन र सो स�ब�धी श�ुक स�लन, 

 �ाकृ�तक �ोतको उपयोग स�ब�धी नी�त �नधा�रण र काया��वयन तथा �देश र संघीय 

मापद�ड पालना, 

 बाँक� ब�यौता रकमको लगत र असलु उपर, 

 आ�थ�क साधनको मह�म उपयोग तथा प�रचालन, 

 गाउँ काय�पा�लका, वडा काया�लय वा गाउँपा�लका�ारा �यवसा�यक �योजनमा लगाएका 

�थान, भवनह�को वहाल, �लज बमोिजमको राज� असलु�एवं दा�य�व भ�ुानीको 

�सफा�रस, 

 गाउँपा�लकाको भोग चलनमा रहेका तथा अ�य साव�ज�नक, ऐलानी, प�त� ज�गाह�को 

अ�ाव�धक अ�भलेख रा�,े 

 ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, ननु, माटो, खर�ढु�ा, फायर �ले तथा �लेट आ�द खानीज�य व�तकुो 

संर�ण, �वकास, उ�खनन ् र उपयोग स�ब�धी दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र 

�यव�थापन, 

 खानी तथा ख�नज पदाथ� स�ब�धी सूचना तथा त�या� स�लन, अ�भलेखन तथा 

�यब�थापन, 

 

घ) आ�थ�क �शासन शाखाः 

 आ�थ�क (काय��व�ध) नी�त, कानून र मापद�डको काया��वयन र आ�थ�क �शासन स�ालन, 

 सि�त कोष तथा आकि�मक कोषको �यव�थापन, 

 लेखा �यव�थापन, खच�, राज�, धरौट�, काय� स�ालन कोष तथा अ�य सरकार� कोषको 

स�ालन तथा एक�कृत �ववरण तयार�, 
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 सम��गत आ�थ�क अव�थाको �व�षेण, 

 लगानी ��ेपण (सरकार�, सहकार� तथा �नजी) र �व�ीय �यव�थापन, 

 लगानी र लाभांशको �यव�थापन (जनसहभा�गता तथा सामदुा�यक लगानीको अ�भलेख 

समेत), 

 कारोबारको लेखाकंन, �नय��ण तथा �यव�थापन, 

 �ययको अनमुान, 

 बे�जू फ�यौट, 

 आ�थ�क �शासन र �यव�थापन स�ब�धी अ�य �वषय, 

 लेखा पर��ण गराउने काय�, 

 ऋण, अनदुान तथा जमानतको अ�भलेख �यव�थापन, 

 धरौट� �याहा तथा �फता�, 

 संघ, �देश सरकारबाट �ा� सश�त बजेटको खच� �यव�थापन, 

 संघ, �देश सरकारबाट �ा� रकमको �यव�थापन, 

 �व�भ� कोषह�को स�ालन तथा �यव�थापन, 

 आ�थ�क कारोबारको लेखा पर��ण गराउन,े 

 वडा काया�लयबाट हनु ेगर� तो�कएको आ�थ�क कारोबारको आ�थ�क �शासन, �यव�थापन 

र लेखा पर��ण, 

 शाखासँग स�बि�धत अ�य काय�ह� । 

 

ङ) पूवा�धार �वकास शाखा 

 �थानीय सडक तथा यातायात स�ब�धी मापद�डको काया��वयन तथा �नयमन 

 �वीकृत बा�ष�क पूवा�धार स�ब�धी योजनाह�को काया��वयन, अनगुमन तथा �नयमन, 

 पवुा�धार �वकास स�बि�धत �वकास योजनाको मम�त, स�भार, 

 �नमा�ण �यवसाय दता�, नवीकरण, खारेजी, अनगुमन र �नयमन, 

 �संचाई स�ब�धी ग�ुयोजनाको काया��वयन,, 

 नवीकरणीय उजा� तथा वैकि�पक उजा�, सडक ब�ी तथा खानेपानी योजनाको मापद�डको 

काया��वयन र �नयमन 

 खानेपानी आयोजनाको स�ालन, �यव�थापन र �नयमन तथा सडक ब�ीको �यव�थापन, 

 साव�ज�नक �नमा�णको गणु�तर कायम,  

 �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको 

गणु�तर, भाडा दर �नधा�रण स�ब�धी काय� गन�, 

 पा�क� � �थलको �नमा�ण तथा स�ालन गन�, 

 �नमा�ण �यवसाय दता�, नवीकरण, खारेज गन� 

 �थानीय यातायात सरु�ा �यव�थापन कायम गराउने, 

 यातायात स�ुवधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान पहुँचको �यव�था गन� 

 यातायात �े�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ो�साहन गन� 

 �नजी यातायात �नयमन �यव�थापन गन� । 
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अ) साव�ज�नक �नमा�ण तथा वैकि�पक ऊजा� शाखा 

 �वीकृत बा�ष�क पूवा�धार स�ब�धी योजनाह�को काया��वयन, अनगुमन तथा �नयमन, 

 पवुा�धार �वकास स�बि�धत �वकास योजनाको मम�त, स�भार, 

 नवीकरणीय उजा� तथा वैकि�पक उजा�, सडक ब�ी तथा खानेपानी योजनाको 

मापद�डको काया��वयन र �नयमन 

 इि�टमेट, �इ�, �डजाइन तयार�, 

 �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको 

गणु�तर, भाडा दर �नधा�रण स�ब�धी काय� गन�, 

 पा�क� � �थलको �नमा�ण तथा स�ालन गन�, 

 �नमा�ण �यवसाय दता�, नवीकरण, खारेज गन� 

 �थानीय यातायात सरु�ा �यव�थापन कायम गराउने, 

 साव�ज�नक �नमा�णको गणु�तर कायम गन�, 

 अ�य साव�ज�नक �नमा�ण स�ब�धी काय�ह�, 

 यातायात �े�मा लगानी अ�भवृ�� गन�, 

 यातायात स�ुवधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान पहुँचको �यव�था गन� 

 यातायात �े�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ो�साहन गन� 

 �नजी यातायात �नयमन �यव�थापन गन� 

 

आ) खानेपानी �यव�थापन उपशाखा 

 �वीकृत बा�ष�क योजना अनसुार खानेपानी स�ब�धी योजनाह�को काया��वयन गन�, 

 गाउँको िज�मा रहेका खानपेानी आयोजनाको महसलु �नधा�रण र खानेपानी सेवा 

�यव�थापन , 

 पानीको महुानको संर�ण  

 साव�ज�नक �थलमा �पउने पानी �यव�थापन 

 �व�छ खानेपानी आपू�त� स�ब�धी अ�य �वषय  

 खानेपानी तथा �संचाई स�व�धी ख�रद योजना ।  

 

च) न�सापास तथा भवन �नयमन शाखा 

 शहर�करण, ब�ती �वकास स�ब�धी मापद�डको �नधा�रण तथा सो स�ब�धी योजना, 

काया��वयन र �नयमन,  

 रा��य भवन सं�हता तथा मापद�ड बमोिजम सरुि�तसाव�ज�नक, सरकार� भवन �नमा�णको 

अनमु�तको ला�ग �सफा�रस, अनगुमन, �नयमन, 

 भ–ू उपयोग नी�त, योजनाको काया��वयन, 

 रा��य भवन सं�हता तथा मापद�ड बमोिजम सरुि�त साव�ज�नक, सरकार� भवन �नमा�णको 

अनमु�तको ला�ग �सफा�रस, अनगुमन, �नयमन, 

 भवन �नमा�णको ला�ग न�शा �वीकृ�त तथा संशोधनको ला�ग �सफा�रस, 

 �वीकृत न�साको अ�याव�धक अ�भलेख, 

 न�सा �वीकृत ���यालाई �यवि�थत र सरल�कृत गन� अव�लवन गनु� पन� �व�भ� 

उपायह�को �वक�प स�हत �व�षेण गर� �सफा�रस, 
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 नगरपा�लकाको भोग चलनमा रहेका तथा अ�य साव�ज�नक, ऐलानी, प�त� ज�गाह�को 

अ�ाव�धक अ�भलेख रा�,े संर�णका योजना बनाउन ेर संर�ण स�ब�धी आव�यक काय� 

गन�, 

 भवन मापद�ड सधुार गन� आव�यक अ�ययन अनसु�धान,  

 वडा काया�लयह�को ला�ग उपय�ु हनेु नमनुा न�सा तयार, 

 काया�लयको तफ� बाट न�सा तयार गन� गर� भएको �यव�थाको �भावकार� काया��वयनको 

ला�ग समयमै घर न�सा �नमा�ण, 

 शाखासंग स�बि�धत अ�य काय�ह� ।   

 

छ) िश�ा, यवुा तथा खेलकुद �वकास शाखा 

 �ारि�भक बाल िश�ा, आधारभूत तह, मा�य�मक तह, अनौपचा�रक िश�ा, खलुा तथा 

वैकि�पक िश�ा (ग�ुकुल, मदरसा, ग�ुबा आ�द), �नर�तर �सकाइ तथा �वशेष िश�ा 

स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन, 

 �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन, 

 पर��ा स�ालन तथा �यव�थापन, 

 �व�ाथ� �ो�साहन तथा छा�वृि�को �यव�थापन, 

 �थानीय �तरको पा��म �नमा�ण र काया��वयन, 

 �ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ता�लमको योजना तजु�मा, स�ालन, अनमु�त र �नयमन, 

 �थानीय �तरको शैि�क �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �व�धन र �तर�करण, 

 खेलकूदको �वकास र �व��न, 

 �व�ालय िश�क तथा कम�चार�को अ�भलेख �यव�थापन, 

 �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, समायोजनको ला�ग �सफा�रस, 

 शैि�क पूवा�धार �नमा�ण र मम�त स�भारको आव�यकता प�हचान गर� �सफा�रस, 

 �व�ाथ� �सकाइ उपलि�धको पर��ण र �यव�थापन, 

 �ो�साहन तथा छा�वृि� पाउने �व�ाथ�को अ�भलेख �यव�थापन, 

 बाल गहृ, पनुः�थापना के��, िशश ु�याहार के�� र बाल �वकास के�� �यव�थापन, 

 आधारभूत तहस�मको शैि�क काय��मह�को सम�वय र �नयमन, 

 सामदुा�यक, सं�थागत, गठु�, सहकार� �व�ालयह�को अनगुमन �नयमन, 

 �व�ालय बाहेकका �थानीय �तरमा स�ा�लत शैि�क संघ सं�थाह�सँगको सम�वय, 

सहिजकरण, अनगुमन, �नयमन, 

 पा��म र पा� साम�ीको �वतरण तथा काया��वयन, 

 �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन, 

 शैि�क पूवा�धार �नमा�ण र मम�त स�भार, 

 शैि�क परामश� सेवाको अनमु�त तथा �नयमन, 

 �थानीय �तरको शैि�क �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �व�धन र �तर�करण, 

 �व�ालयमा रहेका प�ुतकालयह�को अ�भलेख �यव�थापन, 

 �थानीय प�ुतकालय, वाचनालय तथा सामदुा�यक अ�ययन के�� स�ालन तथा 

�यव�थापन, 

 यवुा जागरण, सशि�करण र प�रचालन, 
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 यवुा सीप, उ�मिशलता तथा नेत�ृव �वकास, 

 खेलकूदको ला�ग संरचना पूवा�धार �नमा�ण, स�ालन तथा �वकास, 

 खेलकूदको �वकास र �व�घन, 

 खेलकूद ��तयो�गता आयोजना र सहभा�गता, 

 अ�त�र� ��याकलाप स�ब�धी �वषय, 

 शाखासँग स�बि�धत अ�य काय�ह� । 

 

ज) �वा��य शाखा 

 आधारभूत �वा��य र सरसफाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, 

काया��वयन तथा �नयमन, 

 रा��य तथा �देश�तर�य ल�य र मापद�ड बमोिजम �थानीय�तरको �वा��य स�ब�धी 

ल�य र गणु�तर �नधा�रण, 

 रा��य र �ादेिशक मापद�ड अन�ुप जनरल अ�पताल, न�स�� होम, �नदान के�� तथा 

अ�य �वा��य सं�थाह�को ि�ल�नक दता�, स�ालन अनमु�त र �नयमन, 

 आधारभूत �वा��य सेवाको स�ालन र �ब�घन, 

 अ�पताल र अ�य �वा��य सं�थाको �थापना तथा स�ालन, 

 �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पूवा�धार �वकास तथा �यव�थापन, 

