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प्रताऩऩङ्टय गाउॉ कामयऩाङ्झरका (कामय ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, २०७७ 

प्रस्तािना  ्नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २१८ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी  प्रताऩऩङ्टय गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे आफ्नो 
कामय ङ्जिबाजनका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७७ आङ्ञिन ११ को ङ्झनणयम अनङ्टसाय देहामका ङ्झनमभहरु फनाएको छ । 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मी ङ्झनमभहरुको नाभ “प्रताऩऩङ्टय गाउॉ कामयऩाङ्झरका (कामय ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी , 

२०७७” यहेको छ । 

(२) मो ङ्झनमभािरी तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्झफषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ङ्झनमभािरीभा– 

(क) “अध्मऺ” बङ्ङारे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्टऩछय । 

(ख) “उऩाध्म ”ऺ बङ्ङारे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ सम्झनङ्टऩछय । 

(ग) “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङारे प्रताऩऩङ्टय गाउॉ कामयऩाङ्झरका सम्झनङ्टऩछय । 

(घ) “प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्टऩछय । 

(ङ) “गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे प्रताऩऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछय । 

(च) “ङ्जिषमगत शाखा” बङ्ङारे प्रताऩऩङ्टय गाउॉ कामयऩाङ्झरका अन्त गयतको ङ्झफषमगत शाखा , उऩशाखा, कामायरम िा 
इकाईराई सम्झनङ्टऩछय। मस शब्दरे सॊङ्जिधान फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाराई तोङ्जकएको कामयसम्ऩादन गनयका राङ्झग 
गाउॉकामयऩाङ्झरका अन्तगयत यहने ङ्ञशऺा , स्िास््म, कृङ्जष, िन, ऩशङ्ट ङ्जिकासजस्ता ङ्झफषमऺेत्रगत कामायरम िा इकाईराई 
सभेत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(छ) “िडा सङ्ञचि” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको िडा कामायरमको प्रशासकीम प्रभङ्टखको रुऩभा काभकाज गनय तोङ्जकएको 
िडा सङ्ञचि सम्झनङ्टऩछय । 

(ज) “िडा सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे प्रताऩऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाको िडा सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(झ) “सदस्म” बङ्ङारे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछय। सो शब्दरे गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ 
य िडा अध्मऺ सभेतराई जनाउनेछ । 

(ञ) “सबा” बङ्ङारे प्रताऩऩङ्टय गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनङ्टऩछय । 

३. कामय सम्ऩादन् (१) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामय सम्ऩादन गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम , िडा कामायरम एिॊ 
ङ्झफषमगत शाखाफाट हङ्टनेछ । 
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(२) गाउॉ कामयऩाङ्झरका अन्तगयत यहने ङ्जिषमगत शाखा िा कामायरम िा उऩशाखा िा इकाई िा केन्रहरुको ङ्जिियण 
अनङ्टसूची - १ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभका ङ्झफषमगत शाखाहरु य ङ्झतनीहरुको कामय ङ्जिियण गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे स्िीकृत गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

४. कामय ङ्जिबाजन्  (१) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम य ङ्झफषमगत शाखाफाट सम्ऩादन हङ्टने कामय अनङ्टसूची –२ 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिषमगत शाखाको काभभा आिश्मकता अनङ्टसाय हेयपेय िा 
थऩघट गनय सक्नेछ । 

(३) िडा सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने कामय अनङ्टसूची– ३ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(४) अध्मऺ, उऩाध्मऺ, िडा अध्मऺ य सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय अनङ्टसूची– ४ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(५) अध्मऺरे ङ्झफषमगत ऺेत्रको कामयको राङ्झग कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मराई ङ्झनजरे गने कामयको ऺेत्राङ्झधकाय 
सभेत तोकी ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) कामयऩाङ्झरकारे आफ्नो कामयसम्ऩादनका राङ्झग अनङ्टसूची —५ फभोङ्ञजभको ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झत गठन गयी कङ्ट नै 
सदस्मको सॊमोजकत्िभा त्मस्तो सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र तोकी ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदन सक्नेछ । 

५. ङ्ञजम्भेिायी तथा उत्तयदाङ्जमत्ि ्(१) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन बएका काभका राङ्झग अध्मऺ तथा सदस्महरु 
साभङ्टङ्जहक रुऩभा गाउॉ सबाप्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टनेछन ्। 

(२) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाका सदस्महरु आपूराई तोङ्जकएको कामयका राङ्झग व्मङ्ञिगत रुऩभा कामयऩाङ्झरका तथा 
अध्मऺप्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टनेछन । 

(३) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने काभका राङ्झग सङ्झभङ्झतका सॊमोजक तथा सदस्महरु साभङ्टङ्जहक रुऩभा 
कामयऩाङ्झरकाप्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टनेछन । 

(४) िडा अध्मऺ आपूरे गने काभका राङ्झग कामयऩाङ्झरका , अध्मऺ तथा िडा सङ्झभङ्झतप्रङ्झत य िडा सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयने 
काभका राङ्झग साभङ्टङ्जहक रुऩभा कामयऩाङ्झरका य सबाप्रङ्झत उत्तयदामी हङ्टनेछ । 

६. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन  ्(१) गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे आपङ्ट राई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय अध्मऺ , उऩाध्मऺ, 

िडाअध्मऺ, सदस्म तथा भातहतका सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत िा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

(२) अध्मऺरे आपङ्ट राई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय कङ्ट नै सदस्म िा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई 
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 
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(३) िडा सङ्झभङ्झत िा िडा अध्मऺरे आपङ्ट राई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय िडा सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म िा 
िडा सङ्ञचिराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

७. थऩघट, हेयपेय िा सॊशोधन  ्(१) कामयऩाङ्झरकारे मस ङ्झनमभािरीराई आिश्मकता अनङ्टसाय थऩघट िा हेयपेय िा 
सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

(२) कामयऩाङ्झरकारे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टसूचीभा थऩघट िा हेयपेय िा सॊशोधन गयेको ङ्जिषमको सूचना 
सियसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

८. फाधा अड्काउ पङ्ट काऊ् मो ङ्झनमभ कामायन्िमनको सम्फन्धभा कङ्ट नै फाधा अड्काउ ऩयेभा मस ङ्झनमभािरीको 
बािनाको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी कामयऩाङ्झरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन आिश्मक व्मिस्था गनय सक्नेछ । 

९. मसै फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने: मो ङ्झनमभािरी स्िीकृत हङ्टनङ्टऩूिय गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन बएका कामयहरु 
मसै ङ्झनमभािरी अनङ्टरुऩ बए गयेको भाङ्झननेछ । 

 

 

अनङ्टसूची– १ 

(ङ्झनमभ ३ को उऩङ्झनमभ (२) सॊग सम्फङ्ञन्धत) 

गाउॉ कामयऩाङ्झरकाभा यहने ङ्जिषमगत शाखा (शाखा, इकाई) को ङ्जिियण 

१. प्रशासन, मोजना तथा अनङ्टगभन शाखा 
(क) साभान्म प्रशासन इकाई 

(ख) मोजना, अनङ्टगभन तथा त्माङ्क व्मिस्थाऩन इकाई 

(ग) कानङ्टनी भाङ्झभरा इकाई 

(घ) ङ्ञजन्सी/बण्डायण इकाई 

(ङ) कृङ्जष, ऩशङ्टऩन्छी तथा सहकायी इकाई 

२. आङ्झथयक प्रशासन तथा याजि शाखा 
(क) आङ्झथयक प्रशासन इकाई 

(ख) याजि इकाई 

३. बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्जिकास तथा िाताियण व्मिस्थाऩन शाखा 
(क) सडक, ङ्झसॊचाई तथा अन्म ऩूिायधाय ङ्जिकास इकाई 

(ख) ब-ूउऩमोग, िस्ती ङ्जिकास ,बिन तथा बिन सॊङ्जहता (भाऩदण्ड) कामायन्िमन इकाई 

(ग) िाताियण, सयसपाई तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन इकाई 
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४. साभाङ्ञजक ङ्जिकास शाखा 
(क) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩॊङ्ञजकयण इकाई 

(ख) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण इकाई 

५. ङ्ञशऺा, मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द शाखा 
६. स्िास््म, आमङ्टिेद तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा शाखा 
(क) आधायबतू स्िास््म तथा सयसपाई इकाई 

(ख) आमङ्टिेङ्छदक तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा इकाई 

७. आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण इकाई 
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अनङ्टसूची – २ 

(ङ्झनमभ ४ को उऩङ्झनमभ (१) सॊग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्जिषमगत शाखाको कामय ङ्जिबाजन 

