
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

;fj{hlgs ;]jf g} ;/sf/ / hgtfsf] e]6 x'g] ;ª\ud ynf] xf] . o; e]6df oL b'O{ kIfaLr s:tf] 

Jojxf/, s'/fsfgL tyf n]gb]g x'G5 To;n] ;/sf/ / hgtfsf] ;DaGwnfO{ b]vfpF5 . ToxfF g} s:tf] 

sfo{;+:s[lt leq, s'g sfo{k|0ffnL ckgfP/ s] ;]jf lbOPsf] 5 k|ToIf cg'ej ug{ ;lsG5 . 

 

lghLs/0f, u}/;/sf/L ;+:yf tyf pkef]Stfjfbsf] lj:tf/, ;xsf/Ls/0f, Sna ;+:s[ltsf] ljsf; 

cflb sf/0fn] ubf{ o;} klg ;/sf/sf] sfd, :t/ / IfdtfnfO{ r'gf}tL lbO/x]sf] cj:yfdf hgtfsf 

nflu sfd ug{'kbf{ ;/sf/n] l56f]5l/tf], ldtJooL / :t/Lo ;]jf k|bfg u/]/ cfˆgf] hLjGttfsf] 

klxrfg lbO/fVg' k5{ . lsg ls ;/sf/af6} gul/gx'g] sfd cGo kIfaf6 x'g} ;St}g / cGo kIfaf6 

ul/Psf sfdsf] klg clGtd hjfkmb]lxtf ;/sf/df /xG5 g} . To;sf/0f sltko ;fj{hlgs ;]jf 

:yfgLo ;/sf/n] kG5fP/} gldNg] ckl/xfo{ / r'gf}tLsf ?kdf /x]sf 5g\ . a? u}/;/sf/L txaf6 

ePu/]sf sfdsf] z}nL / :t/af6 t'ngfTds nfe lnO{ :yfgLo ;/sf/n] ;]jf k|bfg ug{ ;Sg'k5{ . 

;fj{hlgs ;]jf k|jfx k|efjsf/L gePdf :yfgLo ;/sf/ c;kmn x'G5 .  

 

:yfgLo ;/sf/ /fd|f] x'g o;sf] k|zf;lgs cË klg /fd|f] x'g'k¥of] . To;}u/L k|zf;lgs cË /fd|f] 

x'g o;sf] ;Ë7g, sfd ug{] jftfj/0f, gLlt, lgod, sfo{k|0ffnL, sd{rf/Lsf] ;fF]r tyf dgf]j[lQ, 

wf/0ff tyf Jojxf/ /fd|f] x'g'k¥of] . lsg ls sd{rf/L Pj+ ;Ë7gsf] cfly{s, ;fdflhs Pj+ ;f+:s[lts 

k[i7e"ldn] ;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf c;/ kfl//x]sf] x'G5 . 

 

 

 

 

  



 

 

स्थानिय सरकार सञ्चालि ऐि २०७४ को दफा ११ बमोनिम यस िगरपानलकाको काम कर्तव्य 
र अनिकार र्पनसल बमोनिम रहिे छ। 

११. गाउँपानलका र्था िगरपानलकाको अनिकार 
(१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकि अलिकार संलििानको अनुसचूी–८ मा उल्िेख भए बमोलिम हुनेछ । 
(२) उपदफा (१) को सिवसामान्यतामा प्रलतकूि असर नपने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय 
बमोलिम हुनेछः– 
  