 औष�ध पसल स�ालनका दता� तथा अनमु�तका ला�ग �सफा�रस, 

 औष�धज�य वन�प�त, जडीबटु� र अ�य औष�धज�य व�तकुो उ�पादन, �शोधन र �वतरण, 

 �वा��य बीमा लगायतका सामािजक सरु�ा काय��मको �यव�थापन, 

 �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन, 

 जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स), 

 �वधा�ना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु��थाना�मक र �या�लए�टभ �वा��य सेवाको 

स�ालन, 

 जनुो�टक र क�टज�य रोगको �नय��ण तथा �यव�थापन, 

 स�ुत�, म�दरा र लागू पदाथ�ज�य व�तकुो �योग �नय��ण तथा सचेतना अ�भवृ��, 

 आयवु��दक, यनुानी, आ�ची, हो�मयो�या�थक, �ाकृ�तक िच�क�सा लगायतका पर�परागत 

�वा��य उपचार सेवाको �यव�थापन, 

 �व�थ जीवनशैल�, पोषण, शार��रक �यायाम, योग अ�यास, �वा��य वृ�को पालना, 

प�कम� लगायतका जन�वा��य सेवाको �व�धन, 

 जन�वा��य, आपतकाल�न �वा��य तथा महामार�को �नय��ण योजना र काया��वयन, 

 स�वा तथा नसन� रोगको �नय��ण तथा रोकथाम, 

 योग, �यान के��को स�ालन, 

 योग, �यान, �ाकृ�तक िच�क�सा �व�धन, 

 �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पूवा�धार �वकास तथा �यव�थापन, 

 औष�ध पसल स�ालन र �नयमन, 

 �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन, 

 �व�घना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु�थापना�मक,�या�लए�टभ �वा��य सेवाको 

स�ालन र �यव�थापन, 
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 जन�वा��य, आपतकाल�न �वा��य तथा महामार�को �नय��ण योजना र काया��वयन, 

 �वा��य शाखागत �शास�नक काय� गन�, 

 

झ) लै�गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण शाखा 

 म�हला हक स�ब�धी नी�त, योजना काया��वयन, सम�वय र �नयमन, 

 लै�गक �हंसा �नवारणका ला�ग �नरोधा�मक, �व�धना�मक, संर�णा�मक उपाय र 

पनुः�थापना, 

 बालबा�लकाको हक�हत संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन र �नयमन, 

 बालमै�ी शासक�य �व�ध, बाल �लब, बाल संर�ण स�म�त तथा बाल स�ाल, 

 असहाय बालबा�लका, सडक बालबा�लका �यव�थापन, बाल �हंसा �नय��ण, 

 बालसधुार तथा पनुः�थापना के�� �थापना, संचालन अनमु�त र �नयमन, 

 �ये� नाग�रकको लगत, प�रचयप�, स�मान, �वा��य स�ुवधा स�ब�धी काय�, 

 �ये� नाग�रक �लव, �दवा सेवा के��, भेटघाट�थल, आ�य के��को स�ालन तथा 

�यव�थापन, 

 अपा�ता भएका �यि� तथा असहायको लगत अ�ाव�धक, प�रचयप� �वतरण, सामािजक 

सरु�ा तथा स�ुवधाको �यव�थापन तथा �वतरण, 

 अपा�ता भएका �यि� र अस�ह�को �यव�थापन स�व�धी अ�य काय�, 

 कमजोर वग�, समदुाय, �लगं, �े� तथा अ�पसं�यक भाषा, धम�, स�कृ�तको स�बि�ध 

नी�त, काननु, मापद�ड स�बि�ध काय�, 

 आ�दवासी, जनजा�त, मिु◌�लम, अ�पसं�यकह�को �हत �व�धन स�ब�धी नी�त, कानून, 

काया��वयन, अनगुमन र �नयमन, 

 �थानीय �तरमा समाजक�याण स�व�धी संघसं�था (गैरसरकार�, सामािजक तथा 

सामदुा�यक संघसं�था) को दता�, नवीकरण, खारेजी, प�रचालन तथा अनगुमन �नयमन, 

 गठु�, कोष तथा अ�य ��ह�को �यव�थापन, 

 सामािजक प�रचालन स�ब�धी काय� गन�, 

 टोल �वकास सं�था प�रचालन गन�, 

 

अ) कानून, �याय तथा फैसला काया��वयन उपशाखा 

 �याय, कानून, मानव अ�धकार �व�धन तथा मेल�मलाप र म�य�थता, �नण�य तथा 

फैसला काया��वयन 

 �या�यक स�म�तको सिचवालय स�ब�धी काय�, 

 मानव अ�धकारको संर�ण तथा �व�धन स�ब�धी काय�, 

 �यि� र समदुायबीच मेल�मलाप र म�य�थताको अ�भलेख �यव�थापन, 

 �या�यक स�म�तको �नण�य तथा फैसला काया��वयन, 

 �या�यक ��तर�ा एवं पूव�प�सँग स�बि�धत काय�को �यव�थापन र सहिजकरण, 

 नी�त, कानूनको �मािणक ��तको संर�ण, �काशन र अ�भलेख, 

 काया�लयको कामको स�दभ�मा कानूनी राय तथा परामश� स�ब�धी काय�ह�, 
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आ) लै�गक समानता तथा बाल अ�धकार �व�धन उपशाखा 

 म�हलाको आ�थ�क, सामािजक, राजनी�तक सश�ीकरण, �मता �वकाससँग स�बि�धत 

काय��म स�ालन गन�, 

 लै�गक �हंसा �नवारणका ला�ग �नरोधा�मक, �व�धना�मक, संर�णा�मक उपाय र 

पनुः�थापना स�ब�धी काय� गन�, 

 बजेटको ल��गक �हसाबले �व�षेण गन� र लै�गंक उ�रदायी बजेट �नमा�ण गन� 

सहिजकरण गन�, 

 �थानीय �तरमा समावेिशता र मूल �वाह�करण स�ब�धी अ�य काय�ह� गन�, 

 बालबा�लकाको हक�हत संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, 

योजना,�नमा�ण र काया��वयन, 

 बालबा�लकाको हक�हत संर�णसँग स�बि�धत काय�ह� गन�, 

 बाल स�ाललाई सब�लकरण गन�, 

 बाल �याय �व��न गन�, 

 असहाय बालबा�लका, सडक बालबा�लका �यव�थापन गन� �व�भ� संघ सं�थाह�सँग 

सम�वय तथा सहकाय� गन�, 

 बाल �हंसा �नय��णका ला�ग �व�भ� उपायह� अवल�वन गन�, 

 बालसधुार तथा पनुः�थापना के�� �थापना, संचालन अनमु�त, 

 �थानीय �तरमा समाजक�याण स�व�धी संघसं�था (गैरसरकार�, सामािजक तथा 

सामदुा�यक संघसं�था) को दता�, नवीकरण, खारेजी, प�रचालन तथा अनगुमन 

�नयमन, 

 गठु�, कोष तथा अ�य ��ह�को �यव�थापन, 

 गैरसरकार� �े�सँग सम�वय र सहकाय�को ला�ग काय��व�ध तथा मापद�ड तयार गन�, 

 सामािजक प�रचालन स�ब�धी काय� गन�, 

 टोल �वकास सं�था प�रचालन गन�, 

 

ञ) सूचना तथा ��व�ध शाखा 

 सूचना तथा स�ार ��व�धमा सव�साधारण जनताको सहज र सरल पहुँच तथा सूचना 

��व�धको �वकास र �व�तार स�ब�धी काय��म तजु�मा र काया��वयन, 

 आ�नो �े��भ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केबलु तथा तार�वह�न टे�ल�भजन �सारणको 

अनमु�त, नवीकरण, 

 एक सय वाटस�मको एफ. एम. रे�डयो स�ालन अनमु�त, नवीकरण, 

 आ�नो �े��भ� प�प��काको �काशन अनमु�त, अ�भलेख �यव�थापन, 

 अ�भलेख �यव�थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको �योग, 

 वै�ा�नक अ�ययन, अनसु�धान र ��व�ध �वकासमा लगानी �व�धन, 

 सूचना तथा स�ार ��व�धमा आधा�रत त�या� �यव�थापन, 

 सूचना के��को �थापना र स�ालन �यव�थापन, 

 त�याङक संकलन, �यव�थापन तथा �योग स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन, 

 सूचना तथा अ�भलेख के��को स�ालन, 
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 �थानीय त�याङक संकलन, �शोधन, अ�भलेखीकरण तथा �वतरण, 

 आधारभूत त�यांक संकलन र �यव�थापन ◌ः जनसाि��यक, �ाकृ�तक, आ�थ�क, 

सामािजक, सां�कृ�तक, भौ�तक पूवा�धार, रोजगार�को अव�था, कूल �ाह��य उ�पादन, 

��त�यि� आय, मानव �वकास सूचका�, राज� तथा आय�यय समेतको त�या� स�लन 

र �शोधन गर� सूचना �णाल�मा आव�ता र पा�व िच� तथा �ोत न�साको अ�ाव�धक 

एवं अ�भलेख, 

 काया�लयसँग स�बि�धत सबै �क�समका त�यांकह�को एक�करण तथा �वतरण, 

 �देश तथा संघसँग त�यांक एवं सूचना आदान�दान र सम�वय, 

 स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा साधनको अ�भलेख (�ोफाईल) �यव�थापन । 

 

ट) कृ�ष �वकास शाखा 

 कृ�ष, कृ�ष �सार, कृ�ष उ�पादन �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, 

योजना तयार� तथा काया��वयन, 

 कृ�ष बजार सूचना, कृ�ष बजार तथा हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, साना �सँचाई �नमा�ण, 

ता�लम, ��व�ध �सार, �ा�व�धक टेवा, कृ�ष साम�ी आपू�त� र कृषक �मता �वकास 

काय��मको स�ालन, 

 कृ�षज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण, 

 कृ�ष वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण र �व��न, 

 कृ�ष �सार तथा जनशि�को ��ेपण, �यव�थापन र प�रचालन, 

 उ�च मू�यय�ु कृ�षज�य व�तकुो �व��न, �वकास तथा बजार�करण, 

 कृ�ष स�व�धी वीमा र कजा� सहजीकरण, 

 शीत भ�डारणको �यव�थापन, 

 कृषकह�को �मता अ�भव�ृ�, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�ीकरण, 

 कृ�ष बीउ�वजन, न�, मलखाद र रसायन तथा औष�धह�को आपू�त�, उपयोग र �नयमन, 

 कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�ष स�ब�धी �थानीय स� सं�थाह�को सम�वय, 

�यव�थापन र �नयमन, 

 कृ�ष स�ब�धी ��व�धको संर�ण र ह�ता�तरण, 

 कृ�ष त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� तथा कृ�ष स�ब�धी सूचनाको �चार�सार, 

 कृ�ष �ोत के��को �थापना र �यव�थापन, 

 कृ�ष थोक बजार के��को स�ालन �यव�थापन,  

 कृ�ष थोक बजार के�� �नमा�णको सहिजकरण । 

 

ठ) पशपंु�ी �वकास शाखा 

 पशपुालन, पश ु�वा��य, म��य �वकास स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन, 

 पशपंु�ी बजार सूचना, हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, ता�लम, �ा�व�धक टेवा, कृषक 

�मता �वकास काय��मको स�ालन र �नयमन, 

 पशपंु�ीज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण, 

 पशपंु�ी िच�क�सा सेवाको �यव�थापन, 
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 पशनु� सधुार प��त �वकास र �यब�थापन, 

 पशपंु�ी स�ब�धी बीमा र कजा� सहजीकरण, 

 �थानीय चरन तथा खक�  �वकास र �यव�थापन, 

 पश ुआहारको गणु�तर �नयमन, 

 �थानीय�तरमा पशपंु�ी स�ब�धी त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल�, 

 पश ुबधशाला र शीत भ�डारणको �यव�थापन र �नयमन, 

 पशपुालन तथा पश ु�वा��य स�ब�धी अ�य काय�, 

 छाडा चौपाया �नय��ण, 

 का�जी हाउस स�ालन, �यव�थापन । 

 

ड) आ�त�रक लेखा पर��ण शाखा 

 आ�त�रक तथा पूव� लेखापर��ण, 

 लेखापर��ण �ववरण (बे�जूको लगत समते)को अ�भलेख �यव�थापन , 

 अि�तम लेखापर��ण काय�मा सहयोग, सम�वय र सहजीकरण, 

 लेखापालनस�व�धी �मता �वकास काय�, 

 सामदुा�यक �व�ालयह�को आ�त�रक लेखा पर��ण र अि�तम लेखा पर��णमा 

सहिजकरण र सम�वय, 

 शाखासँग स�बि�धत अ�य काय�ह� । 
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5. सेवा �दान गन� �नकायको शाखा र िज�मेवार अ�धकार�, स�वि�धत शाखा �मखु  

�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

क. �यि�गत �ववरण �सफा�रस तथा �मािणकरण 

१ नाग�रकता�सफा�रस 

१ ज�म दता�को �माणप�को स�ल र ��त�ल�प १ ��त । 

आ�थ�क ऐन 

वमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ ज�म �म�त खलेुको शैि�क यो�यताको �माणप�को ��त�ल�प । 

३ हालसालै िखचेको पासपोट� साइजको फोटो ३ ��त । 

४ 

�नवदेकको �पता/माता/�ववा�हत म�हलाको ला�ग प�तको ना.�.प.को 

स�ल��त�ल�प १/१ ��त वा सनाखत गन� घर प�रवारको अ�य �यि� 

भएमा �नजकोना.�.प�को ��त�ल�प । 

५ 

�ववा�हत म�हलाको हकमा �नजको बाब ुवा माइती तफ� को एकाधरका 

प�रवारकोना.�.प.को ��त�ल�प १ ��त, ज�म दता� �माण प�, 

�ववाहदता��माणप�को स�ल र ��त�ल�प १/१ ��त । 

६ 

अ�य गा.पा. बाट बसाई सर�आएको �य�तको हकमा बसाई सराई 

दता�को �माणप�को स�ल र ��त�ल�प १��त र बसोबासको �मािणत 

हनेु कागजातह� । 

७ 
�नवदेकको �पता/प�तको म�ृय ुभएको अव�थामा म�ृय ुदता� �माणप� र 

नाता �मािणतको स�ल र ��त�ल�प १/१ ��त । 

८ 
कया�लायले आव�यकता अनसुार �थलगत �कटानी सज��मन मचु�ुका 

गन�स�ने । 

२ 
नाग�रकता ��त�ल�प 

�सफा�रस 

१ अनसुचुी बमोिजम �नवेदन फाराम । 

आ�थ�क ऐन 

वमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय 

२ हराएको ना.�.प�को ��त�ल�प । 

३ ना.�.प� झ�ुो वा अ�र,फोटो नबिुझने भएमा स�ल ��त । 

४ हालसालै िखिचएको पासपोट� साइजको २ ��त फोटो । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

५ 
नाग�रताअ�य� िज�लाको भएमा बसाईसराई दता� र �ववा�हतको ला�ग 

�ववाह दता� �माणप���त�लपी । 

३ 
नाग�रकता �सफा�रस 

(अं�गकृत) 

१ 

स�बि�धत देशको नाग�रकता �याग गरेको वा �याग स�बि�ध 

कारबाह�चलाएको �माण सो को जानकार� नेपाल सरकारलाई �दएको 

। 

आ�थ�क ऐन 

वमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ �ववा�हत म�हलाको हकमा �ववाह दता� �माण प� । 

३ बसोबास स�बि�ध �थलगत सज��मन ।       

४ 

नामथर संशोधन/दवुै 

नाम �यि�एकै भएको 

�सफा�रस 

१ �यहोरा �� खलेुको �रत पूव�कको �नवेदन । 

आ�थ�क ऐन 

वमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ स�बि�धत �यि�को नाग�रकताको स�ल र ��त�ल�प । 

३ नाम,थर आ�द फरक परेको स�बि�धत कागजातको ��त�ल�प । 

४ बसाइसराई गर� आएको भए बसाईसराई �माण प�को ��त�ल�प । 

५ पासपोट� साइजकोफोटो २��त । 

६ आव�यकता अनसुार सज��मन मचु�ुका ग�रने । 

५ 

�ववा�हत, अ�ववा�हत, 

ज�म �म�त �मािणत/ 

�सफा�रस 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ स�बि�धत �यि�को नेपाल� नाग�रकताको स�ल र ��त�ल�प । 

३ �ववाह दता�/ज�म दता� �माण प�को स�ल र ��त�ल�प । 

४ 
अ�ववा�हत �मािणत गनु� पन�को हकमा अ�भभावकको 

नाग�रकताको��त�ल�प र अ�भभावकको सनाखत । 

५ आव�यकता अनसुार सज��मन मचु�ुका । 

६ 
�थायी/अ�थायीबसोवा

स �मािणत �सफा�रस 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । 
आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय २ स�बि�धत �यि�को ना.�. प�को ��त�ल�प । 

३ ज�गा धनी �माण पूजा� र घर �नमा�ण इजाजत प�को ��त�ल�प । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

४ घरज�गा कर �तरेको च�ुा प�को ��त�ल�प । 

५ 
नाग�रकता अ�य� िज�लाको भएमा बसाई सराई दता�को �माण 

प�को��त�ल�प । 

७ 
चा�र��क �मािणत 

�सफा�रस 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम /- 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

गाउँपा�लका/वडा 

काया�लय 

२ स�बि�धत �यि�को ना.�.प�को ��त�ल�प । 

३ पासपोट� साइजको २ ��त फोटो । 

४ 
नाग�रकता अ�य िज�लाको भएमा बसाईसराई दता� �माण प�को 

स�ल र��त�ल�प । 

८ 

पा�रवा�रकनाता 

�मािणत तथा नाता 

कायम 

�मािणत/�सफा�रस 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ 
स�बि�धत �यि�ह�को ना.�.प.को ��त�ल�प १/१ ��त, नाता�माण 

ख�ुने कागजातका ��त�ल�प । 

३ 
गा.पा. बा�हरका ना.�. प� भएमा बसाईसराई दता� �माण प�कोस�ल 

र ��त�ल�प । 

४ नावालकको हकमा ज�म दता�को स�ल र ��त�ल�प । 

५ हालसालै िखचेको पासपोट� साइजको२/२फोटो��त । 

६ अ�य आव�यकता अनसुारका कागजात । 

७ आव�यकता अनसुारको सज��मन गन� स�कने । 

९ 
म�ृयपु�ा�को नाता 

�मािणत 

१ अनसूुची अनसुारको �नवेदन फाराम । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ मतृकका नातेदारह� (हकदारह�) को ना.�.प.को ��त�ल�प । 

३ 
मतृकको म�ृय ु दता� �माण प�को स�ल र ��त�ल�प, 

नावालककोहकमा ज�म दता� प�को स�ल र ��त�ल�प । 

४ वडाको �कटानी सज��मन मचु�ुका । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

५ मतृकका नातेदारह�(हकदारह�)को फोटो २/२ ��त । 

६ 
मतृक तथा �नवदेकह�को नाग�रकता अ�य�को भएमा बसाईसराई 

दता��माण प�को स�ल र ��त�ल�प । 

७ मतृकको नातेदारह� (हकदारह�) सबै उपि�थत हनुपुन� । 

१० बसोबास�सफा�रस 

१ नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ बसाईसराई दता�को ��त�ल�प । 

३ 
अ�य आव�यकता अनसुारका कागजात संल�न राखी �नवदेकको 

�नवदेन । 

४ आव�यता अनसुार सज��मन गन� स�ने । 

११ 
घरज�गा नामसार� 

(सज��मन समते) 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय 

२ म�ृय ुदता� �माणप�को ��त�ल�प । 

३ मतृकसँगको नाता �मािणत प�को ��त�ल�प । 

४ स�बि�धत हकदारह�को ना.�.को ��त�ल�प । 

५ नावालकको हकमा ज�म दता� �माणप�को ��त�ल�प । 

६ मतृकका नामको ज�गाधनी दता� �माण पूजा�को ��त�ल�प । 

७ 
�नवदेकको नाग�रकता अ�य��को भएमा स�बि�धत गा.पा. बाट 

हालसालैहकदार �मािणत ग�रएको प� । 

८ हकदारह�को पासपोट� साइजको फोटो २/२ ��त । 

९ 
चाल ुआ.व.को घरज�गा कर �तरेको च�ुा प� र मालपोत �तरेको 

र�सदको��त । 

१२ 
पे�सननामसार� 

�सफा�रस 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । आ�थ�कऐन 

बमोिजम /- 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 
वडा काया�लय 

२ मतृक प�ेसनर र स�बि�धत हकवालाको ना.�.को ��त�ल�प । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

३ 
मतृकको म�ृय ुदता� �माण प�को ��त�ल�प, नाता �मािणत�माणप�को 

��त�ल�प, पे�सन स�ट��फकेटको ��त�ल�प । 

बढ�मा ३ �दन 

४ सज��मन मचु�ुका । 

१३ 
�खकटानको ला�ग 

�सफा�रस (��त बोट) 

१ ��ट �योहोरा खलेुको �रतपवू�को �नवदेन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

गाउँपा�लका 

२ �ख कटान हने �थानको ज�गाधनीको �माणप�को ��त�ल�प । 

३ �तरो �तरेको र�सद, स�बि�धत �यि�को ना.�.प. को ��त�ल�प । 

४ सज��मन मचु�ुका । 

५ िज�ला वन काया�लयको �सफा�रस । 

१४ 
चार�क�ला घर बाटो 

�मािणत �सफा�रस 

१ काया�लयले उपल�ध गराएको �नवेदन फाराम । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम. 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ �नवदेकको ना.�. प�को स�ल र ��त�ल�प । 

३ ज�गा धनी दता� �माण पूजा�को ��त�ल�प । 

४ स�बि�धत ज�गाको �प�ट नापी न�सा/�ेस । 

५ चाल ुआ.ब. को मालपोत �तरेको र�सदको ��त�ल�प । 

६ आव�यक परेमा सज��मन मचु�ुका । 

नोट: स�बि�धत �यि� �वयं उपि�थत हनुपुन� । 

१५ 

छुटज�गा दता� 

�सफा�रस (��त 

रोपनी) 

१ काया�लयले उपल�ध गराएको �नवेदन फाराम । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

सोह��दन वा 

सज��मनको हकमा 

बढ�मा ३ �दन 

वडा काया�लय 

२ �नवदेकको ना.�. प�को स�ल र ��त�ल�प । 

३ ज�गा धनी दता� �माण पूजा�को ��त�ल�प । 

४ स�बि�धत ज�गाको �प�ट नापी न�सा/�ेस । 

५ आव�यक परेमा सज��मन मचु�ुका । 

१६ 
�व�तु/खानेपानी/टे�ल

फोनलाइन जडान 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय 

२ घर भएको �थानको ज.ध.�.प�को ��त�ल�प । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

�सफा�रस ३ �नवदेकको ना.�. प�को ��त�ल�प । 

४ घर न�सापास इजाजत प�को ��त�ल�प । 

५ घरज�गा कर च�ुा प� र मालपोत �तरेको र�सदको ��त�ल�प । 

६ घर �नमा�णको आंिशक वा पणू� स�प� प�को ��त�ल�प । 

१७ 

घरज�गाम�ुयांकन 

तथा आय�ोत 

�मािणत 

१ �यहोरा �� खलेुको �रतपूव�कको �नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
३ �दन 

गाउँपा�लका/वडा 

काया�लय 

२ ना. �. प. को ��त�ल�प । 

३ आय�ोतको �माण कागजातह�को स�ल र ��त�ल�प । 

४ 
घर भाडा बापत �ा� आयमा बहाल कर �तरेको �माण र 

गाउँपा�लकालाईबहाल कर बझुाएको र�सदको ��त�ल�प । 

�यवसायबाट आय�ोत �माणीत गनु� परेमा 

१ �थानीय �नकायमा दता�/न�वकरण �माण प�को ��त�ल�प । 

२ आ�तर�कराज�काया�लयमा दता� �माण प�को ��त�ल�प । 

३ अिघ�लो आ.ब.को कर च�ुा �माण प�को ��त�ल�प । 

४ अिघ�लो आ.ब.को लेखा पर��ण ��तवदेनको ��त�ल�प । 

१८ न�सापास 

१ गा.पा. काया�लयले उपल�ध गराएको फाराम । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

७ �दनदेिख १० 

�दन �भ� 

गाउँपा�लकान�सा 

पास शाखा र 

गाउँपा�लका �मखु 

�शासक�य अ�धकृत 

२ ज�गा धनी दता� �माण पूजा�का ��त�ल�प । 

३ ना.�.प. को ��त�ल�प र फोटो २ ��त । 

४ नापी शाखाबाट �मािणत �क�ा नापी न�सा (�ल ु���ट/�ेस) । 

५ 
ईि�ज�नय�रंग काउ�सीलमा दता� भएका ईि�ज�नयरह�ले बनाएकोरा��य 

भवन �नमा�ण आचारसं�हता २०७२ अनसुार भवनको न�सा । 

६ 
�डजाइन गन� ईि�ज�नयरको ईि�ज�नय�रंग काउ�सीलमा दता� 

भएको�माण प�को ��त�ल�प । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

७ �नयमानसुार कर तथा मालपोत �तरेको र�सद । 

८ साँध स�धयारको म�जरु� । 

१९ 

घर�नमा�ण 

पूण�/आंिशक स�प� 

�माण प� 

१ गा.पा. काया�लयले उपल�ध गराएको �नवदेन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