१. प्रशासन, मोजना तथा अनङ्टगभन शाखा 
 

प्रशासन इकाई  ्

(क) स्थानीम सेिा तथा जनशङ्ञि ङ्जिकास 
 स्थानीम सेिाको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेिा शतय, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 सॊङ्जिधानको धाया ३०२ फभोङ्ञजभ सभामोजन बई आउने कभयचायीको व्मिस्थाऩन 

 स्थानीम सेिाको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय 
 गाउॉऩाङ्झरकाको सॊगठन ङ्जिकास, सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी ङ्झनधाययण, जनशङ्ञि व्मिस्थाऩन य िङृ्ञत्त ङ्जिकास, 

 स्थानीम सेिाको व्मिस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधको उऩमोग, प्रफध्य,न य ङ्झनमभन 

 भानि सॊसाधन ङ्जिकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन मोजना तजङ्टयभा 
 गाउॉऩाङ्झरकाभा साियजङ्झनक ङ्जिदा, उत्सि, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मिस्थाऩन 

 स्थानीम शाङ्ञन्त सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कामयहरु । 

 

(ख) स्थानीम तह, प्रदेश य सॊघसॉगको सम्िन्ध य सभन्िम तथा िडासॉगको सभन्िम 
 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊङ्जिधान तथा कानङ्टन फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि 

 ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतसॉगको सभन्िम 

 िडा तहसॉगको सम्ऩकय  य सभन्िम 

 ऩत्राचाय, सबा, सभायोह, ङ्ञशष्टाचाय 

 

(ग)  नगय प्रहयी व्मिस्थाऩन 
 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको अङ्झधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड, 

कामायन्िमन य ङ्झनमभन,  

 नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनणयमहरु कामायन्िमनभा सहमोग, 

 सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩियको व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

 स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकय ङ्ग स्थरको व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी कामयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका नीङ्झत, मोजना, कामयक्रभ कामायन्िमन,   

 गाउॉ फस्ती सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामायन्िमन य कसूय उऩय छानङ्जिन य अनङ्टसन्धान, 

 स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेश, पैसरा कामायन्िमनभा सहमोग, 
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 कामायरम ऩङ्चयसय , सम्ऩदा, साियजङ्झनक, ऐरानी, ऩङ्झतय जग्गा , साियजङ्झनक बिन तथा बौङ्झतक ऩूिायधायको सॊयऺण य 
सङ्टयऺा, 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग, 

 अऩयाध योकथाभ तथा अनङ्टसन्धानभा सहमोग, 

 पूटऩाथ व्मिस्थाऩन 

 ङ्झनभायण ङ्झनमभन 

 गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी अन्म कामय । 

 

(घ)  सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय य एप.एभ. सञ्चारन 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनेट सेिा , टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर तथा तायङ्जिहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत , निीकयण य 
ङ्झनमभन 

 एक सम िाटसम्भको एप.एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, निीकयण य  ङ्झनमभन 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩत्रऩङ्झत्रकाको प्रकाशन अनङ्टभङ्झत, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन 

 अङ्झबरेख व्मिस्थाऩनभा निीनतभ सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग  

 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधभा सियसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहङ्टॉच तथा सूचना प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय 
सम्फन्धी कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्िमन 

 फैऻाङ्झनक अध्ममन, अनङ्टसन्धान य प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकासभा रगानी 
 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झधभा आधाङ्चयत त्माङ्क व्मिस्थाऩन । 

 

(ङ)  फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणस्तय, नाऩतौर, खाद्य सङ्टयऺा य उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण 
 स्थानीम व्माऩाय, िाङ्ञणज्म, िस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतय व्मफस्थाऩन तथा अनङ्टगभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मिस्थाऩन 

 उऩबोिा अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम िस्तङ्टहरूको उत्ऩादन, आऩूङ्झतय तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधाययण य अनङ्टगभन 

 स्थानीम व्माऩाय य िाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूिायधाय ङ्झनभायण, 

 स्थानीम िस्तङ्ट य सेिा व्माऩायको भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

 उऩबोिा सचेतना, रङ्ञऺत उऩबोिाको रगत व्मिस्थाऩन य स्थानीम िस्तङ्ट तथा सेिाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 

 खाद्य ऩदाथयको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 खानेऩानीको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 स्थानीम व्माऩाय प्रिर्द्यन सहजीकयण य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम फौङ्जर्द्क सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रिर्द्यन य अङ्झबरेखाङ्कन । 
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(च)  फैठक तथा ङ्जिधामन 
 कामयऩाङ्झरका तथा सबाको फैठक व्मिस्थाऩन 

 कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमहरुको ङ्जिद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट अङ्झबरेखीकयण तथा प्रकाशन  

 कामयऩाङ्झरका तथा सबाभा ऩेश गनङ्टयऩने ङ्जिङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा कानूनको भसौदाभा सॊमोजन 

 कामयऩाङ्झरकाका ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामयदरको फैठक व्मिस्थाऩन 

 नीङ्झत, कानङ्टनको प्रभाणीक प्रङ्झतको सॊयऺण, प्रकाशनका राङ्झग सभन्िम 

 ङ्जिधामन सम्िन्धी अन्म कामय 
 

(छ) ङ्जिदा, उत्सि, उदॊ, जात्रा, ऩिय, उऩाधी, ङ्जिब ङ्टषण, आङ्छद । 

 स्थानीम चाडऩिय, साियजङ्झनक ङ्जिदा, उत्सि, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मिस्थाऩन 

 उऩाधी तथा ङ्जिब ङ्टषण सम्िन्धी ङ्झसपाङ्चयश, अङ्झबरेख 

 

मोजना, अनङ्टगभन तथा त्माङ्क व्मिस्थाऩन इकाई् 

(ज) मोजना तजङ्टयभा, कामयमोजना तमायी, उऩबोिा सङ्झभङ्झत ऩङ्चयचारन 
 ङ्जिकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ङ्झनमभन 

 स्थानीम ङ्जिकास नीङ्झत , अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघयकारीन ङ्जिकास मोजना तजूयभा , अनङ्टगभन तथा 
भूल्माॊकन 

 आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, िाताियणीम, प्रङ्जिङ्झध य ऩूिायधायजन्मङ्जिकासकाराङ्झग आिश्मक आमोजना तथा 
ऩङ्चयमोजनाहरूको तजङ्टयभा, कामायन्िमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

 फाङ्जषयक ङ्जिकास कामयक्रभ, आमोजना तजङ्टयभा, कामायन्िमन 

 ङ्जिकास ङ्झनभायण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जर्द्का कामयक्रभ तजङ्टयभा य कामायन्िमन 

 ङ्जिकास मोजनाहरुको िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन 

 उऩबोिा सङ्झभङ्झतको ङ्जिियण, ऺभता ङ्जिकास 

 ङ्जिकासका प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेत्र ङ्झनधाययण 

 सॊघीम य प्रादेङ्ञशक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामायन्िमनभा सभन्िम, सहजीकयण य सहमोग 

 ङ्जिकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामय । 

 

(झ) अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 
 ङ्जिकास आमोजनाको अनङ्टगभन, आिङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा 
 ङ्जिकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाययण 

 आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाि भूल्माङ्कन 

 ङ्झफषमऺेत्रगत नीङ्झतको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 
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(ञ) त्माॊक व्मिस्थाऩन 
 त्माङक सॊकरन, व्मिस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झधभापय त व्मङ्ञिगत घटना दताय (जन्भ , भतृ्मङ्ट, ङ्जििाह, फसाईसयाई, सम्िन्ध ङ्जिच्छेद य धभयऩ ङ्टत्र 
धभयऩ ङ्टत्री), अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन तथा प्रङ्झतिेदन 

 स्थानीम त्माङक सॊकरन, प्रशोधन, अङ्झबरेङ्ञखकयण तथा ङ्जितयण 

 आधायबतू त्माॊक सॊकरन य व्मफस्थाऩन  :जनसाङ्ञ्यमक , प्राकृङ्झतक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक 
ऩूफायधाय, योजगायीको अिस्था , कूर ग्राहस््म उत्ऩादन , प्रङ्झतव्मङ्ञि आम , भानि ङ्जिकास सूचकाङ्क , याजि तथा 
आमव्मम सभेतको त्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी सूचना प्रणारीभा आिर्द्ता य ऩाश्र्ि ङ्ञचत्र तथा श्रोत नक्साको 
अद्यािङ्झधक एिॊ अङ्झबरेख 

 फेयोजगायको त्माॊक सॊकरन 

 स्थानीम व्माऩायको त्माङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क य सूचना व्मिस्थाऩन 

 सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारू मोजनाको ङ्जिियण 

 ङ्जिषम ऺेत्रगत सूचना, त्माॊकको सॊकरन, अङ्झबरेख 

 प्रदेश तथा सॊघसॉग त्माॊक एिॊ सूचना आदानप्रदान य सभन्िम 

 सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा साधनको अङ्झबरेख (प्रोपाईर )ि ््मफस्थाऩन 

 गाउॉऩाङ्झरकाका आिङ्झधक तथा िाङ्जषयक कामयक्रभ य फजेट स्िीकृङ्झत । 

 

कानङ्टनी भाङ्झभरा इकाई  ्

(ट)  न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम, न्माम, कानून, भानि अङ्झधकाय प्रिर्द्यन तथा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणयम तथा 
पैसरा कामायन्िमन 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम सम्िन्धी कामय 
 न्माम तथा कानूनी याज्मको ऩङ्चयऩारना 
 भानि अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रिर्द्यन 

 व्मङ्ञि य सभङ्टदामफीच भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मिस्थाऩनन्माङ्जमकङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्िमन 

 जग्गा ङ्जििाद सभाधानभा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता 
 

ङ्ञजन्सी/बण्डायण इकाई  ्

(ठ)  साियजङ्झनक खयीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थाऩन 
 गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग साियजङ्झनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी ङ्जिषम 



10 
 

 गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रको साियजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त , साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बिन, सडक, ऩसर, व्मिसाम, ऩूफायधाय, 

उद्योग, खानी तथा खनीज, िनको ङ्जिियण सङ्जहतको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख 

 गाउॉऩाङ्झरकाको स्िाङ्झभत्िभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख 

 गाउॉऩाङ्झरकाङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जिियण । 

 

कृङ्जष, ऩशङ्टऩन्छी तथा सहकायी इकाई  ्

(ड)  कृङ्जष 

 कृङ्जष, कृङ्जष प्रसाय , कृङ्जष उत्ऩादन व्मिस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य 
ङ्झनमभन 

 कृङ्जष फजाय सूचना , कृङ्जष फजाय तथा हाटफजायको ऩूिायधाय ङ्झनभायण , साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभायण , ताङ्झरभ, प्रङ्जिङ्झध प्रसाय , 

प्राङ्जिङ्झधक टेिा, कृङ्जष साभाग्री आऩूङ्झतय य कृषक ऺभता ङ्जिकास कामयक्रभको सञ्चारन 

 कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 कृङ्जष िाताियण सॊयऺण तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको सॊयऺण य प्रिर्द्यन 

 कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञिको प्रऺेऩण, व्मिस्थाऩन य ऩङ्चयचारन 

 उच्च भूल्ममङ्टि कृङ्जषजन्म िस्तङ्टको प्रिर्द्यन, ङ्जिकास तथा फजायीकयण 

 कृङ्जषसम्िन्धी िीभा य कजाय सहजीकयण 

 शीत बण्डायणको व्मिस्थाऩन 

 कृषकहरूको ऺभता अङ्झबिङृ्जर्द्, प्राङ्जिङ्झधक सेिा, टेिा, सीऩ ङ्जिकास य सशिीकयण 

 कृङ्जष फीउङ्जिजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषङ्झधहरूको आऩूङ्झतय, उऩमोग य ङ्झनमभन 

 कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको सभन्िम, व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जिङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण 

 कृङ्जष त्माङ्कको व्मिस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय 

 कृङ्जष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मिस्थाऩन 

 

(ढ)  ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास 

 ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट स्िास््म सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छी फजाय सूचना , हाटफजायको ऩूिायधाय ङ्झनभायण , ताङ्झरभ, प्राङ्जिङ्झधक टेिा , कृषक ऺभता ङ्जिकास कामयक्रभको 
सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 ऩशङ्टऩन्छी ङ्ञचङ्जकत्सा सेिाको व्मिस्थाऩन, 

 ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩर्द्ङ्झत ङ्जिकास य व्मफस्थाऩन 

 ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी फीभा य कजाय सहजीकयण 

 स्थानीम चयन तथा खकय  ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन 
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 ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी त्माङ्कको व्मिस्थाऩन य सूचना प्रणारी 
 ऩशङ्ट फधशारा य शीत बण्डायणको व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्िास््म सम्फन्धी अन्म कामय । 

 

(ण) सहकायी सॊस्था 
 सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्डको ङ्झनभायण, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सहकायी सॊस्थाको दताय, अनङ्टभङ्झत, खायेजी य ङ्जिघटन 

 सहकायी िचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 सहकायी सम्फन्धी याङ्जष्डम, केन्रीम, ङ्जिषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊघ सॊस्थासॉग सभन्िम य सहकामय 
 सहकायी सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क व्मिस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 स्थानीम सहकायीको ऺभता अङ्झबिङृ्जर्द् 

 स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रिर्द्यन, ङ्जिकास य ऩङ्चयचारन । 

 

२. आङ्झथयक प्रशासन तथा याजि शाखा 

आङ्झथयक प्रशासन इकाई  ्

(क) आङ्झथयक प्रशासन तथा व्मिस्थाऩन 
 आङ्झथयक (कामयङ्जिधी )नीङ्झत , कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामायन्िमन य ङ्झनमभन, आङ्झथयक प्रशासन य व्मिस्थाऩन 

 फजेट सीभा ङ्झनधाययण, फजेट तजूयभा, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 सङ्ञञ्चत कोष तथा आकङ्ञस्भक कोषको व्मिस्थाऩन 

 रगानी य राबाॊशको व्मफस्थाऩन 

 रेखा व्मिस्थाऩन , खचय, याजि, धयौटी, कामयसॊचारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष तथा सॊऩङ्ञत्तको एकीकृत 
ङ्जिियण 

 सभङ्जष्टगत आङ्झथयक अिस्थाको ङ्जिश्लषेण  

 ऋण तथा अनङ्टदानको व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 रगानी प्रऺेऩण (सहकायी , सहकायी तथा ङ्झनजी  )य ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन  

 कायोफायको रेखाॊकन, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन 

 याजि तथा व्ममको अनङ्टभान 

 फेरुजू पछ्र्मौट 

 आङ्झथयक प्रशासन य व्मफस्थाऩन सम्फन्धी अन्म ङ्जिषम । 
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याजस्ि इकाई  ्

(ख) याजि नीङ्झत तथा याजि प्रशासन 

 याजि सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तजूयभा, कामायन्िमन य ङ्झनमभन (याजस्ि च ङ्टहािट ङ्झनमन्त्रण सभेत) 

 सम्ऩङ्ञत्त कय , घयफहार कय , घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क , सिायी साधन कय , सेिा शङ्टल्क दस्तङ्टय , ऩमयटन शङ्टल्क , 

ङ्जिऻाऩन कय , व्मिसाम कय , बङू्झभकय (भारऩोत) , दण्ड जङ्चयिाना , भनोयञ्जन कय , फहारङ्जिटौयी कय , घयजग्गा कय , 

भतृ िा भाङ्चयएको जीिजन्तङ्टको हाड , ङ्झसॊग, पिाॉख, छाराभा कय , प्राकृङ्झतक स्रोत साधन , व्मिसाङ्जमक कय सम्फन्धी 
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामायन्िमन, फाॉडपाॉड, सॊकरन य ङ्झनमभन, अन्म आम व्मिस्थाऩन 

 साियजङ्झनक खचय तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन य सोको 
सङ्करन तथा फाॉडपाॉड 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र याजस्िका दय अन्म शङ्टल्क ङ्झनधाययण , सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक श्रोत साधन य 
सेिा शङ्टल्क जस्ता योमल्टी सङ्करन, सभन्िम य ङ्झनमभन 

 स्थानीम ऩूिायधाय सेिा य उऩमोगभा सेिा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय (नीङ्झत , कानङ्टन, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन, शङ्टल्क ङ्झनधाययण , 

सॊकरन तथा व्मिस्थाऩन 

 भारऩोत सॊकरन 

 कानङ्टन फभोङ्ञजभ ढङ्टॊगा , ङ्झगट्टी, िारङ्टिा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, पामयक्रेजस्ता खानी खनीज ऩदाथयको सिेऺण , अन्िेषण, 

उत्खनन य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन 

 टे्रङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्मानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय,  मायङ्ञफ्टङ्ग शङ्टल्क 

 साभङ्टदाङ्जमक िनको सञ्चारन य व्मिस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 ऩानीघट्ट, कूरो, ऩैनी जस्ता सेिा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनधाययण य कामायन्िमन तथा प्रदेश य  सॊघीम भाऩदण्ड ऩारना 
 प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयिाना 
 फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असङ्टर उऩय  