क. िगर प्रहरी 
(१) नगर प्रहरीको गठन, सञ्चािन, व्यिस्थापन, लनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्िी नीलत, कानून र मापदण्डको लनमावण तथा 
कायावन्ियन, 
(२) दहेायका कायवमा सहयोग परु्याउनको िालग नगर प्रहरीको पररचािन गनव सकनःे– 
(क) गाउँपालिका िा नगरपालिकाको नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनणवय कायावन्ियन, 
(ख) गाउँपालिका िा नगरपालिकाको सम्पलिको सरुक्षा र संरक्षण, 
(ग) स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपिवको सरुक्षा व्यिस्थापन, 
(घ) स्थानीय बिार तथा पालकव ङ स्थिको रेखदखे र व्यिस्थापन, 
(ङ) गाउँ िा नगर सरसफाई सम्बन्िी मापदण्डको कायावन्ियन, 
(च) न्यालयक सलमलति ेगरेका लमिापत्र तथा लनणवयको कायावन्ियन, 
(छ) सािविलनक ऐिानी र पती िग्गा, सािविलनक भिन, सम्पदा तथा भौलतक पिूाविारको संरक्षण र सरुक्षा, 
(ि) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी खोिी, उद्धार, राहत तथा पनुस्र्थापना, 
(झ) अनलिकृत लिज्ञापन तथा होलडङ बोडव लनयन्त्रण, 
(ञ) छाडा पश ुचौपायाको लनयन्त्रण, 
(ट) अनलिकृत लनमावण तथा सािविलनक सम्पलि अलतक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण, 
(ठ) कायवपालिकाि ेतोकेको अन्य कायव। 

ख. सहकारी संस्था 
(१) सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्डको लनमावण, कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) सम्बलन्ित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हुने सहकारी संस्थाको दताव, अनुमलत, खारेिी र 
लिघटन, 



 

 

(३) सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड लनिावरण र लनयमन, 
(४) सहकारी सम्बन्िी रालरिय, केन्रीय, लिषयगत, प्रादलेशक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्िय र सहकायव, 
(५) सहकारी सम्बन्िी स्थानीय तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसन्िान, 
(६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अलभिलृद्ध, 
(७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रिर्िन, पररचािन र लिकास । 

ग. एफ.एम. सञ्चालि 
(१) एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेलडयो सञ्चािन अनुमलत, निीकरण, लनयमन र खारेिी, 
(२) प्रदशे कानूनको अिीनमा रही एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्िी अन्य कायव । 

घ. स्थािीय कर, सेवा शुल्क र्था दस्रु्र 
(१) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको अिीनमा रही सम्पलि कर, घर बहाि कर, घर िग्गा रलिरिेशन शलु्क, सिारी सािन कर, सिेा 
शलु्क दस्तुर, पयवटन शलु्क, लिज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भलूमकर (मािपोत), मनोरञ्िन कर सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, 
कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) स्थानीय पिूाविार तथा सेिाको शलु्क लनिावरण, सड्ढिन र व्यिस्थापन, 
(३) िेलकङ्ग, कायालकङ्ग, कयानोलनङ्ग, बञ्िी िम्प, लिपफ्िायर, र्यालफ्टङ्ग, मोटरबोट, केििुकार सेिा िगायत अन्य िि तथा 
स्थि क्षेत्रमा सञ्चािन हुने निीन पयवटकीय सिेा तथा साहलसक खेिको शलु्क, 
(४) िडीबुटी, किाडी र िीििन्तु कर लनिावरण तथा सङ्किन, 
(५) स्थानीय रािस्िको आिार लिस्तार तथा प्रिर्िन, 
(६) ढुगा,ं लगट्टी, िािुिा, माटो, काठ दाउरा, िरािरुी, स्िेट, खरीढुगां आलद प्राकृलतक एिं खानीिन्य िस्तुको लबक्री तथा लनकासी 
शलु्क दस्तुर सकंिन 
(७) लसफाररस, दताव, अनुमलत, निीकरण आलदको शलु्क, दस्तुर लनिावरण र संकिन 
(८) स्थानीय रािस्ि प्रिर्िनका िालग प्रोत्साहन, 
(९) रािस्ि सचूना तथा तथ्याकंको आदान प्रदान, 
(१०) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको अिीनमा रही स्थानीय तहमा रािस्ि चहुािट लनयन्त्रण सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड र 
लनयमन, 
(११) स्थानीय पिूाविार सिेा र उपयोगमा सिेा शलु्क दस्तुर सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन, 
(१२) मािपोत सकंिन, 
(१३) कर तथा सेिा शलु्क सम्बन्िी अन्य कायव। 

 

 



 

 