एक �दनवा 

�ा�व�धकको 

�थलगत �न�र�ण 

प�ात 

गाउँपा�लका�ा�व�धक 

शाखा (न�सापास 

उपशाखा) शाखा र 

गाउँपा�लका �मखु 

�शासक�य अ�धकृत 

२ न�सा पासको स�ल र ��त�ल�प । 

३ पूजा�को ��त�ल�प, ना.�.को ��त�ल�प र फोटो २ ��त । 

४ घरज�गा कर �तरेको च�ुा प� र मालपोत र�सदको ��त�ल�प । 

५ चारै �दशा बाट िखिचएको ��ट देिखने फोटो १/१ ��त । 

६ स�बि�धत ��व�धकको �थलगत �नर��णको ��तबेदन । 

ख. दता�, न�वकरण, �वीकृ�त 

१ 

आधारभतू�व�ालय 

खो�न �वीकृ�तको 

ला�ग तथा क�ा 

अप�डे गन� 

गाउँपा�लकामा 

�सफा�रस 

१ स�बि�धत �व�ालय वा �यव�थापन स�म�तको अनरुोध प� । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

गाउँकाय�पा�लकाको 

बैठक बाट 

गाउँपा�लकािश�ा 

शाखा र गाउँप�लका 

अ�य� 

२ 
�व�ालय संचालन वा क�ा अप�डेका ला�ग तथा �यव�थापन 

स�म�तकोबैठकको �नण� ��त�ल�प । 

३ 
नयाँ संचालन ग�रने �व�ालयको िश�ा �नयमावल� बमोिजम 

�व�ालयको�ववरण भ�रएको फारम । 

४ निजकको समान तहका २ �व�ालय बाट सहमती प�को ��त�ल�प । 

५ 
�व�ालयको नामको भवन तथा भाडाको भवन भएमा घरज�गा कर 

�तरेको करच�ुा प� ��त�ल�प । 

६ घर भाडामा �लएको भए स�झौता प�को ��त�ल�प । 

७ स�बि�धत वडा काया�लयको �सफा�रस । 

२ सं�थादता�/नवीकरण 

१ स�बि�धत �यि�/सं�थाको �नवदेन । 
आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन 

गाउँपा�लका �मखु 

�शासक�य अ�धकृत 
२ वडा काया�लयको �सफा�रस । 

३ सं�थाको �वधान २ ��त । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

४ सं�था अ�य� दता� भई सकेको भए�माण प� ��त�ल�प । 

५ 
सं�था रहेको भवनको घरज�गा कर र मालपोत �तरेको र�सदको 

��त�ल�पभाडामा �लएको भए स�झौता प�को ��त�ल�प । 

६ साधारण सभाको �नण�यको ��त�ल�प । 

७ अिघ�लो आ.ब.को लेखा पर��ण ��तवदेनको ��त�ल�प । 

३ �यवसायदता� 

१ स�बि�धत �यि�को �नवेदन प� । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन 

गाउँपा�लका राज�व 

शाखा �मखु, �मखु 

�शासक�य अ�धकृत 

२ पासपोट� साइजको २ ��त फोटो । 

३ नाग�रकता �माणप� र ज�गा ध�न �माण पजुा�को ��त�ल�प । 

४ 
घर/ज�मन बहालमा �लई �यवसाय गन� भए घर/ज�मन बहालमा 

�लएको स�झौताप�को । 

५ 

स�बि�धत अ�य काया�लयमा दता� भएको �माण प� र आयकर दता�, 

�यान दता� �माण प� ��त�ल�प, �याट सँग स�बि�धत भए सो को 

�माण प� । 

४ 
उ�ोगदता� तथा 

�सफा�रस 

१ स�बि�धत उ�ोगीको �रतपवु�कको �नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 

२ �दनवा सज��मन 

मचु�ुका प�ात ्

गाउँपा�लका अ�य�, 

�मखु �शासक�य 

अ�धकृत 

२ उ�ोगीको ना.�.प.को ��त�ल�प । 

३ उ�ोग संचालन हनुे ज�गाको �माण पजुा�को ��त�ल�प । 

४ ज�गा भाडामा �लएको भए ज�गा भाडाको संझौताको ��त�ल�प । 

५ ज.ध.को ना.�.प.को ��त�ल�प । 

६ 

उ�ोग अ�य� काया�लयमा दता� भएको भए सो को �माण 

प�ह�को��त�ल�प, आयकर, �यान दता� �माण प�को ��त�ल�प, �याट 

सँग स�बि�धत भएसो को �माण प�को ��त�ल�प, सं�धयारह�को 

सहम�त स�हतको सज��मन मचु�ुका । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

७ स�बि�धत वडा काया�लयको सज��मन स�हतको �सफा�रस । 

५ 
ठे�ालाइसे�स 

�सफा�रस 

१ अनसूुची अनसुारको �नवेदन फाराम । आ�थ�क ऐन 

वमोिजम 
२ �दन गाउँपा�लका 

२ काय��व�ध अनसुार तो�कएको अ�य आव�यक कागजातह� । 

६ 
ठे�ाइजाजतप� द�तरु 

"घ" वग� 

१ अनसूुची अनसुारको �नवेदन फाराम । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
२ �दन गाउँपा�लका 

२ 
घट�मा ५ लाख �पैयाको चाल ुपुंजी देखाई उ�ोग �वभागमा दता� 

भएको�माणप� । 

३ 
इजाजत प� काय��व�ध अनसुार तो�कएको म�ुय जनशि� भएको 

�मािणतकागजात । 

४ 

��पर १ थान, �ा�टर १ थान, �म�सर १ थान, Thedolite/Level 

Machine १ सेट, वाटर प�प ३ थान, भाइ�ेटर मेिशन ३ थान मिेशन 

उपकरणह�को�वा�म�व भएको साथै �वमा गरेको कागजातह� । 

५ 

मेिशन उपकरणह� �ठक अव�थामा भएको नेपाल मेका�नकल 

इि�ज�नयरसएशो�सयशन सद�यता �ा� मेका�नकल इि�ज�नयरले 

�मािणत गरेको कागजात । 

७ 
टोल�बकास तथा 

अ�य समूह 

१ 
टोल �वकास सं�था/समहुको आ�नो लेटर �याडमा लेिखएको छाप 

स�हत�नवेदन । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
१ �दन गाउँपा�लका 

२ 
टोल �वकास सं�था, अ�य समहुको बैठक भेलाले गरेको �नण�य 

��त�ल�प। 

३ सं�थाको �वधान २ ��त । 

४ काय� स�म�तमा रहेका पदा�धकार�ह�को ना.�.प.को ��त�ल�प । 

५ वडा काया�लयको �सफा�रस । 

ग. प�ीकरण तथा सामािजक सरु�ा 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

१ ज�मदता� 

१ सूचकले भर� पेश गरेको ज�म दता� अनसुचुी फाराम । 

३५�दन�भ� 

�न:श�ुक �यस 

प�छ �. 

२००/- 

सोह��दन वडा काया�लय 

२ सचुकको ना.�.प.को स�ल र ��त�ल�प । 

३ नवजात िशशकुो बाब ुर आमाकोना.�.प�को स�ल र ��त�ल�प । 

४ 
नवजात िशशकुो बाब ु र आमाको �ववाह दता� �माण प�को स�ल 

र��त�ल�प । 

५ 
गा.पा. बा�हरबाट आएको �यि�को हकमा बसाईसराई दता�को 

�माणप�को ��त�ल�प । 

६ अ�पतालमा ज�म भएको भएमा सो को �माण प�को ��त�लपी । 

२ म�ृयदुता� 

१ सूचकले भर� पेश गरेको म�ृय ुदता� अनसूुची फाराम । 

३५�दन�भ� 

�न:श�ुक �यस 

प�छ �. 

२००/- 

सोह��दन वडा काया�लय 

२ सचकको ना.�.प.को स�ल र ��त�ल�प । 

३ मतृकको ना.�. प�को स�ल र ��त�ल�प । 

४ 
गा.पा. बा�हरबाट आएको हकमा बसाइसराई दता� �माणप� स�ल 

र��त�ल�प । 

५ अ�पतालमा म�ृय ुभएको भए म�ृय ु�माण प�को ��त�ल�प । 

३ �ववाहदता� 

१ 
प�त प�ी दवुैले संय�ु �पमा स�हछाप गरेको �ववाह दता� 

अनसूुचीफाराम । 

३५�दन�भ� 

�न:श�ुक �यस 

प�छ �. 

२००/- 

सोह��दन वडा काया�लय 

२ प�त प�ी �वयं अ�नवाय� उपि�थ�त हनु ुपन� । 

३ प�तको नाग�रकताको स�ल र ��त�ल�प अ�नवाय� पेश गनु�पन� । 

४ 
प�ीको �ववाह हनु ुअगावै नाग�रता बनाएको भए अ�नवाय� पेशगनु�पन� 

। 

५ 
प�ीको नाग�रकता �माण प� नबनाएको भए ज�म दता� �माण 

प�कोस�ल र ��त�ल�प । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

६ प�ीको �पता वा माइती तफ� को एकाघरको नाग�रकता ��त�ल�प । 

४ बसाईसराई दता� 

१ 
बसाई सर� आएकाको हकमा बसाई सराई दता� अनसुचुी फाराम भर� 

पेश (बसाईसराई गनु�पन� दता� �माणप� स�हत) । 

३५�दन�भ� 

�न:श�ुक �यस 

प�छ �. 

२००/- 

सोह��दन वडा काया�लय 

२ सचुकको ना.�.प.को स�ल र ��त�ल�प । 

३ मलु�को ना.�.प� । 

४ 
घर, ज�गाधनी �माणपजुा�को ��त�लपी र सो नभएको हकमा 

बसाइखु�ने �माण कागज । 

५ 
बसाईसराई गर� आएकाह�को नाग�रताको ��त�ल�प/ज�म दता� 

�माणप� । 

५ स�ब�ध �व�छेद 

१ अदालतको फैसलाको ��त�ल�प । ३५�दन�भ� 

�न:श�ुक �यस 

प�छ �. 

२००/- 

सोह��दन वडा काया�लय २ 
स�बि�धत �यि�ले भर� पेश गरेको स�ब�ध �व�छेद अनसुचुी 

फाराम। 

३ सचुकको नाग�रता �माण प�को स�ल र ��त�ल�प । 

सामािजक सरु�ा स�बि�ध 

१ 

सामािजक सरु�ा 

काय��म: जे� 

नाग�रक, द�लत 

एकल म�हला, �वधवा 

म�हला, क र ख 

बग�का अस� अपांग 

र द�लत बालबा�लका 

प�रचय प� 

१ स�बि�धत �यि�को नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प । 

�न:श�ुक सोह��दन वडा काया�लय 

२ 
�वधवा म�हलाको ला�ग प�तको म�ृयदुता�, मतृकसँग �ववाह 

दता�म�ृयपु�छको नाता �मािणत �माण प�को ��त�ल�प । 

३ 

अश� अपांगता भएका �यि�ह�को ला�ग अपांगताको वग� 

खलेुको�माण प�को ��त�ल�प, नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प र 

नावालक भएमा ज�मदता� �माण प�को ��त�ल�प । 

४ 
द�लत बालबा�लकाको ला�ग ज�म दता� �माण प�को ��त�ल�प, बाब ु

रआमाको �ववाह दता�को �माण प�, नाग�रकताको ��त�ल�प । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

५ स�बि�धत �यि�को पासपोट� साइजको २/२ ��त फोटो । 

६ बसाईसराई गर� आएकोमा बसाईसराई �माण प�को ��त�ल�प । 

नोट: �वयं उपि�थत हनुपुन� साथै �ये�नाग�रकको हकमा हरेक वष�को �ावण 

१ गते �भ� र अ�यको हकमा जनुसकैु बखत आवेदनगन�स�न े
      

२ 

सामािजकसरु�ा 

काय��म, प�रचय प� 

न�वकरण 

१ प�रचय प�को ��त�ल�प 

�न:श�ुक सोह��दन वडा काया�लय 
२ नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प 