 कयदाता ङ्ञशऺा तथा कयदाता ङ्जिियण अद्यािङ्झधक 

 ङ्जित्तीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड 

 आङ्झथयक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩङ्चयचारन 

 याजि ऩयाभशय सङ्झभङ्झत सम्फन्धी ङ्जिषम 

 स्थानीम याजस्ि प्रिर्द्यनका राङ्झग प्रोत्साहन,  

 याजिको सम्बाव्मता अध्ममन 

 याजस्ि सूचना तथा त्माङ्कको आदान प्रदान 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ फजेट घाटाऩूङ्झतयको स्रोत व्मिस्था 
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३. ऩूिायधाय ङ्जिकास तथा िाताियण व्मिस्थाऩन शाखा 
सडक,ङ्झसॊचाई तथा अन्म ऩूिायधाय ङ्जिकास इकाई ्

(क) सडक तथा मातामात व्मिस्था 
 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक तथा मातामात सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन 

 स्थानीम सडक , ग्राभीण सडक , कृङ्जष सडक , झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर , ऩङ्टरेसा य तटफन्धन सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टयभा , 

कामायन्िमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  अध्ममन, कामायन्िमन, भभयत, सम्बाय 

 मातामात सङ्टयऺा व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम साियजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधाययण , अनङ्टभङ्झत, निीकयण, खायेजी, सेिाको गङ्टणस्तय , बाडा दय ङ्झनधाययण य 
ङ्झनमभन 

 ट्याक्सी सेिा अनङ्टभती, व्मफस्थाऩन य ङ्झनमभन, 

 िाताियणभैत्री, जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन अनङ्टकूरन, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गगभैत्री मातामात प्रणारीको प्रिर्द्यन  

 आधायबतू मातामात सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॊग सभन्िम 

 मातामात ऺेत्रभा रगानी अङ्झबफङृ्जर्द् 

 मातामात सङ्टङ्जिधाभा नागङ्चयकको सयर, सहज य सभान ऩहङ्टॉच 

 मातामात ऺेत्रभा िाताफयणभैत्री प्रङ्जिङ्झधराई प्रोत्साहन 

 ङ्झनजी मातामात ङ्झनमभन व्मिस्थाऩन 

 

(ख) ङ्झसॊचाई ऩङ्टिायधाय 
 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टयभा , कामायन्िमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान ,  अध्ममन, कामायन्िमन, 

भभयत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम साना, सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसचाई प्रणारीको सञ्चारन ङ्झनभायण, सङ्टधाय, भभयत सम्बाय 

 

(ग) जरङ्जिद्यङ्टत, उजाय, सडक ित्ती य ङ्झसॊचाईजरङ्जिद्यङ्टत, उजाय य सडक ित्ती 
 साना जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना , निीकयणीम उजाय तथा िैकङ्ञल्ऩक ऊजाय सम्िन्धी सम्फन्धी नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 िैकङ्ञल्ऩक ऊजाय सम्फन्धी प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबिङृ्जर्द्÷प्रिर्द्यन, 

 ङ्जिद्यङ्टत ङ्जितयण प्रणारी य सेिाको व्मिस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत स्िदेशी रगानीराई प्राथङ्झभकता ङ्छददै जरस्रोतको फहङ्टउऩमोगी ङ्जिकास कामयक्रभको 
तजङ्टयभा य कामायन्िमन 

 स्थानीम ङ्जिद्यङ्टत ङ्जितयण प्रणारी य सेिाको व्मिस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 सडक ित्तीको व्मिस्था 
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(घ) साियजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी 
 स्थानीम साियजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायी सम्िन्धी स्थानीम नीङ्झत, मोजना ङ्झनभायण 

 स्थानीम साियजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायीका आमोजना छनौट तथा कामायन्िमन 

 स्थानीम ङ्जिकासभा ङ्झनजी ऺेत्रको प्रफध्नयन 

 

ब—ूउऩमोग, िस्ती ङ्जिकास, बिन तथा बिन सॊङ्जहता (भाऩदण्ड)कामायन्िमन इकाई ्

(ङ) ब—ूउऩमोग 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही आफ्नो ऺेत्रको बउूऩमोग नीङ्झत , मोजना, कामयक्रभ तजङ्टयभा य 
कामायन्िमन  

 ङ्जिि सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्ि रगामत िन , सीभसाय ऺेत्र , तटितॉ ऺेत्रका जग्गा 
सम्फन्धी रगत 

 सॊघीम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मिङ्ञस्थत फस्ती ङ्जिकासका कामयक्रभको तजङ्टयभा य कामायन्िमन 

 सॊघीम य प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्िासी ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मिस्था 
 स्थानीमस्तयभा सङ्टकङ्ट म्िासी सम्िन्धी जीङ्जिकोऩाजयन य िसोिास व्मिस्था 
 एकीकृत िस्ती ङ्जिकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन । 

 जग्गा नाऩी तथा नक्सा, घयजग्गा धनी ऩङ्टजाय, 
 प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ घयजग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जितयण तथा रगत व्मिस्थाऩन 

 बङू्झभको िगॉकयण अनङ्टसायको रगत  

 जग्गाको ङ्जकत्ताकाट य बभूी रगत (नक्शा , से्रस्ता  )ङ्झनभायण य सॊयऺण  

 सयकायी प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा ङ्झनधाययण तथा ङ्जितयणभा सभन्िम य सहजीकयण 

 

(च) फस्ती ङ्जिकास 

 शहयीकयण, फस्ती ङ्जिकास सम्फन्धी नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्िन्धी मोजना तजङ्टयभा , आमोजना ऩङ्जहचान , 

अध्ममन, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 आधायबतू आिासका मोजना तजङ्टयभा य कामायन्िमन 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा अव्मिङ्ञस्थत फसोफास व्मिस्थाऩन कामयक्रभको तजङ्टयभा य कामायन्िमन 

 आधायबतू फसोिास सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्िम 

 मोजनाफर्द् य व्मफङ्ञस्थत िस्ती ङ्जिकासका कामयक्रभको तजङ्टयभा कामायन्िमन 

 

(छ) बिन तथा बिन सॊङ्जहता एिॊ ङ्झनभायण इजाजत (ङ्झडजाइन सभेत)  

 बिन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्िन्धी मोजना तजङ्टयभा, आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामायन्िमन य 
ङ्झनमभन, 

 याङ्जष्डम बिन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बिन ङ्झनभायण अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 बिन ङ्झनभायण इजाजत, बिन सॊङ्जहता कामायन्िमन 
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 बिन ङ्झनभायणको नक्शा स्िीकृङ्झत, सॊशोधन, ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातत्ि, प्राचीन स्भायक य सॊग्ररहारम सॊयऺण, सम्फद्र्धन य ऩङ्टन्ङ्झनभायण, 

 सयकायी बिन , ङ्जिद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बिन , सबागहृ तथा अन्म साियजङ्झनक बिन तथा सॊयचना ङ्झनभायण य भभयत 
सॊबाय, 

िाताियण, सयसपाई तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन इकाई् 

(ज) जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण 

 साना, सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसचाई प्रणारीको सेिा शङ्टल्कको ङ्झनधाययण य सङ्करन व्मिस्थाऩन 

 जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्िन्धी स्थानीम नीङ्झत 

 तटफन्ध, नदी ङ्झनमन्त्रण तथा नदी व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 साना जर उऩमोग सम्फन्धी आमोजना तजङ्टयभा, कामायन्िमन य अनङ्टगभन । 

 

(झ) िन, ब—ूसॊयऺण, िन्मजन्तङ्ट, जराधाय, जङ्झडफङ्टटी तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता 
 िन, जङ्गर, िन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, िाताियण, ऩमायियण तथा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत , 

कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभयक, किङ्टङ्झरमती िनको सॊयऺण, सम्िद्र्धन, उऩमोग य ङ्झनमभन  

 िन उऩबोिा सभूहको व्मिस्थाऩन 

 भध्मितॉ ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभयक य कफङ्टङ्झरमती िनको व्मिस्थाऩन 

 नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा िृऺ ायोऩण व्मिस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा व्मिसाङ्जमक िनको प्रिर्द्यन य ङ्झनमभन 

 साियजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा िा ऺेत्रभा िृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मिस्थाऩन 

 जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ िन ऩैदािाय सम्फन्धी , सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन,  प्रिर्द्यन, प्रशोधन, य फजाय 
व्मिस्थाऩन 

 िनफीऊ फगैँचा स्थाऩना, व्मिस्थाऩन य प्रिर्द्यन 

 नसययी स्थाऩना, ङ्झफरुिा उत्ऩादन, ङ्जितयण, योऩण य प्रिर्द्यन 

 िन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण, व्मिसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन 

 िन्मजन्तङ्टफाट स्थानीम सभङ्टदामभा ऩने प्रबाि योकथाभ, व्मिस्थाऩन  

 स्थानीम प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना )को  स्थाऩना य सञ्चारन 