ङ. स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि 
(१) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलत, मापदण्ड, सिेा शतव, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) संलििानको िारा ३०२ को उपिारा (२) बमोलिम समायोिन भएका कमवचारीको व्यिस्थापन, उपयोग र समन्िय, 
(३) सगठंन लिकास, िनशलि व्यिस्थापन र िलृि लिकास, 
(४) स्थानीय कानून बमोलिम सगठंन तथा व्यिस्थापन सिके्षण गरी सगठंन संरचना तथा दरबन्दी लनिावरण, 
(५) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रलिलिको उपयोग, प्रिर्िन र लनयमन, 
(६) िनशलि व्यिस्थापन तथा िलृि लिकास, 
(७) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव। 

च. स्थािीय र्थ्याकं र अनिलेख सकंलि 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) आिारभतू तथ्याकं सड्ढिन र व्यिस्थापन, 
(३) िन्म, मतृ्यु, लििाह, सम्बन्ि लिच्छेद, बसाइसराइ दताव र पाररिाररक िगतको अलभिेख तथा पञ्िीकरण व्यिस्थापन, 
(४) सचूना तथा सञ्चार, प्रलिलियुि आिारभतू तथ्याकंको सकंिन र व्यिस्थापन, 
(५) स्थानीय तथ्याकं र अलभिखे सकंिन सम्बन्िी अन्य कायव । 

छ. स्थािीयस्र्रका नवकास आयोििा र्था पररयोििा 

(१) लिकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड तिुवमा, कायावन्ियन, अनुगमन, मलू्याकंन र लनयमन, 
(२) आलथवक, सामालिक, सांस्कृलतक, िातािरणीय, प्रलिलि र पिूाविारिन्य लिकासका िालग आिश्यक आयोिना तथा 
पररयोिनाहरूको तिुवमा, कायावन्ियन, अनुगमन तथा मलू्याकंन, 
(३) आयोिनाको अध्ययन, अनुसन्िान तथा प्रभाि मलू्याकंन, 
(४) सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा सािनको पलहचान तथा अलभिखे व्यिस्थापन, 
(५) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको अिीनमा रही शहरी लिकास, बस्ती लिकास र भिन सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो 
सम्बन्िी योिना तिुवमा, आयोिना पलहचान, अध्ययन, कायावन्ियन र लनयमन, 
(६) रालरिय भिन सलंहता तथा मापदण्ड बमोलिम भिन लनमावण अनुमलत, अनुगमन र लनयमन, 
(७) सरकारी भिन, लिद्यािय, सामदुालयक भिन, सभागहृ र अन्य सािविलनक भिन तथा संरचनाको लनमावण र ममवत सम्भार तथा 
सञ्चािन र व्यिस्थापन, 
(८) सङ्घीय र प्रदशेस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायावन्ियनमा समन्िय, सहिीकरण र सहयोग, 
(९) सरुलक्षत बस्ती लिकास सम्बन्िी नीलत, योिना, कायवक्रम तिुवमा, कायावन्ियन, अनुगमन, लनयमन र मलू्याकंन, 



 

 

(१०) सािविलनक लनमावण कायवको िालग प्रचलित कानून बमोलिमको “घ” िगवको इिाितपत्रको िारी, निीकरण तथा खारेिी, 
(११) पयवटन क्षेत्रको लिकास, लिस्तार र प्रिर्िन सम्बन्िी आयोिनाहरूको पलहचान, कायावन्ियन, व्यिस्थापन, अनुगमन तथा 
लनयमन, 
(१२) निीन पयवटकीय सिेा तथा कायवहरू सम्बन्िी आयोिनाहरूको पलहचान, कायावन्ियन, व्यिस्थापन, अनुगमन तथा लनयमन, 
(१३) लिकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्िी अन्य कायव । 