३ अ�य�को नाग�रकता भए बसाईसराई �माणप�को ��त�ल�प 

४ स�बि�धत �यि�को पासपोट� साइजको फाटो २ ��त 

नोट: हरेक वष� �वण १ गते देिख मंसीर १५ गतेस�बि�धत �यि� �वयं 

उपि�थत हनुपुन� 
      

३ भ�ारकम ब�ुन 
१ प�रचय प� 

�न:श�ुक १ �दन वडा काया�लय 
२ नागर�कता 

घ. कर श�ुक 

१ मालपोत असलु� 
१ ज�गाधनी �माणप� वा ��त�लपी आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
१ �दन 

गाउँपा�लकाराज�व 

शाखा २ प�छ�लो पटक मापलोत �तरेको र�सद 

२ �यवसायकर 
१ उ�ोग �यापार तथा �यवसाय दता� �माणप� आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
१ �दन 

गाउँपा�लकाराज�व 

शाखा २ प�छ�लो पटक कर �तरेको �ववरण ख�ुने कागजात 

ङ. योजना स�झौता तथा भ�ुानी 

१ 

आयोजना स�झौता 

तथा ब�क खाता 

खो�न 

१ 
�रतपूव�क भ�रएको गाउँपा�लकाले उपल�ध गराएको आयोजना तथा 

संझौताफाराम 
�न:श�ुक १ �दन 

गाउँपा�लकायोजना 

शाखा, �ा�व�धक 

शाखा, �मखु 

�शासक�य अ�धकृत 

२ उपभो�ा स�म�त/अनगुमन स�म�त गठन गदा�को �नण�य ��त�ल�प 

३ स�बि�धत वडा काया�लयको �सफा�रस प� 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

४ उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�को नाग�रताको फोटोकपी 

५ ��ब�धक लागत अनमुान (ल.ई.)/काय��म 

२ 
आयोजना �क�ता 

भ�ुानी र फरफारक 

१ �क�ता भ�ुानी वा फरफारक �नवेदन 

�न:श�ुक १ �दन 

गाउँपा�लकायोजना 

शाखा, �ा�व�धक 

शाखा, �मखु 

�शासक�य अ�धकृत 

२ �बल भरपाई 

३ वडा स�म�तको �सफा�रस 

४ योजना स�ब�धी भएमा �ा�व�धक ��तबेदन 

५ योजना स�प� भएको उपभो�ा स�म�तको �नण�य ��त�ल�प 

६ अनगुमन स�म�तको �नण�य ��त�ल�प 

७ 
वडा सिचव/वडा अ�य�को रोहवरमाग�रएकोसाव�ज�नक पर��णको 

�नण�य��त�ल�प 

८ आयोजना स�ु हनुभु�दा अगा�ड र स�प� भए प�छको योजनाको फोटो 

च. �याय स�पादन 

१ 

�यायीकस�म�त म�ुा 

दता� र ��तउ�र प� 

दता� 

१ 

हद�याद तो�कएको �वषयमा सोह� बमोिजम र नतो�कएकोमा ३५ 

(पै�तस)�दन�भ� �रतपूव�क तयारगरेको (तीनप�ुते �ववरण, ठेगाना र 

स�पक�  मा�यम खलेुको) �नवेदन प� । 

आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन 

�या�यकस�म�त वा 

स�म�तले तोकेको 

मेल�मलापकता�/के�� 
२ आव�यक स�व� कागजातह� । 

२ 

�यायीकस�म�तले 

उजरु� हेन� �वषय र 

समाधानको त�रका 

�यायीकस�म�तबाट �न�पण, फैसला हनुे �वषयह�: मेल�मलापकोमा�यामबाट मा� �छनोफानो हनेु �वषयह�: 

१ आ�लधरु, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाडँ तथा उपयोग । १. सरकार�, साब�ज�नक वा सामदुा�यकबाहेक एकाको 

हकको ज�गा अक�ले चापी, �मची वा घसुाई खाएको २ अका�को बाल� नो�सानी । 

३ चरन, घाँस, दाउरा । २. सरकार�, साब�ज�नक वा सामदुा�यकबाहेक आ�नो हक 

नप�ुने ज�गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको ४ �याला मजदरु�को । 

५ घरपालवुा पशपंु�ी हराएको वा पाएको । ३. प�त प�ी �बचको स�ब�ध �ब�छेद 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

६ �ये� नाग�रक पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको । ४. अंगभंग बाहेकको बढ�मा १ वष� स�म कैद हनुेकुट�पट 

७ 
नाबालक छोराछोर� वा प�त प�ीलाई आमद अनसुार खान लाउन वा 

िश�ा�द�ा न�दएको । 
५. गाल� बेइ�जती 

८ वा�ष�क २५ लाख �पैया स�मको घरबहाल । ६. लटु�पट 

९ 
अ�य �यि�को घर, ज�गा वा स�पि�लाई असर पन� गर� �ख 

�ब�वालगाएको । 
७. अक� आवासमा अना�धकृत �वशे गरेको 

१० 
आ�नो घर वा बलेसीबाट अका�को घर, ज�गा वा साब�ज�नक बाटोमा 

पा�नझारेको । 
८. अका�को हक/भोगमा रहेको ज�गा आवाद/भोगचलन 

११ 
सँ�धयारको ज�गा तफ�  �याल राखी घर बनाउँदा छो�नपुन� ज�गा 

नछोडेको । 

९. �वनी �दषुण गर� वा फोहोरमैला �याँक��छमेक�लाई 

असर पयुा�एको 

१२ कुनै साब�ज�नक �थलको उपयोग न�दएको । 
१०. पशपंु�ी छाडा छाडेको वा रा�दा वा पा�दालापरबाह� 

गर� अ�लाई असर परेको 

१३ अ�य काननु बमोिजमका �वषयह� । 

११. �च�लत काननु बमोिजम मेल�मलाप हनुस�न�ेयि� 

बाद� भई दायर हनेु अ�य देवानी र १ वष�स�म कैद 

हनुस�ने फौजदार� �ववाद 

ज. �व�वध �वषयह� 

1 
सूचनाकोहक स�ब�धी 

�ववरण 

१ �रतपूव�क पेश ग�रएको �नवेदन । 
आ�थ�क ऐन 

बमोिजम 
१ �दन 

गाउँपा�लका वा वडा 

काया�लय सूचना 

अ�धकार� 
२ 

�नवदेकको नाग�रकता वा नाग�रक भएको प�रचय ख�ुन े

�माणप�को��त�लपी । 

नोट: दश प�ृ भ�दा बढ�को �ववरण भएमा श�ुक ला�ने 

२ 
ब�द घरकोठा खो�ने 

रोहवर 

१ �रतपूव�क �ववरण खलेुको �नवेदन । आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय 

२ ब�द घर कोठा खो�न ुपना�को कारण आधार �प� हनुे कागजात । 
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�.सं. सेवाको �क�सम # सेवा �ा�गन� उपल�ध गराउन ुपन� कागज �माण एवं ���या 

सेवा�ा� गन� ला�ने द�तरु र समय िज�मेवार 

�नकायस�पक�  

अ�धकार� वा शाखा 
द�तरु समय 

३ �नवदेकको नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी । 

३ 
वडा फरकपरेको 

स�ब�धी �सफा�रस 

१ �रतपूव�क पशेग�रएको �नवेदन । आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय 

२ �नवदेकको नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी । 

नोट: संघीय पनुःसंरचना वा सरकारको �नण�यले फरकपरेकोमा मा�  

४ 
�सफा�रसह� 

(अं�जेीमा) 

१ 
स�बि�धत �.सं. मा उ�लेख ग�रए बमोिजमका कागजातह� 

पेशगनु�पन� । 
आ�थ�कऐन 

बमोिजम 
सोह��दन वडा काया�लय 

२ अ�य �सफा�रशह� अं�जेीमा गनु�पदा� �नयमानसुार कागजात । 

नोटः उपरो� वडाप�मा उ�लेख नभएका सेवा/श�ुकको हकमा गाउँपा�लकाको आ�थ�क ऐन बमोिजम हनुेछ र सेवा �वाह �कृया गाउँपा�लकाको �च�लत �नयमानसुार 

हनुेछ । सेवा स�ब�धी थप जानकार� सूचना अ�धकार� वास�बि�धत पदा�धकार�/कम�चार�बाट �लन स�कनेछ । साथै, सेवा �वाह स�ब�धी�वषयमा कुनै वडा�तरका 

कम�चार�को हकमा वडा�य� सम�, गाउँ काय�पा�लकाका कम�चार�को हकमा �मखु �शासक�य अ�धकृत सम� र �मखु �शासक�य अ�धकृतकोहकमा गाउँपा�लका अ�य� 

सम� गनुासो �य� गन� स�कनेछ । 
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6. सेवा �दान गन� �नकायको शाखा र िज�मेवार अ�धकार�, स�बि�धत शाखा 

�मखुको �ववरण 

�.सं. काया�लय कम�चार�को नाम पद।तह स�पक�  नं. 

१ स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लका �दनेश पौडेल 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

। अ�धकृत�तर छैठौ 
९८५७८२४७७५ 

२ �वा��य शाखा मो�तम आलम 
�वा��य संयोजक । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८६६९२२१६१ 

३ �शासन शाखा रनवीर बढुा 
�शासन अ�धकृत । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८४४९५००१८ 

४ आ�थ�क �शासन शाखा मदसुधुन गैरे 
लेखा अ�धकृत । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८५७८२४८२० 

५ 
�मिझङ आयवु�द औषधालय 

�छन� 
श�सराम भ�डार� 

क�वराज �न�र�क । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८५७८२४८०६ 

६ पशपंुछ� �वकास शाखा अशोक कुमार केशर� 
अ�धकृत छैठौ 

।अ�धकृत�तर छैठौ 
९८५७८२१४८८ 

७ पूवा�धार �वकास शाखा अजु�न �े�  
इि�ज�नयर । अ�धकृत�तर 

छैठौ 
९८६५७२७०७२ 

८ 
िश�ा, यवुा तथा खेलकुद 

�वकास शाखा 
यादव के.सी. 

िश�ा अ�धकृत । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८४७९६२३२८ 

९ सचुना ��व�ध शाखा �वगन �े� 
सूचना ��व�ध अ�धकृत । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८४०२५९८०८ 

१० �म तथा रोजगार शाखा  ��तभा पौडेल 
रोजगार संयोजक । 

अ�धकृत�तर छैठौ 
९८४७९६७२८१ 

११ कृ�ष �वकास शाखा वासदेुव उपा�याय 
�ा�व�धक सहायक पाचौ 

कृ�ष 
९८५७८२४८२१ 

१२ 

ल��गक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण 

शाखा 

भगवती बढुा 
स.म.�व.�न । सहायक�तर 

चौथो 
९८४३७७२९८४ 

१३ 
उ�ोग, सहकार� तथा राज�व 

�शासन शाखा 
पदम �साद �रजाल 

वडा सिचव । सहायक�तर 

पाँचौ 
९८५७८२४९१० 

१४ १ नं.वडा काया�लय ऋ�षकेश के.सी. 
वडा सिचव । सहायक�तर 

चौथो 
९८५७८२४९१२ 

१५ २ नं. वडा काया�लय प�ुकर भारती 
वडा सिचव । सहायक�तर 

चौथो 
९८५७८२४०३२ 

१६ ३ नं.वडा काया�लय डोर बहादरु �व� 
वडा सिचव । सहायक�तर 

चौथो 
९८४४९०१२४० 

१७ ४ नं. वडा काया�लय �तस�ना �व� 
वडा सिचव । सहायक�तर 

चौथो 
९८४३६८७५४१ 
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�.सं. काया�लय कम�चार�को नाम पद।तह स�पक�  नं. 

१८ ५ नं.वडा काया�लय सजुन ख�का 
वडा सिचव । सहायक�तर 

चौथो 
९८०९५२१८९४ 

१९ ६ नं.वडा काया�लय मेघ बहादरु थापा 
वडा सिचव । सहायक�तर 

चौथो 
९८४७८५०८६३ 

२० ७ नं.वडा काया�लय पदम �साद �रजाल 
वडा सिचव । सहायक�तर 

पाँचौ 
९८५७८२४९१० 

२१ ८ नं.वडा काया�लय धम�राज भ�डार� 
वडा सिचव । सहायक�तर 

पाँचौ 
९८४४९०२१०७ 

२२ 

पय�टन �व��न वातावरण तथा 

�वपद �यव�थापन र आ.ले.प. 