 स्थानीम िन्मजन्तङ्ट ऩमयटन य आमआजयन 

 स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मिस्थाऩन 

 िन, िन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रिर्द्यन 

 ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण 

 जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको अङ्झबरेख 
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 साभङ्टदाङ्जमक बसूॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजयन कामयक्रभ 

 बसूॊयऺण य जराधाय व्मिस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकूरन 

 जरिामू ऩङ्चयितयन अनङ्टकङ्ट रन कामय  

 आम आजयनभा आधाङ्चयत जडीफङ्टटीको सॊयऺण, प्रफद्र्धन, व्मिस्थाऩन 

 

(ञ) खानी तथा खङ्झनज 

 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड तथा  मोजनाको कामायन्िमन य 
ङ्झनमभन, 

 ढङ्टङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टिा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, खयीढङ्टङ्गा, पामयक्रेजस्ता खानीजन्म िस्तङ्ट सिेऺण, अन्िेषण, उत्खनन ्

 ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टिा, नङ्टन, भाटो, खयीढङ्टङ्गा, पामय क्रे तथा स्रेट आङ्छद खानीजन्म िस्तङ्टको सॊयऺण , ङ्जिकास, उत्खनन ्
य उऩमोग सम्फन्धी दताय, अनङ्टभङ्झत, निीकयण, खायेजी य व्मिस्थाऩन 

 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथय सम्फन्धी सूचना तथा त्माङ्क सङ्करन, अङ्झबरेखन तथा व्मफस्थाऩन 

 बौगङ्झबयक नक्सा प्रकाशन । 
 

(ट) िाताियण, ऩमायियण एिॊ जराधायऺेत्र सॊयऺण तथा पोहयभैरा व्मिस्थाऩन 
 स्िच्छ तथा स्िस्थ िाताियण य जराधाय तथा िन्ममजन्तङ्टको सॊयऺण व्मिस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत , कानून, 

कामयक्रभ तजूयभा, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 फृऺ ायोऩण, हङ्चयमारी तथा हङ्चयत ऺेत्रको प्रियर्द्न 

 पोहयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जिसजयन य सोको सेिा शङ्टल्क ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 सयसपाई तथा स्िास््मजन्म पोहोयभैराको व्मिस्थाऩन 

 िामङ्ट तथा ध्िनीको प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

 हाङ्झनकायक ऩदाथयहरूको ङ्झनमभन तथा ङ्झनमन्त्रण 

 साियजङ्झनक शौचारम व्मिस्थाऩन 

 िाताियणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 

 न्मून काियनभङ्टखी तथा िाताियणभैत्री ङ्जिकास अिरम्फन 

 िाताियण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाययण य व्मिस्थाऩन 

 ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण 

 ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण 

 जरिामू ऩङ्चयितयन अनङ्टकङ्ट रन कामयक्रभ  

 

(ठ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन, फारुण मन्त्र, एम्िङ्टरेन्स 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा स्थानीमस्तयका आमोजनाको कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 ङ्जिऩद् ऩूिय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामय मोजना 
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 ङ्जिऩद् ऩूिय तमायी, खोज तथा उर्द्ाय, याहत साभग्रीको ऩूिय बण्डायण, ङ्जितयण य सभन्िम 

 ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था, ङ्झनजीऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्िम य सहकामय 
 ङ्जिऩद् कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन 

 ङ्जिऩद् ऩश्चात ्स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्थायऩना य ऩङ्टनङ्झनयभायण 

 ङ्जिऩद् सम्फन्धी त्माङ्क व्मिस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 प्राकृङ्झतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूिय तमायी 
 ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग ऩूिय सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामयक्रभको तजङ्टयभा य कामायन्िमन,  

 फारुण मन्त्र तथा एम्फङ्टरेन्सको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

 स्थानीम आऩतकारीन कामय सञ्चारन प्रणारी 
 

४. साभाङ्ञजक ङ्जिकास शाखा 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩॊङ्ञजकयण इकाई  ्

(क) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभ तथा व्मङ्ञिगत घटना दताय 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत,कानून,भाऩदण्ड,ङ्झनमभन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदेशरे ङ्झनधाययण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामयक्रभ कामायन्िमन 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामायन्िमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग सम्ऩकय , सभन्िम य सहकामय 
 स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मिस्थाऩन तथा आिश्मक त्माॊक सॊकरन एिॊ व्मिस्थाऩन । 

 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण इकाई् 
(ख) रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा  

रैंङ्झगक सभानता 

 भङ्जहरा हक सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना कामायन्िमन, सभन्िम य ङ्झनमभन 

 भङ्जहराको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक सशङ्ञिकयण, ऺभता ङ्जिकास 

 रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनिायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रिद्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक उऩाम य ऩङ्टन्स्थाऩना 
 रैंङ्झगक उत्तयदामी फजेट  

िारिाङ्झरका 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण 
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 फारभैत्री शासकीम प्रिन्ध, फार क्रफ, फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत तथा फार सञ्जार 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सम्ऩकय , सभन्िम तथा सहकामय, 
 फारफाङ्झरका ऩङ्चयिाय सहमोग 

 फैकङ्ञल्ऩक स्माहाय ऩर्द्ङ्झतको कामायन्िमन 

 फार न्माम 

 फार गहृ, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्र य फार ङ्जिकास केन्र व्मिस्थाऩन 

 असहाम फारफाङ्झरकाका, सडक फारफाङ्झरका व्मिस्थाऩन 

 फार ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण 

 फारसङ्टधाय तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र स्थाऩना, सॊचारन अनङ्टभती य ङ्झनमभन 

 आऩत्कारीन फार उर्द्ाय कोष स्थाऩना य व्मिस्थाऩन 

जेष्ठ नागङ्चयक 

 जेष्ठ नागङ्चयकको रगत, ऩङ्चयचमऩत्र, सम्भान, स्िास््म सङ्टङ्जिधा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामय 
 जेष्ठ नागङ्चयक क्रि, ङ्छदिा सेिा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य एकर भङ्जहरा 

 सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्िमभा अऩाङ्गता ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा असि स्माहाय केन्रको सञ्चारन य 
व्मिस्थाऩन 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा असहामको रगत अद्यािङ्झधक , ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जिधाको 
व्मिस्थाऩन तथा ङ्जितयण 

 अऩाॉगता बएका व्मङ्ञिभैत्री ऩूिायधाय ङ्झनभायण तथा सञ्चारन 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य असिहरूको व्मिस्थाऩन सम्िन्धी अन्म कामय। 

 एकर भङ्जहरा सम्िन्धी कामय 
 

(ग)  गैयसयकायी सॊस्था ऩङ्चयचारन, सभन्िम तथा ङ्झनमभन 
 स्थानीमस्तयभा सभाजकल्माण सम्िन्धी सॊघसॊस्था (गैयसयकायी , साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था  )को दताय , 

निीकयण तथा ङ्झनमभन 

 गङ्टठी, कोष तथा अन्म ट्रष्टहरुको व्मिस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्िम य सहकामय 
 सभन्िम य ऩङ्चयचारन 

 साभाङ्ञजक सॊघसॊस्था सम्फन्धी अन्म ङ्जिषम ।  
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(घ)  योजगाय प्रिर्द्यन तथा गङ्चयफी न्मूनीकयण 
 गङ्चयफी ङ्झनिायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 गङ्चयफी ङ्झनिायणको स्थानीम यणनीङ्झत तजूयभा 
 गङ्चयफ घयऩङ्चयिाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सिेऺण, सूचना व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 गङ्चयफी ङ्झनिायण सम्फन्धी याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकय , सभन्िम य सहकामय 
 योजगाय तथा फेयोजगायको त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना 
 स्थानीमस्तयभा यहेका ङ्जिदेशी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मिस्थाऩन 

 ऩङ्जहचान बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयिाय एिॊ रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना , कामयक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य 
व्मिस्थाऩन 

 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 

 सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जिकोऩाजयन य फसोफास व्मिस्थाऩन 

 योजगायीका अिसय ङ्झसजयना सम्िन्धी 
 

(ङ)  सॊस्कृङ्झत, सम्ऩदा, रङ्झरतकरा तथा ऩमयटन प्रफध्य न 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जिकास सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातत्ि, प्राचीन स्भायक तथा स्ग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रफद्र्घन य ङ्जिकास 

 ऩयम्ऩयागयत रुऩभा चङ्झरआएका जात्रा तथा ऩियको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 

 स्थानीम भहत्िका धाङ्झभयक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाको व्मफस्थाऩन 

 ऩमयटकीम भहत्िका स्थर तथा सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, सॊयऺण य प्रिर्द्यन 

 ऩमयटन ऩूिायधाय ङ्जिकास तथा प्रोत्साहन 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, धाङ्झभयक भहत्िका सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा सम्फर्द्यन 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत, जात्रा, ऩिय य रङ्झरतकराको सॊयऺण, प्रिर्द्यन य ङ्जिकास 

 

(च)  खानेऩानी व्मिस्थाऩन  
 स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन 

 खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाययण य खानेऩानी सेिा व्मिस्थाऩन 

 साियजङ्झनक स्थरभा ङ्जऩउने ऩानी व्मिस्थाऩन 

 स्िच्छ खानेऩानी आऩूङ्झतय सम्फन्धी अन्म ङ्जिषम । 

(छ) उद्योग तथा उद्यभङ्ञशरता ङ्जिकास 
 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योग एिॊ व्मिसामको दताय, निीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको ङ्जिकास य प्रिर्द्यन 
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 उद्यभङ्ञशरता प्रिर्द्यन 

 व्माऩाङ्चयक पभय, ऩसरको दताय, अनङ्टभङ्झत, निीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 सीऩ ङ्जिकास सम्फन्धी कामयको प्रिर्द्यन । 

 

६. ङ्ञशऺा मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द शाखा 
(क) आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा  
 प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺा तथा ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺा , अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, खङ्टरा तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा (गङ्टरुकङ्ट र , भदयसा, 

गङ्टम्फा आङ्छद), ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ तथा ङ्जिशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्िमन य 
ङ्झनमभन 

 प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टयभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जितयण तथा कामायन्िमन 

 ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺक तथा कभयचायी व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्िीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन 

 शैङ्ञऺक ऩूिायधाय ङ्झनभायण य भभयत सम्बाय 

 आधायबतू तह (कऺा ८ ) को ऩयीऺा व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिद्याथॉ ङ्झसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मिस्थाऩन 

 ङ्जिद्याथॉ प्रोत्साहन तथा छात्रिङृ्ञत्तको व्मिस्थाऩन 

 शैङ्ञऺक ऩयाभशय सेिाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जिङ्झधको सॊयऺण, प्रिर्द्यन यस्तयीकयण 

 भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामयक्रभको सभन्िम य ङ्झनमभन 

 ऩङ्टस्तकारम एिॊ ऩत्रऩङ्झत्रका 
 स्थानीम ऩङ्टस्तकारम, िाचनारम तथा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन । 

 

(ख) मङ्टिा 
 मङ्टिा जागयण, सशङ्ञिकयण य ऩङ्चयचारन 

 मङ्टिा सीऩ, उद्यभङ्ञशरता तथा नेततृ्ि ङ्जिकास 

 

(ग) खेरकङ्ट द तथा अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩ 
 स्थानीमस्तयभा खेरकूद प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्िम 

 खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूिायधाय ङ्झनभायण, सञ्चारन तथा ङ्जिकास 

 खेरकूदको ङ्जिकास य प्रिर्द्यन 

 खेरकूद प्रङ्झतमोगीता आमोजना य सहबागीता 
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 अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩ सम्फन्धी ङ्जिषम । 

६. स्िास््म, आमङ्टिेद तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा शाखा 

आधायबतू स्िास््म तथा सयसपाई इकाई  ्

(क) आधायबतू स्िास््म तथा सयसपाई 
 आधायबतू स्िास््म य सयसपाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्िमन तथा ङ्झनमभन 

 याङ्जष्डम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्िास््म सम्फन्धी रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण 

 याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ जनयर अस्ऩतार , नङ्झसयङ्ग होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म स्िास््म सॊस्थाहरूको 
ङ्ञक्रङ्झनक दताय, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 आधायबतू स्िास््म सेिाको सञ्चारन य प्रिर्द्यन 

 अस्ऩतार य अन्म स्िास््म सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्िास््म सेिा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अङ्झबिङृ्जर्द् 

 यि सञ्चाय सेिा तथा स्थानीम य शहयी स्िास््म सेिा 
 औषङ्झध ऩसर सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 स्िास््म फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयक्रभको व्मिस्थाऩन 

 औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सूक्ष्भजीि ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण 

 औषङ्झध य स्िास््म उऩकयणको खयीद, बण्डायण य ङ्जितयण 

 स्िास््म सूचना प्रणारीको व्मिस्थाऩन 

 जनस्िास््म ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक ह ्ेल्थ सबेरेन्स) 

 प्रिर्द्यनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्थायऩनात्भक य पमाङ्झरएङ्जटब स्िास््म सेिाको सञ्चारन 

 जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन 

 सङ्टङ्झतय, भङ्छदया य रागू ऩदाथयजन्म िस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबिङृ्जर्द् 

 जनस्िास््म, आऩत्कारीन स्िास््म तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य कामायन्िमन 

 सरुिा तथा नसने योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ 

 आकङ्ञस्भक स्िास््म सेिा प्रिाह । 

आमङ्टिेङ्छदक तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा इकाई ्

(ख) आमङ्टिेङ्छदक तथा िैकङ्ञल्ऩक ङ्ञचङ्जकत्सा सेिा 
 औषङ्झधजन्म िनस्ऩङ्झत, जटीफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म िस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य ङ्जितयण । 
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 आमङ्टिेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोपमाङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्िास््म उऩचाय सेिाको 
व्मिस्थाऩन । 

 स्िस्थ जीिनशैरी ,ऩोषण,शायीङ्चयक ब्मामाभ ,मोग अभ्मास ,स्िास््म ितृ्तको ऩारना ,ऩञ्चकभय रगामतका जनस्िास््म 
सेिाको प्रिर्द्यन । 

७. आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण इकाई  ्

(क) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण 

 आन्तङ्चयक तथा ऩूिय रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण ङ्जिियण (फेरुजूको रगत सभेत)  को अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 

 अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण कामयभा सहमोग, सभन्िम य सहजीकयण 
 कामायरमरे अऩनाएको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीको प्रबािकाङ्चयताको भूल्माॊकन तथा ङ्जिश्लषेण 

 स्िीकृत िाङ्जषयक कामयक्रभफाट ङ्झनधायङ्चयत रक्ष्म प्राप्त बए नबएको ऩयीऺण 

 खचयको जोङ्ञखभ ङ्जिश्लषेण 

 रेखाऩारनसम्िन्धी ऺभता ङ्जिकास कामय 
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अनङ्टसूची –३ 

(ङ्झनमभ ४ को उऩङ्झनमभ (३) सॊग सम्िङ्ञन्धत) 

िडा सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने कामय 

(क) िडास्तयीम त्माङ्क सॊकरन तथा अद्यािङ्झधक गने् 
 आफ्नो िडा ङ्झबत्रको िस्तङ्टगत ङ्जिियण (नदीनारा , जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता, खङ्झनज ऩदाथय, जनसॊयमाको फनोट, आङ्झथयक 

अिस्था, उद्योगधन्दा, ङ्ञशऺा तथा स्िास््म सम्फन्धी ङ्जिियण आङ्छद  )तमाय गने , अद्यािङ्झधक गदै रैजाने,  
 ङ्झनजी घय तथा घय ऩङ्चयिायको रगत याख्न,े  

 ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्िक, साॊस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभयक भहत्िका सम्ऩदा , प्राचीन स्भायक , साियजङ्झनक तथा 
साभङ्टदाङ्जमक बिन, साियजङ्झनक, ऐरानी, ऩतॉ जग्गाको रगत याख्न ेतथा सॊयऺण गने, 

 खङ्टरा ऺेत्र , चोक, घाट, ऩाटी, ऩौिा, सत्तर, धभयशारा, भठ, भङ्ञन्दय, गङ्टम्िा, भङ्ञस्जद, देिस्थर, भदयसा, ऩङ्झतय जग्गा , 
डाॉडाऩाखा, चयनऺेत्र, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कङ्ट िा, धाया, ढङ्टॉगेधाया, गङ्टठीघय, फाटो, सडक, ऩङ्टर ऩङ्टरेसा, 
कङ्ट रो नहय, ऩानी घट्ट, ङ्झभरको त्माङ्क सङ्करन गयी अद्यािङ्झधक रगत याख्ने , सॊयऺण गने य खण्डीकृत त्माङ्क 
य सूचना सङ्जहतको िडाको ऩाश्र्ि ङ्ञचत्र तमाय तथा अद्यािङ्झधक गने । 

 

(ख) िडाका ङ्जिकास ङ्झनभायणका मोजना तजङ्टयभा, कामायन्िमन, अनङ्टगभन तथा आिङ्झधक प्रगङ्झत सभीऺा गने ्