शाखा 

भपेु�� ख�का सहायक�तर पाँचौ ९८६८६००२१२ 

२३ 
पि�कारण तथा सामािजक 

सरु�ा �यव�थापन उपशाखा 
ह�र बहादरु �गर� 

एम.आइ.एस.क��यटुर 

अपरेटर । सहायक�तर 

पाँचौ 

९८४७८६५३८२ 

२४ 
काननु, �याय तथा फैसला 

काया��वयन शाखा 
दयु�धन महरा 

सहायक क��यूटर अपरेटर 

। सहायक�तर चौथो 
९८५७८२२६८९ 

२५ न�शा पास शाखा ठगे�� सवुदे� 
अ.�म.न. । सहायक�तर 

चौथो 
९८४७८४७५८६ 
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7. गाउँपा�लका अ�य�, उपा�य�, काय�पा�लका सद�य तथा वडा सद�यह�को 

नाम र स�पक�  न�वर 

�.सं. नाम, थर पद स�पक�  नं. कै�फयत 

१ मिणराम वढुाथोक� गाउँपा�लका अ�य� 
९८५७८२४८१७ 

९८५७८२४०६६ 
  

२ �मना थापा गाउँपा�लका उपा�य� ९८५७८२४८१८   

३ पवन कुमार कवर १ नं. वडा अ�य� ९८५७८३२२६५   

४ हक�  बहादरु महरा १ नं. वडा सद�य ९८४७९९७३०६   

५ नरे�� थापा १ नं. वडा सद�य ९८४७९८२५९३   

६ राधा नेपाल� १ नं. वडा सद�य ९८४७८७८६९८   

७ �तला घत� १ नं. वडा सद�य ९८०९८६३६१३   

८ ने� बहादरु �गर� २ नं. वडा अ�य� ९८५७८२१४७८   

९ िजत बहादरु परु� २ नं. वडा सद�य ९८४७९५१८९५   

१० भ�राम पनु २ नं. वडा सद�य ९८४७४८००३५   

११ �हमा �व� महरा २ नं. वडा सद�य ९८४७८६८०३७   

१२ �दना सोनी २ नं. वडा सद�य ९८६४७४२५४०   

१३ दगुा� बहादरु �व� ३ नं. वडा अ�य� ९८६९६५७५२२   

१४ �रता कुमार� थापा ३ नं. वडा सद�य ९८६९९८२९३२   

१५ �धरे�� घत�मगर ३ नं. वडा सद�य ९८४४९२०६४३   

१६ लाल बहादरु �व� ३ नं. वडा सद�य ९८६६९२५०२१   

१७ �सता सनुार ३ नं. वडा सद�य ९८६५०२०५०३   

१८ ओ�वलाल ब�नेत ४ नं. वडा अ�य� ९८६६५०५१७७   

१९ पणु� बहादरु सनुार ४ नं. वडा सद�य ९८४७९७८६४६   

२० �नम�ला पनुमगर ४ नं. वडा सद�य ९८६१७५२१९४   

२१ अमतृा �वक ४ नं. वडा सद�य ९८४२७९००३६   

२२ सयु� बहादरु रोका ४ नं. वडा सद�य ९८६८६११०५५   

२३ मिण थापा ५ नं. वडा अ�य� ९८६६४७७४७७   

२४ इमान�सं घत� ५ नं. वडा सद�य ९८४०६०६३९२   

२५ सं�गता �वक ५ नं. वडा सद�य ९८४०९४६७३८   

२६ च�� बहादरु घत� ५ नं. वडा सद�य ९७४५४१३४४५   

२७ न�मता थापा पनु ५ नं. वडा सद�य ९७४५९३९३४५   

२८ लोके�� बहादरु थापा ६ नं. वडा अ�य� ९८४१२४८०६४   

२९ कमला भ�डार� ६ नं. वडा सद�य ९८४१०८८८०१   

३० सौमती प�रयार ६ नं. वडा सद�य ९८४७८१०२२२   

३१ अ�नता थापा ६ नं. वडा सद�य ९८६९७४०८४९   

३२ बल बहादरु थापा ६ नं. वडा सद�य ९८६६९०६४११   

३३ रेशम शमा� 
७ नं. वडा अ�य� 

  

९८४७९४४२९६   
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�.सं. नाम, थर पद स�पक�  नं. कै�फयत 

३४ इ�� बहादरु रोका ७ नं. वडा सद�य ९८४१९४८१५५   

३५ पणु� बहादरु �व� ७ नं. वडा सद�य ९८४४९०१२४५   

३६ शाि�त �वक ७ नं. वडा सद�य ९७४१६८७१९६   

३७ जोखम�त थापा ७ नं. वडा सद�य ९८६३१४०६७२   

३८ धनराज रोका ८ नं. वडा अ�य� ९८६५५५१३०८   

३९ मनसर� �वक ८ नं. वडा सद�य ९८४९४३८५४२   

४० इ��ा रोकामगर ८ नं. वडा सद�य ९८६५००२०३१   

४१ �गर बहादरु घत�मगर ८ नं. वडा सद�य ९८४४९४२२९०   

४२ पदम बहादरु पनुमगर ८ नं. वडा सद�य ९८६३४०१२११   

४३ त�ुसी सनुार काय�पा�लका सद�य वडा नं. १ ९८४७९१२२९३   

४४ नेमलाल दमाइ काय�पा�लका सद�य वडा नं. ७ ९८६६९५५७९८   
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8. सेवा �ा� गदा� ला�ने द�तरु र अव�ध 

१० पेजस�मको सूचना �नश�ुक �ा� हनेु र सो भ�दा मा�थ भएमा ��त पेज � ५/- द�तरु 

ला�ने,सूचनाको �कृ�त हेर� बढ�मा १५ �दनस�मको अव�ध ला�ने । गाउँपा�लकामा परेका उजरु� 

�नवदेन र पनुरावेदनको स�व�धमा कुनै द�तरु नला�ने । 

 

9. �नवेदन उजरु� उपर �नण�य गन� �कृया र अ�धकार� 

 शाखासंग स�वि�धत �नय�मत कामह� शाखा �मखुवाट �नण�य हनेु 

 �वशेष �नमा�ण तथा काया�लय �मखुवाट हनुपुन� भ�न तो�कएको कामह� काया�लय �मखुवाट 

�नण�य हनुे । 

 �न�तगत �वषयका �नण�यह� गाउँकाय�पा�लकावाट र बजेट तथा ऐन सरहका काननु स�व�धी 

�वषयह� गाउँसभावाट हनु े

 �या�यक �वषय-�या�यक स�म�तवाट । 

 

10. �नण�य उपर उजरु� स�ु ेअ�धकार� 

 �मखु �शासक�य अ�धकृत मातहतवाट भएको �नण�यको गाउँपा�लका अ�य� 

 शाखा �मखु�तर�यवाट भएका �नण�यको �मखु �शासक�य अ�धकृत  

 दै�नक सेवा �वाह तथा कम�चार�को काय� �यवहार वारे गनुासो स�ेु अ�धकार� �वा��य शाखा 

�मखु �ी मोतीम आलम 

 

11. स�पादन गरेका कामको �वरण 

चाल ुआ.व २०७९/८० को पसु मसा�तस�म भएको काय� 

क) योजना शाखा 

 ज�मा योजना सं�या-५०४ 

 स�झौता भएका योजना-४५ 

 भ�ुानी भएका योजना-२ 

 

ख) पूवा�धार शाखा  

आ.व.२०७९/०८० को पौष मसा�तस�म ठे�ा ���याबाट संचा�लत योजनाह�को 

�ववरण 

�स.नं. योजनाको �ववरण 
ठे�ा नं. 

(आ.व.स�हत) 

वडा 

नं. 
�नमा�ण �यसायीको नाम कै�फयत 

१ 
स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लका 

�शासक�य भवन �नमा�ण 

SSRM-ROL-W-NCB-

08-2078/079 
४ 

प�थ-आकृ�त ज.ेभी. 

�प�देह� 

�नमा�ण 

���यामा 

२ 
जन�यो�त मा.�व.गजलु 

भवन �नमा�ण योजना 

SSRM-ROL-W-NCB-

09-2078/079 
६ 

ड�बर बहादरु बाठा (�य ु

�ागन-एस.�व.-फा�गनु�द 

जे.भी. 

�नमा�ण 

���यामा 

३ 
जनता आ.�व. 

कोइरालखक�  भवन 

SSRM-ROL-W-NCB-

12-2078/079 
४ 

रामच�� थापा (सवुणा�वती 

क����सन �ा.�ल.) 

�नमा�ण 

���यामा 
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ग) �यायीक स�म�त 

 ज�मा �नवदेन �ा�-२४ 

 �नण�य भएका �नवेदन-११ 

 फछ�ट हनु वाक� �नवदेन-१३ 

 

घ) न�सापास शाखा 

 घरन�सा अ�भलेिखकरणको ला�ग १२ वटा �नवेदन दता� भएको 

 

ङ) राज�व शाखा  

 ४८ नयाँ �यवसाय दता� भएका 

च) रोजगार सेवा के�� 

 ज�मा बेरोजगार सं�याः १,०५५ 

 ज�मा बेरोजगार प�ुषः २८५ 

�नमा�ण योजना 

४ 

च�� �भा मा.�व., 

�मिझंग भवन �नमा�ण 

योजना 

SSRM-ROL-W-NCB-

13-2078/079 
३ 

सागर डाँगी (सभुम �नमा�ण 

सेवा), रो�पा 

�नमा�ण 

���यामा 

५ 

सयु�दय आ.�व. 

�वा�लगाउँ भवन �नमा�ण 

योजना 

SSRM-ROL-W-NCB-

14-2078/079 
५ 

सागर डाँगी (सभुम �नमा�ण 

सेवा), रो�पा 

�नमा�ण 

���यामा 

६ 

नेपाल रा��य 

मा.�व.,तेबांग भवन 

�नमा�ण योजना 

SSRM-ROL-W-NCB-

15-2078/079 
७ 

सागर डाँगी (सभुम �नमा�ण 

सेवा), रो�पा 

�नमा�ण 

���यामा 

७ 

नेपाल रा��य 

मा.�व.,अरेश भवन 

�नमा�ण योजना 

SSRM-ROL-W-NCB-

16-2078/079 
८ 

सागर डाँगी (सभुम �नमा�ण 

सेवा), रो�पा 

�नमा�ण 

���यामा 

८ 
�वा��य चौक� भवन 

�नमा�ण योजना 

OSSRM-ROL-W-

NCB-17-

2077/078 

५ 

कुमार भ�डार� (ओम 

ब�ु-�वग��ार� महा�भ ु

जे.भी.), �यठुान 

�नमा�ण 

���यामा 

९ 

स�ुलचौर तेबांग सडक 

जतु ुंग खोला प�� पलु 

�नमा�ण योजना 

OSSRM-ROL-W-

NCB-16-

2077/078 

४ 

साजन कुमार थापा 

(�स�ाथ� दश�न-आश-ु

म�लरानी जे.भी.),�यठुान 

�नमा�ण 

���यामा 

गाउँपा�लकाको 

काया�लय 

वडा काया�लय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

1342487.16 113522.91 168803.83 108812.61 244206.27 72563.02 92967.29 98311.23 107501.74 

ज�मा 23,49,176.06 
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 ज�मा बेरोजगार म�हलाः ७७० 

 आ.ब. २०७९/८० मा संल�न बेरोजगार सं�याः १०६ 

 योजना सं�याः १६ 

 कामका ला�ग पा�र��मक बजेटः ३९,१८,०००।- 

 यवुा�प (�व� व ब�क) बजेटः २३,९७,०००।- 

कुल बजेटः 63,15,०००।- 

कुल खच�ः 0 

 बेरोजगार�ह�लाई अ�भमूखीकरण ता�लम बजेटः १,००,०००।- 

 बेरोजगारह�लाई अ�भमूखीकरण काय��म संचालन वडा १, ३, ५ र ७ 

 अ�भमूखीकरण ता�लम �लएका ज�मा बेरोजगार सं�याः ६२ 

 

छ) आलेप शाखा 

आ�थ�क वष� २०७८/७९ स�मको  म ले प ��तवदेन अनसुार यस काया�लयको बे�ज ुरकम � 

३३१४८४४१/- रहेको छ । 

 

ज) पशसेुवा शाखा 

 पश ुउपचार सेवा काय��म- ४४५ जना लाभाि�वत 

 �हउदे घासँको �वउ ख�रद-१२२ जना लाभाि�वत 

 पश�ुवा��य िश�वर- ९७ जना लाभाि�वत 

 कृ�तम गभा�धान १३० जना लाभाि�वत 

 

झ) वातावरण तथा �वप� �यव�थापन शाखा 

 �वप� �यव�थापनको ला�ग �या�वन जा�ल �नवेदन माग सं�या -१५० 

 घरगोठ आगला�ग तथा वाढ� प�हरो आ�थ�क सहयोग माग सं�या �नवदेन -५०  

 