 सहबागीताभूरक मोजना तजङ्टयभा प्रणारी अनङ्टसाय फस्ती िा टोरस्तयफाट मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जक्रमा अिरम्फन 
गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सङ्करन, प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने, 

 टोर ङ्जिकास सॊस्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा िडाङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने मोजनाहरूका राङ्झग उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको गठन तथा सोको अनङ्टगभन गने, 

 िडाङ्झबत्रका मोजना तथा बौङ्झतक ऩूफायधायको सॊयऺण, भभयत सम्बाय, येखदेख तथा व्मिस्थाऩन गने, 

(ग) िडाका ङ्जिकास ङ्झनभायणका कामयहरु गने ्

 फारउद्यानको व्मिस्था गने,  

 अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामयक्रभ तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जिकास केन्र सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गने,  

 ऩङ्टस्तकारम, िाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्र, फारक्रि तथा फारसञ्जारको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गने, 

 िडा तहको स्िास््म केन्र तथा उऩ केन्रको व्मिस्थाऩन गने, 

 फारफाङ्झरकाहरूराई ङ्झफ .ङ्झस.ङ्ञज. , ऩोङ्झरमो, ङ्झबटाङ्झभन “ए”को व्मिस्था गने,  

 ऩोषण कामयक्रभको सञ्चारन गने, 

 िडा तहभा स्िास््म जनचेतना ङ्जिकास तथा  स्िास््म सूचना कामयक्रभको सञ्चारन गने,  

 शहयी तथा ग्राभीण स्िास््म ङ्ञक्रङ्झनकको सञ्चारन गने, गयाउने,  
 साियजङ्झनक शौचारम तथा स्नान गहृको ङ्झनभायण य ब्मिस्थाऩन गने, गयाउने,  
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 िडास्तयीम साभङ्टदाङ्जमक धायाको प्रफन्ध, कङ्ट िा, इनाय तथा ऩोखयीको ङ्झनभायण, सॊयऺण य  गङ्टणस्तय ङ्झनमभन गने,  

 घयफाट ङ्झनकास हङ्टने पोहयभैराको सङ्करन य व्मिस्थाऩन , चोक तथा गल्रीहरूको सयसपाई , ढर ङ्झनकास , 

भयेका जनाियको व्मिस्थाऩन, सतही ऩानीको ङ्झनकास तथा  ऩानीको स्रोत सॊयऺण गने, गयाउने,  
 कृङ्जष तथा परपूर नसययीको स्थाऩना , सभन्िम य प्रिर्द्यन तथा िडास्तयीम अगङ्टिा कृषक ताङ्झरभको 

अङ्झबभङ्टखीकयण गने, 

 कृङ्जष भरको भाग सङ्करन गने,  

 कृङ्जषभा राग्ने योगहरूको ङ्जिियण तमाय गने,  

 ऩशङ्टऩॊछी ङ्जिकास तथा छाडा चौऩामाको व्मिस्थाऩन,  

 िडाङ्झबत्रको चयन ऺेत्र सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गने, 

 स्थानीम सभङ्टदामका चाडऩिय, बाषा सॊस्कृङ्झतको ङ्जिकासको राङ्झग करा , नाटक, जनचेतनाभूरक तथा साॊस्कृङ्झतक 
कामयक्रभ गने गयाउन,े 

 स्थानीम भौङ्झरकता झङ्ञल्कने साॊस्कृङ्झतक यीङ्झतयीिाजराई सॊयऺण तथा प्रिर्द्यन गने, 

 िडाङ्झबत्र खेरकङ्ट द ऩूफायधायको ङ्जिकास गने,  

 अन्तय ङ्जिद्यारम तथा िारक्रि भापय त खेरकूद कामयक्रभको सञ्चारन गने गयाउन,े  

 िडा ऺेत्रङ्झबत्रको िाटोघाटो चारू अिस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने,  

 िडाङ्झबत्रका सडक अङ्झधकायऺेत्रभा अियोध य अङ्झतक्रभण गनय नङ्छदने,  
 फाटोघाटोको िाढी, ऩङ्जहयो ऩन्छाउने, 
 घयेरङ्ट उद्योगको रगत सङ्करन तथा  सम्बाव्मता ऩङ्जहचान गने, 

 िडाङ्झबत्र घयेरङ्ट उद्योगको प्रिर्द्यन गने,  

 प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञिगत घटना दताय, अद्यािङ्झधक य सोको अङ्झबरेख सॊयऺण गने,  

 व्मङ्ञिगत घटना दताय सम्फन्धी जनचेतना कामयक्रभ सञ्चारन गने, 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण तथा अङ्झबरेख अद्यािङ्झधक गने,  

 िडाराई फारभैत्री फनाउने, . 
 िडाङ्झबत्र आङ्झथयक तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩङ्झछ ऩयेका भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, जेष्ठ 

नागङ्चयक, अल्ऩसॊयमक, सीभान्तकृत सभङ्टदामको अङ्झबरेख याखी साभाङ्ञजक य आङ्झथयक उत्थान सम्िन्धी काभ 
गने,  

 ङ्जिङ्झबङ्ङ सभङ्टदामका फीच साभाङ्ञजक सदबाि य सौहादयता कामभ गने,  

 फारङ्जििाह, भङ्जहरा ङ्जिरुर्द्को ङ्जहॉसा, छङ्टिाछङ्टत, दहेज तथा दाइजो, हङ्झरमा प्रथा, छाउऩडी, कभरयी प्रथा, फारश्रभ, 

भानि फेचङ्जिखन, ङ्झनयऺयता जस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट ङ्चयती य अन्धङ्जििासको अन्त्म गने, गयाउने,  
 प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बङू्झभ कय , व्मिसाम कय , िहार कय , ङ्जिऻाऩन कय , स्शङ्टल्क 

ऩाङ्जकय ङ्ग, नमाॉ व्मिसाम दताय , ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय, सिायी साधन कय , भनोयञ्जन कयको रेखाजोखा य सङ्करन गयी 
गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतिेदन सङ्जहत यकभ  फङ्टझाउने, 
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 असि ङ्झफयाभी बएको फेिाङ्चयस िा असहाम व्मङ्ञिराई नङ्ञजकको अस्ऩतार िा स्िास््म केन्रभा ऩङ्टयमाई 
औषधोऩचाय गयाउने,  

 असहाम िा िेिाङ्चयस व्मङ्ञिको भतृ्मङ्ट बएभा ङ्झनजको दाह सॊस्कायको व्मिस्था ङ्झभराउने,  
 सडक फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय य ऩङ्टनस्थायऩना गने, गयाउने, 
 िडाङ्झबत्रको साभङ्टदाङ्जमक िन, िनजन्म सम्ऩदा य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको सॊयऺण य प्रिर्द्यन गने, 

 िडा, टोर, फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेत्र ङ्झफस्ताय गने गयाउने,  
 िडाराई िाताियणभैत्री फनाउने,  
 प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष , सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्ि , ङ्जिद्याथॉ बनाय , ऩूणय खोऩ , खङ्टरा ङ्छदशाभङ्टि सयसपाई , िाताियणभैत्री तथा 

फारभैत्री शासनजस्ता प्रिर्द्यनात्भक कामयहरू गने, गयाउने । 

 

(घ)  कानून फभोङ्ञजभका ङ्झनमभन कामय गने ्

 िडाङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत ङ्जिकास मोजना, आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूका कामयको ङ्झनमभन गने,  

 घय ङ्झनभायण गङ्टणस्तय तथा बिन सॊङ्जहता य भाऩदण्ड अनङ्टसाय बए नबएको अनङ्टगभन गने , ङ्झसकभॉ, डकभॉराई 
बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बिन ङ्झनभायण सम्िन्धी ताङ्झरभ ङ्छदन,े  

 खाद्याङ्ङ, भाछा, भासङ्ट, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथय तथा उऩबोग्म साभग्रीको गङ्टणस्तय य भूल्मसूची अनङ्टगभन 
गयी उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण गने, 

 िडाङ्झबत्रका उद्योग धन्दा य व्मिसामको प्रफद्र्धन गयी रगत याख्ने, 
 हाट फजायको व्मिस्थाऩन गने, गयाउने, 
 ङ्जिद्यङ्टत च ङ्टहािट तथा चोयी ङ्झनमन्त्रण गने । 

 नाता, नागङ्चयकता आङ्छदको ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने । 

 आफ्नो बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्रको ङ्झनभायण कामय तथा अन्म सेिको प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनभायण साभग्री , ज्मारा, 
बाडा, तथा भहशूरको स्थानीम दययेट तोक्ने । 