ञ) ग�रवी �नवारणका ला�ग लघ ुउ�म �वकास काय��म 

 घरधरु� सव��ण फारम ए ११० वटा वडा नं ३,६,८ मा 

 स�भा�वत उ�मीका ला�ग फारम बी १०५ वटा वडा नं ३६८ मा 

 

ट) �वा��य शाखा 

�स.नं. काय��म/आयोजना/��याकलापको नाम  काय��म �ग�त  

१ 
�जनन �वा��य अध� बा�ष�क तथा बा�ष�क समी�ा तथा 

आब�यक �यब�थापन 
पा�लका �तर   

३ 
बथ� स�ट��फकेट तथा �नमं�ना काड� तथा अनसूुची 

छपाई 
छपाई ग�र �वा��य स�थामा �बतरण  

६ �नश�ुक औष�ध �वतरणका ला�ग औष�ध ख�रद सबै �वा��य स�थामा �बतरण  

७ 
पहचुबाट टाढा रहेका ब�तीका गभ�वती म�हलाह�संग 

अ�तर��या तथा BPP �याकेजको अ�भमखुीकरण 

६ वटा वडा ह�माभएका गभ�वती 

म�हला २५० जना संग अ�तर��या   
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�स.नं. काय��म/आयोजना/��याकलापको नाम  काय��म �ग�त  

८ 
�ब�ालयमा �कशोर �कशोर�ह�संग �जनन �वा��य 

स�बि�ध अ�त�क� या काय��म संचालन 

३ वटा �ब�ालय का ३ वटा  म�हला 

संग सं��या  

९ 
आइरन फो�लक ए�सड काय��म संचालन तथा स�म�ा 

काय��म 

स�ुनल�म�ृत गापा का मा �ब र मा �ब 

का �वा��य फोकल पस�न संग   
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ठ) प�ीकरण शाखा 

�यि�गत घटना दता�को संि�� ��तवेदन 

  िज�ला :  रो�पा   गा.पा/न.पा. :  स�ुनल�म�ृत   दता� �म�त देिख :  २०७९-०४-०१   दता� �म�त स�म :  २०७९-०९-३० 

 वडा 

नं. 

ज�म म�ृय ु
स�ब�ध 

�ब�छेद 
�ववाह बसाई सर� आएको  बसाई सर� जान े बेवा�रसे 

ज�मा 

प�ुष म�हला 
ते�ो 

�ल� 
ज�मा प�ुष म�हला 

ते�ो 

�ल� 
ज�मा ज�मा ज�मा 

दता� 

सं�या 

सद�यको 

सं�या 

दता� 

सं�या 

सद�यको 

सं�या 
ज�मा 

१ ४६ ४७  ९३ ९ ६  १५ ६ ३४   ९ २५  १५७ 

२ ४० ४७  ८७ १९ ११  ३०  ४६ २ ५ ५ १४  १७० 

३ ३३ ३७  ७० ८ ११  १९  ३१ १ ५ १ ४  १२२ 

४ ६७ ५९  १२६ २१ १७  ३८ १ ३४ ४ १७ १८ ६७  २२१ 

५ ४५ ३९  ८४ ११ १  १२  ३९ १ २ ३ ५  १३९ 

६ २९ २८  ५७ ८ ४  १२ २ २३   २ ७  ९६ 

७ ६९ ६३  १३२ ११ ४  १५  ४६      १९३ 

८ ७९ ९७  १७६ १० ४  १४ १ ५१   ४ २३  २४६ 
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पसु मसा�तस�म सामािजक सरु�ाको सं�या�मक �ववरण 

  िज�ला :  रो�पा   गा.पा/न.पा. :  स�ुनल�म�ृत   आ�थ�क वष� :  २०७९/८० 

लि�त समहु 

न�वकरण 

भएको 

सं��या (१) 

प�हलो �ैमा�सक दो�ो �ैमा�सक ते�ो �ैमा�सक च�थो �ैमा�सक बा�ष�क कायम सं��या 

ज�मा 

सं��या 

नया ँ

थप 

(२) 

लगत 

क�ा 

(३) 

ज�मा 

(क =१+२-

३) 

नया ँ

थप 

(४) 

लगत 

क�ा 

(५) 

ज�मा 

(ख=क+४-

५) 

नया ँ

थप 

(६) 

लगत 

क�ा 

(७) 

ज�मा 

(ग=ख+६-

७) 

नया ँ

थप 

(८) 

लगत 

क�ा 

(९) 

ज�मा 

(घ=ग+ 

८-९) 

प�ुष म�हला अ�य 

अ�य जे� 

नाग�रक भ�ा 
१२७१ १६५ ११ १४२५ १७ ६ १४३६ २५ २ १४५९ ० ० १४५९ ६२७ ८३२ ० १४५९ 

जे� नाग�रक 

भ�ा (द�लत) 
१७६ १० ० १८६ ७ १ १९२ ४ ० १९६ ० ० १९६ ११८ ७८ ० १९६ 

जे� नाग�रक 

एकल म�हला 
२४८ ७ १ २५४ ५ १ २५८ २ ० २६० ० ० २६० ० २६० ० २६० 

�वधवा ४६४ १४ १ ४७७ १३ १ ४८९ १० ० ४९९ ० ० ४९९ ० ४९९ ० ४९९ 

पूण� अपा�ता 

भ�ा 
३९ ० ० ३९ ० ० ३९ ० ० ३९ ० ० ३९ २९ १० ० ३९ 

अ�त अश� 

अपा�ता भ�ा 
७७ ४ ० ८१ १ ० ८२ २ ० ८४ ० ० ८४ ५० ३४ ० ८४ 

�े� तो�कएका 

बालबा�लका 
१७३४ २०४ ४७ १८९१ १०७ ८३ १९१५ ७५ ८७ १९०३ ० ११४ १७८९ १०११ ७७८ ० १७८९ 

लोप�मूख 

बालबा�लका 
० ० ० ० ० ० ० १ ० १ ० ० १ १ ० ० १ 

द�लत 

बालबा�लका 
५४४ ४८ १७ ५७५ ३६ २३ ५८८ २५ २३ ५९० ० ३५ ५५५ २९२ २६३ ० ५५५ 

ज�मा ४५५३ ४५२ ७७ ४९२८ १८६ ११५ ४९९९ १४४ ११२ ५०३१ ० १४९ ४८८२ २१२८ २७५४ ० ४८८२ 
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ड) कृ�ष शाखा 

 ७५ ��तशत अनदुानमा गहुँको बीउ �वतरण काय��मवाट ६८० लाभ�ाह�लाई गहकुो बीउ 

�वतरण ग�रएको 

 एक घर एक करेसावार� �व��न काय��मवाट १३७८ लाभ�ाह� लाभाि�वत भएका 

 �याउ खेती ता�लम र �याउको �बउ �वतरण काय��मवाट १३० जना लाभाि�वत भएका 

 �व�भ� बाल�को �थलगत घ�ुती ता�लम २०० जना लाभाि�वत भएका 

 

ढ) म�हला वालवा�लका शाखा 

�.

सं 
काय��म स�ा�लत �म�त �थान 

लाभाि�वत 

सं�या 
उपल�धी 

१ 

जन��त�न�ध तथा 

कम�चार�ह�लाई लैससास 

तथा अ�य �च�लत 

मह�वपूण� कानून स�व�धी 

अ�भमखुीकरण 

२०७९।०५

।२१ गते 

गाउँपा�लका 

सभा हल 
४१ जना 

लैससास तथा अ�य 

�च�लत मह�वपूण� कानून 

स�व�धी जानकार� । 

२ 
रा��य बाल अ�धकार  

�दवस 

२०७९।०५

।२९ गते 

गाउँपा�लका 

सभा हल 
३५ जना 

बाल अ�धकार संर�ण 

बारेमा जानकार� । 

३ �कशोर� आ�मर�ा ता�लम 

२०७९।०८

।०९ र १० 

गते 

स�ुनल�म�ृत 

गाउँपा�लका 

४ 

३० जना 
आ�मर�ा र ��तकार गन� 

�मता अ�भवृ�� । 

४ 
लै��क �हंसा �नवारण 

कोष वृ�� 
    कोष वृ��  

५ बाल संर�ण कोष वृ��     कोष वृ��  

६ 
लै��क �हंसा �व��को 

१६ �दने अ�भयान 

२०७९।०८

।०९ देिख 

२४ स�म 

�व�भ� वडा 

तथा 

पा�लका 

�तरमा 

८८ जना 
लै��क �हंसा �व�� 

सचेतना । 

७ 

बाल�ववाह �व�� सचेतना 

काय��म (�व�ालय, 

आमा समूह, बाल समूह, 

यवुा �लव, �कशोर 

�कशोर� समूह, पि�डत, 

परुो�हत, धामी, झाँ��, 

जैसी, �यो�तष, 

अ�भभावकह�)   

२०७९।०८

।१२ गते 

स�ुनल�म�ृत 

४ स�ुलचौर 
33 जना 

बाल�ववाह �व�� काननुी 

सचेतना । २०७९।०८

।१९ गते 

स�ुनल�म�ृत 

५ का�ा 
९५ जना 

८ 
अपा�ता सचेतना स�व�धी 

अ�त��� या काय��म 

२०७९।०८

।१७ गते 

स�ुनल�म�ृत 

२ ख�ु�ी 
५२ जना 

अपा�ता स�व�धी 

सकारा�मक बझुाईको 

�वकास। 

९ म�हला �वकास स�म�त, २०७९।०८ गाउँपा�लका २६ जना स�म�त र पा�लका �बच 
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�.

सं 
काय��म स�ा�लत �म�त �थान 

लाभाि�वत 

सं�या 
उपल�धी 

स�ाल, तथा 

सरोकारवालाह� बीच 

सं�थागत �ग�त तथा 

ल��गक �हंसा, बाल�ववाह, 

सामािजक कुर��त र 

कुसं�कार �व�� प�हलो 

चौमा�सक समी�ा 

।०७ गते सभा हल �सकाई अ�भवृ�� तथा 

स�व�ध �व�तार। 

१० 
अपा�ता प�रचयप� 

�वतरण 
   २१ जना   

ज�मा   
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12. सूचना अ�धकार� र �मखुको नाम र पद 

�स.न पद नामथर स�पक�  नं. कै�फयत 

१ �मखु �शासक�य अ�धकृत �दनेश पौडेल ९८५७८२४७७५  

२ सचुना अ�धकार� �वगन �े� ९८४०२५९८०८  
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13. ऐन, �नयम, �व�नयम र �नद� िशकाको सूची 

�.सं. ऐन �नयम काय��बधी मापद�ड �वीकृत �म�त  पा�रत  
राजप�मा 

�कािशत 

1 
सबुणा�वती गाउँपा�लकाका पदा�धकार�ह�को 

आचार सं�हता,२०७४ 
२०७४।०४।२९     

2 
सबुणा�वती गाउँपा�लका गाउँ काय�पा�लका 

काय�स�पादन �नयमावल�,२०७४ 
२०७४।०४।२९     

3 

सबुणा�वती गाउँपा�लकाको �नण�य,आदेश र 

अ�धकारप� �मािणकरण (काय��बधी) 

�नयमावल�,२०७४ 

२०७४।०४।२९     

4 
सबुणा�वती गाउँपा�लका (काय��बभाजन) 

�नयमावल�,2074 
२०७४।०४।२९     

5 
सबुणा�वती गाउँ काय�पा�लकाको बैठक स�ालन 

काय��बधी,२०७४ 
२०७४।०४।२९     

6 गाउँसभा स�ालन काय��बधी,२०७४ २०७४।०५।१९     

7 
घ बग�को �नमा�ण �यबसायी इजाजतप� �दान 

गन� स�ब�धी काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0१।१३ काय�पा�लका   

8 कृ�ष �यबसाय �ब��न ऐन,२०७५ २०७५।0२।२७ गाउँसभा   

9 आ�थ�क काय��बधी ऐन,२०७५ २०७५।0२।२७ गाउँसभा   

10 सहकार� ऐन,2075 २०७५।0२।२७ गाउँसभा   

11 
�या�यक स�म�त (काय��बधी) स�ब�धी 

ऐन,२०७५ 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

12 बजार अनगुमन �नद�िशका,2075 २०७५।0२।२७ गाउँसभा   

13 
एफ.एम.रे�डयो (�यब�थापन तथा 

स�ालन)�नद� िशका,२०७५ 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

14 मम�त स�भार कोष स�ालन �नद� िशका,२०७५ २०७५।0२।२७ गाउँसभा   

15 
उपभो�ा स�म�त गठन,प�रचालन तथा 

�यब�थापन स�ब�धी काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

16 
�यबसाय दता� तथा नबीकरण स�ब�धी 

काय��बधी,2075 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

17 
कम�चार� �ो�साहन तथा �यब�थापन स�ब�धी 

काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

18 
फोहोर �यब�थापन तथा वाताबरण,�वा��य 

सरसफाई काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

19 
�बपद �यब�थापन कोष स�ालन तथा 

�बय�थापन काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0२।२७ गाउँसभा   

20 िश�ा �नयमावल�,२०७५ २०७५।0२।२७ गाउँसभा   

21 आ�थ�क �बधेयक,२०७५ २०७५।0३।२४ गाउँसभा   
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�कािशत 

22 �ब�नयोजन �बधेयक,२०७५ २०७५।0३।२४ गाउँसभा   

23 नी�त तथा काय��म,2075 २०७५।0३।२४ गाउँसभा   

24 
जे� नाग�रक प�रचयप� �बतरण 

काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0९।१८ काय�पा�लका   

25 
 अपांगता भएको �यि�ह�को प�रचयप� 

�बतरण काय��बधी,२०७५ 
२०७५।0९।१८ काय�पा�लका   

26 �ब�ालय अनदुान स�ब�धी काय��बधी,२०७६ २०७६।0२।१२ काय�पा�लका   

27 खेलकूद स�ालन स�ब�धी काय��बधी,२०७६ २०७६।0२।१२ काय�पा�लका   

28 
कृ�ष हाटबजार �यब�थापन तथा स�ालन 

काय��बधी,2076 
२०७६।0२।१२ काय�पा�लका   

29 �ब�नयोजन �बधेयक,२०७६ २०७६।0३।२३ गाउँसभा   

30 आ�थ�क �बधेयक,२०७६ २०७६।0३।२३ गाउँसभा   

31 बजेट,योजना,नी�त तथा काय��म २०७६।0३।२३ गाउँसभा   

32 �ाईभेट फम� दता� स�ब�धी काय��बधी,२०७७ २०७७।0४।३१ काय�पा�लका   

33 
जे� नाग�रक �लब दता� स�ब�धी 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।0६।४ काय�पा�लका   

34 
ल��गक �हंसा �नवारण कोष (स�ालन) 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।0६।४ काय�पा�लका   

35 �यबसाय कर स�ब�धी काय��बधी,२०७७ २०७७।0६।४ काय�पा�लका   

36 घर बहाल कर स�ब�धी काय��बधी,२०७७ २०७७।0६।४ काय�पा�लका   

37 

स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकामा करारमा �ा�ब�धक 

कम�चार� �यब�थापन गन� स�ब�धी 

काय��बधी,२०७७ 

२०७७।0८।१२ काय�पा�लका   

38 

गाउँपा�लकाबाट स�ालन ग�रने सबै �कारका 

ता�लम, गो�ी, से�मनार, काय�शाला, बैठक 

स�ालन तथा संचार र ई�धन खच�को मापद�ड 

२०७७।0८।१२ काय�पा�लका   

39 
ब�ती ब�तीमा अ�य� काय��म स�ालन 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।0८।१२ काय�पा�लका   

40 
�ब�याथ�संग अ�य� काय��म स�ालन 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।0८।१२ काय�पा�लका   

41 
बाल संर�ण कोष स�ालन तथा �यब�थापन 

का�य��बधी,2077 
2077।१०।२१ काय�पा�लका   

42 
म�हला �बकास स�म�त गठन तथा प�रचालन 

स�ब�धी काय��बधी,२०७७ 
2077।१०।२१ काय�पा�लका   

43 
क�टे�जे�सी रकम खच� स�ब�धी 

काय��बधी,२०७७ 
2077।१०।२१ काय�पा�लका   
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राजप�मा 

�कािशत 

44 
�थानीय राजप� �काशन स�ब�धी 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।१२।२९ काय�पा�लका   

45 
�बप� उपचार सहायता कोष स�ालन 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।१२।२९ काय�पा�लका   

46 
मेिशनर� औजार स�ालन तथा �यब�थापन 

�नद�िशका,२०७७ 
२०७७।१२।२९ काय�पा�लका   

47 
अटो तथा  ई �र�सा �यब�थापन 

�नद�िशका,२०७७ 
२०७७।१२।२९ काय�पा�लका   

48 �ब�तु महशलु राहत स�ब�धी काय��बधी,२०७७ २०७७।१२।२९ काय�पा�लका   

49 
फुसको छानो �ब�थापन स�ब�धी 

काय��बधी,२०७७ 
२०७७।१२।२९ काय�पा�लका   

50 
उ�कृ� कृषकह�लाई परु�कार काय��म 

काया��वयन काय��व�ध,२०७७ 
2078।02।18 काय�पा�लका   

51 
उपा�य� छा�वृ�त काय��म स�व�धी 

काय��व�ध,२०७८ 

2078।021।1

8 
काय�पा�लका   

52 

�व�ालय �तर�य अि�तम प�र�ा (क�ा १-९) 

को �व�ा�थ� मू�याङकन न�तजा �काशन तथा 

�माणीकरण काय��व�ध,२०७८ 

2078।02।18 काय�पा�लका   

53 
�थानीय तहमा करारमा जनश�ी �यव�थापन 

गन� स�व�धी काइ��व�ध,२०७७ 
2077।08।12 काय�पा�लका   

54 
वाल समूह गठन �यव�थापन र सहजीकरण 

�नद�िशका,२०७७ 
2077।03।23 काय�पा�लका   

55 वाल अ�धकार स�म�त गठन काय��व�ध,२०७७ 2077।03।23 काय�पा�लका   

56 
�थानीय वालअ�धकार स�व�धी 

काय��व�ध,२०७७ 
  काय�पा�लका   

57 
नगर �हर� स�ालन तथा �यव�थापन 

काय��व�ध,२०७८ 
2078।09।09 काय�पा�लका   

58 कम�चार� आचारसं�हता,२०७८ 2078।10।16 काय�पा�लका   

59 सरुि�त आ�वासन स�व�धी काय��व�ध,२०७८ 2078।10।16 काय�पा�लका   

60 
जल�ोत तथा मूहान दता� स�व�धी 

काय��व�ध,२०७८ 
2078।10।16 काय�पा�लका   

61 
अटो तथा  ई �र�सा �यब�थापन 

काय��व�ध,२०७८ 
2078।10।16 

 

काय�पा�लका 
  

62 
स�ुनल�म�ृत गा पा भवन �नमा�ण तथा सडक 

मापद�ड,२०७७ 
2077।12।30 गाउँसभा   

63 भवन अ�भलेिखकरण काय��वधी,२०७६ 2076।11।28 गाउँसभा   
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64 �वषयगत स�म�त स�ालन काय��व�ध,२०७९ 2079।01।07 काय�पा�लका   

65 वाल संर�ण �न�त,२०७८ 2078।08।01 काय�पा�लका   

66 
लैङ�गक समानता तथा सामािजक समाविेशकरण 

�न�त,२०७८ 
2078।08।01 काय�पा�लका   

67 घरन�सा अ�भलेिखकरण काय��व�ध,२०७६ 2076।12।09 काय�पा�लका   

68 

अस��ठत �े�मा काय�रत ��मक वग� तथा 

असहायह�लाई उपल�ध गराइने राहत स�व�धी 

मापद�ड,२०७७ 

2077।01।28 काय�पा�लका   

69 
�याक होलोडर स�ालन तथा �यव�थापन 

�नद�िशका२०७६ 
2076।11।21 काय�पा�लका   

70 
�याक होलोडर स�ालन तथा �यव�थापन 

काय��व�ध२०७७ 
2077।02।25 काय�पा�लका   

71 अनदुान िश�क काय��व�ध,२०७८ 2078।09।05 काय�पा�लका   

72 
लैङ�गक समानता तथा सामािजक समाविेशकरण 

तथा मूल�वा�हकरण रण�न�त,२०७८ 
2079।01।07 काय�पा�लका   

73 
काय��े�मा हनेु यौनज�य दू�यवहार �नवारण 

आचारसं�हता,२०७९ 
2079।02।20 काय�पा�लका   

74 
ब�ती ब�तीमा अ�य� काय��म स�ालन 

काय��बधी,२०७९ 
2079।04।15 काय�पा�लका   

75 
बाल�बकास िश�क तथा �ब�ालय सहयोगी 

�यव�थापन काय��ब�ध,२०७९ 
2079।04।15 काय�पा�लका   

76 
सवार� साधन �योग तथा स�ालन स�व�धी 

मापद�ड,२०७९ 
2079।04।15 काय�पा�लका   

77 

स�ुनल �म�ृत�ारा स�ालन हनेु सवै �कारका 

ता�लम गो�� से�मनार काय�शाला वैठक स�ालन 

तथा स�ार र इ�धन खच�को मापद�ड,२०७७ 

को प�हलो संशोधन  

2079।04।15 काय�पा�लका   

78 
सझुाव शंकलन तथा गनुासो सनुवुाई 

काय��वधी,२०७९ 
2079।06।14 काय�पा�लका   

79 
स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकामा करार जनश�ी 

�यव�थापन गन� स�व�धी काय��व�ध,२०७९ 
2079।06।14 काय�पा�लका   

80 
फुसको छानो �ब�थापन गन� काय��म 

काया��वयन स�ब�धी काय��बधी,२०७9 
2079।03।06 काय�पा�लका   

81 साव�ज�नक सनुवुाई स�व�धी काय��व�ध,२०७९ 2079।10।18 काय�पा�लका   
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14. आ�दानी, खच� तथा आ�थ�क कारोवार स�व�धी अ�ाव�धक �ववरण 

क) आ�दानी �ववरण 

शीष�क ��ता�वत आय वा�त�वक आय आ�दानी(%) मौ�दात 

ज�मा ५५,९४,११,०००.०० २६,१०,९७,६१२.३८ ४६.६७ २९,८३,१३,३८७.६२ 

 

ख) खच� �ववरण  

�स.नं. 
खच� के�� बजेट खच� खच� 

(%) 

मौ�दात 

संकेत नाम चाल ु पूंजीगत ज�मा चाल ु पूंजीगत ज�मा चाल ु पूंजीगत ज�मा 

१ ८०५५४५०९३०० 

स�ुनल�म�ृत 

गाउँपा�लका, 

रो�पा 

३३,५८,११ २२,३६,०० ५५,९४,११ १२,३८,३८ २,१५,२९ १४,५३,६७ २५.९९ २१,१९,७२ २०,२०,७० ४१,४०,४३ 

ज�मा ३३,५८,११ २२,३६,०० ५५,९४,११ १२,३८,३८ २,१५,२९ १४,५३,६७ २५.९८ २१,१९,७२ २०,२०,७० ४१,४०,४३ 

रकम � हजारमा 
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15. तो�कए बमोिजमका अ�य �ववरण 

 

16. अिघ�लो आ.वमा स�ा�लत काय��मह� 

यस स�व�धी �ववरण गाउँपा�लकाको वेवसाइटको �व�तुीय सेवा मेनूको �वत �काशनमा गइ �व�ततृमा 

प�न स�क�छ । 

 

17. साव�ज�नक �नकायको वेवसाइट 

यस स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकाको वेवसाइट https://sunilsmritimun.gov.np/ रहेको छ । 

 

18. सूचना प�रयोजनामा �ा� भएको सहायता,ऋण अनदुान एवम ्स�झौता 

स�व�धी �ववरण 

यस स�ुनल�म�ृत गाउँपा�लकाले हालस�म सूचना प�रयोजनामा कुनै सहायता ऋण वा अनदुान �ा� गरेको 

छैन । 

 

19. साव�ज�नक �नकायले स�ालन गरेको काय��म र सोको ��तवेदन 

यस स�व�धी �ववरण गाउँपा�लकाको वेवसाइटको �व�तुीय सेवा मेनूको �वत �काशनमा गइ �व�ततृमा 

प�न स�क�छ । 

 

20. साव�ज�नक �नकायले वग�करण तथा संर�ण गरेको सूचनाको नामावल� 

 

21. साव�ज�नक �नकायमा परेको सूचना माग स�व�धी �नवेदन र सचुना �दइएको 

�ववरण 

चा.ल ुआ.व २०७९/८० को पसु मसा�त स�म कुनैप�न सूचना माग स�व�धी �नवदेन �ा� नभएको । 

 

22. साव�ज�नक �नकायह� अ�य� �काशन भएको वा हनु ेभए सोको �ववरण 