 आफ्नो िडाङ्झबत्रका उऩबोिा सङ्झभङ्झत , सहकायी सॊस्था , ङ्झनजी ऺेत्र रगामतका सफै ङ्जिकास साझेदायहरुसॉग 
ङ्जिकास ङ्झनभायण तथा साियजङ्झनक सेिा प्रिाहभा सभन्िम गने । 

 सभम सभमभा नेऩार कानूनरे तोकेफभोङ्ञजभ अन्म काभ गने । 

 

(ङ)  अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन, ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने 
 ऩङ्ञञ्जकयण, नागङ्चयकता तथा अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा व्मङ्ञिगत घटनाको स्थानीम त्माङ्क सम्फन्धी नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य 
ङ्झनमभन, 

 सॊघीम कानून य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाभा व्मङ्ञिगत घटना (जन्भ ,भतृ्मङ्ट, ङ्जिफाह, फसाइ सयाइ , 

सम्फन्ध ङ्जिच्छेद य धभयऩ ङ्टत्र य धभयऩ ङ्टत्री  )को दताय , 

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झध अऩनाई व्मङ्ञिगत घटनाको अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन य प्रङ्झतिेदन, 
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 नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस रगामतका भहत्िऩूणय अङ्झबरेखको व्मिस्थाऩन, 

 स्थानीम अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्िमन य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम स्तयको अङ्झबरेख व्मफस्थाऩन । 

 नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

 नागङ्चयकता तथा नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने,  

 कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने, 
 भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 घय जग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, 

 व्माऩाय व्मिसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको िा ब्माऩाय ब्मिसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 ङ्झभराऩत्रको कागज गयाउने ङ्झनिेदन दताय गनय ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 ङ्जििाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जििाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने, 

 ङ्झन्शङ्टल्क िा सशङ्टल्क स्िास््म उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 अ्ग्रजेी भाध्मभभा ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने, 

 घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने, 

 व्मङ्ञिगत ङ्जिियण प्रभाङ्ञणत गने, 

 ऩङ्टजायभा घय कामभ गने ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 पयक, पयक नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा प्रभाङ्ञणत दङ्टिै नाभ गयेको व्मङ्ञि एकै हो बङे्ङ ङ्झसपायीश गने, 

 नाभ, थय,जन्भ ङ्झभङ्झत सॊशोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 जग्गा धनीऩूजाय हयाएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 कागज य भन्जङ्टयीनाभा प्रभाङ्ञणत गने, 

 ङ्जकत्ताकाट गनय ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊस्थागत य व्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 जीङ्जितसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 

 हकिारा िा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने, 

 नाभसायी गनय ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 जग्गाको हक सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत तथा सङ्ञज्भयन  ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 उद्योग ठाउॉसायी गनय ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 जीङ्जित यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 ऩूिय प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम खोल्ने ङ्झसपाङ्चयस य अनङ्टभङ्झत ङ्छदन,े 

 जग्गा भूल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयस प्रभाङ्ञणत गने, 
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 ङ्जिद्यारमको कऺा थऩ गनय  ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 ऩारन ऩोषणको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 िैिाङ्जहक अङ्जङ्गकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 आङ्झथयक अिस्था कभजोय िा ङ्झफऩङ्ङता प्रभाङ्ञणत गनय िा आङ्झथयक अिस्था फङ्झरमो िा सम्ऩङ्ङता प्रभाङ्ञणत  

 ङ्जिद्यारम ठाउॉ सायी गनय ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 धाया तथा ङ्जिद्यङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभको अन्म ङ्झसपाङ्चयस िा प्रभाङ्ञणत गने । 
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अनङ्टसूची – ४ 

(ङ्झनमभ ४ को उऩङ्झनमभ (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

अध्म ,ऺ उऩाध्म ,ऺ िडा अध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

१. अध्मऺको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्(१) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) गाउॉसबा तथा गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने। 

(ख) गाउॉ सबा तथा गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा फैठकको कामयसूची तथा प्रस्ताि ऩेश गने, गयाउने। 

(ग)    गाउॉऩाङ्झरकाको फाङ्जषयक कामयक्रभ तथा फजेट तमाय गयी सबाभा ऩेश गने । 

(घ)    गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमभा गाउॉ सबाको अङ्झधिेशनको आव्हान य सभाऩनको घोषणा गने । (ङ  )
 गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ िा सदस्मराई गाउॉऩाङ्झरकाको कामय  

(ङ)    ङ्झनमभािरी अनङ्टरुऩको ङ्जिषमगत कामय ङ्ञजम्भेिायी फाॉडपाॉड तथा हेयपेय गने । 

(च)    गाउॉसबा य गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम कामायन्िमन गने गयाउने । 

(छ) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको दैङ्झनक कामयको साभान्म येखदेख, ङ्झनदेशन य ङ्झनमन्त्रण गने। 

(ज) उऩाध्मऺ तथा सदस्मराई गाउॉऩाङ्झरकाको काभका राङ्झग स्िदेशङ्झबत्र काजभा खटाउने । 

(झ) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको सात ङ्छदनसम्भको ङ्जिदा िा स्िदेशङ्झबत्रको काज स्िीकृत गने । 

(ञ) गाउॉऩाङ्झरकाको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त हेयङ्जिचाय तथा भभयत सम्बाय गने गयाउने य आम्दानी , खचय, ङ्जहसाफ य    
अन्म कागजऩत्र सङ्टयङ्ञऺत याख्न,े याख्न रगाउने । 

(ट)    प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ आिश्मक ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ठ)    गाउॉ सबा िा गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म काभ गने । 

(२)   अध्मऺरे आफ्नो अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩाध्मऺराई कामयिाहक अध्मऺ तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

२. उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्(१) उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक बई कामय गने । 

(ख) गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा कामयफाहक अध्मऺ बई कामय गने । 

(ग)    गाउॉसबा, गाउॉ कामयऩाङ्झरका तथा अध्मऺरे तोकेका अन्म कामय गने । 

(२)   उऩाध्मऺरे आफ्नो गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रफाङ्जहय जानङ्ट ऩदाय अध्मऺराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

३. िडा अध्मऺको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्(१) िडा अध्मऺको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) आफ्नो िडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ बई कामय गने । 

(ख) िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई िडा सङ्झभङ्झतको काभको फाॉडपाॉड गयी सहजीकयण तथा ऩङ्चयचारन गने । 

(ग)    कामयऩाङ्झरकाको सदस्म बई कामय गने । 
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(घ) िडाको ङ्जिकास मोजना , फजेट तथा कामयक्रभ तमाय गने , गनय रगाउने तथा स्िीकृङ्झतका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा   
ऩेश गने । 

(ङ) िडाफाट कामायन्िमन हङ्टने मोजना तथा कामयक्रभहरु कामायन्िमन गने गयाउने , ङ्झतनको अनङ्टगभन गने तथा   
आिङ्झधक सभीऺा गने गयाउने । 

(च)     प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ आिश्मक ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(छ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िा गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺरे तोकेका अन्म कामय गने । 

(२)  िडाध्मऺरे आफ्नो अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सम्िङ्ञन्धत िडा सङ्झभङ्झतको जेष्ठ सदस्मराई कामयिाहक तोकी सोको 
जानकायी गाउॉ कामयऩाङ्झरकाराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

४.सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् (१) कामयऩाङ्झरकाको सदस्मको काभ , कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :– 

(क)  कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा बाग ङ्झरने । 

(ख)  अध्मऺरे तोकेको ङ्झफषमगत ऺेत्रको सॊमोजक िा अध्मऺ बई तोङ्जकएको कामय गने । 

(ग)  अध्मऺरे तोकेका अन्म कामय गने । 

(२) सदस्मरे गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र फाङ्जहय जाॉदा अध्मऺराई जानकायी ङ्छदई जानङ्ट ऩनेछ ।  

५.िडा सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्(१) िडा सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क)  िडा सङ्झभङ्झतको फैठकभा बाग ङ्झरने । 

(ख)  िडा अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा िडाअध्मऺरे तोके फभोङ्ञजभ कामयिाहक िडा अध्मऺ बई कामय गने । 

(ग)  िडा अध्मऺरे तोकेका अन्म कामय गने । 

(२) िडा सदस्मरे गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र फाङ्जहय जाॉदा िडा अध्मऺभापय त कामयऩाङ्झरकाराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
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अनङ्टसूची —५ 

ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतहरुको ङ्जिियण 

(ङ्झनमभ ४ को उऩङ्झनमभ (६) सॊग सम्िङ्ञन्धत) 

(क) आङ्झथयक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

(ख) साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

(ग) ऩूिायधाय ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 

(घ) िाताियण तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

(ङ) सॊस्थागत ङ्जिकास तथा सेिा प्रिाह सङ्झभङ्झत 

(च) ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत 

 