ि. आिारिूर् र माध्यनमक नशक्षा 

(१) प्रारलम्भक बाि लिकास तथा लशक्षा, आिारभतू लशक्षा, अलभभािक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खिुा तथा िैकलल्पक लनरन्तर 
लसकाइ, सामदुालयक लसकाइ र लिशषे लशक्षा सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्ियन, अनुगमन, मलू्याकंन र 
लनयमन, 
(२) सामदुालयक, संस्थागत, गठुी र सहकारी लिद्यािय स्थापना, अनुमलत, सञ्चािन, व्यिस्थापन तथा लनयमन, 
(३) प्रालिलिक लशक्षा तथा व्यािसालयक तालिमको योिना तिुवमा, सञ्चािन, अनुमलत, अनुगमन, मलू्याकंन र लनयमन, 
(४) मातभृाषामा लशक्षा लदने लिद्याियको अनुमलत, अनुगमन तथा लनयमन, 
(५) गालभएका िा बन्द गररएका लिद्याियहरूको सम्पलि व्यिस्थापन, 
(६) गाउँ तथा नगर लशक्षा सलमलत गठन तथा व्यिस्थापन, 
(७) लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलत गठन तथा व्यिस्थापन, 
(८) लिद्याियको नामाकरण, 
(९) सामदुालयक लिद्याियको िग्गाको स्िालमत्ि, सम्पलिको अलभिखे, संरक्षण र व्यिस्थापन, 
(१०) लिद्याियको गणुस्तर अलभिलृद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको लितरण, 
(११) सामदुालयक लिद्याियको लशक्षक तथा कमवचारीको दरबन्दी लमिान, 
(१२) लिद्याियको नकसाकंन, अनुमलत, स्िीकृलत, समायोिन तथा लनयमन, 
(१३) सामदुालयक लिद्याियको शलैक्षक पिूाविार लनमावण, ममवत सम्भार, सञ्चािन र व्यिस्थापन, 
(१४) आिारभतू तहको परीक्षा सञ्चािन, अनुगमन तथा व्यिस्थापन, 
(१५) लिद्याथी लसकाई उपिब्िीको परीक्षण र व्यिस्थापन, 
(१६) लनःशलु्क लशक्षा, लिद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिलृिको व्यिस्थापन, 
(१७) ट्यसून, कोलचङ िस्ता लिद्यािय बालहर हुने अध्यापन सिेाको अनुमलत तथा लनयमन, 
(१८) स्थानीयस्तरको शलैक्षक ज्ञान, सीप र प्रलिलिको संरक्षण, प्रिर्िन र स्तरीकरण, 
(१९) स्थानीय पसु्तकािय र िाचनाियको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 
(२०) माध्यलमक तहसम्मको शैलक्षक कायवक्रमको समन्िय र लनयमन, 
(२१) सामदुालयक लिद्याियिाई लदन ेअनुदान तथा सोको बिेट व्यिस्थापन, लिद्याियको आय व्ययको िेखा अनुशासन कायम, 



 

 

अनुगमन र लनयमन, 
(२२) लशक्षण लसकाइ, लशक्षक र कमवचारीको तालिम तथा क्षमता लिकास, 
(२३) अलतररि शैलक्षक लक्रयाकिापको सञ्चािन । 

झ. आिारिूर् स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१) आिारभतू स्िास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको तिुवमा, कायावन्ियन तथा लनयमन, 
(२) आिारभतू स्िास्थ्य, प्रिनन स्िास्थ्य र पोषण सिेाको सञ्चािन र प्रिर्िन, 
(३) अस्पताि र अन्य स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 
(४) स्िास्थ्य सिेा सम्बन्िी भौलतक पिूाविार लिकास तथा व्यिस्थापन, 
(५) स्िच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथवको गणुस्तर र िाय ुतथा ध्िलनको प्रदषूण लनयन्त्रण र लनयमन, 
(६) सरसफाई सचेतनाको अलभिलृद्ध र स्िास्थ्यिन्य फोहोरमैिाको व्यिस्थापन, 
(७) स्िास्थ्यिन्य फोहरमैिा सड्ढिन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, लिसिवन र सोको सेिा शलु्क लनिावरण र लनयमन, 
(८) रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सिेा सञ्चािन, 
(९) औषलि पसि सञ्चािन, अनुमलत, अनुगमन र लनयमन, 
(१०) सरसफाई तथा स्िास्थ्य क्षते्रबाट लनरकालसत फोहोरमैिा व्यिस्थापनमा लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्िय, सहकायव र 
साझेदारी, 
(११) पररिार लनयोिन तथा मातलृशश ुकल्याण सम्बन्िी सेिा सञ्चािन, अनुमलत, अनुगमन तथा लनयमन, 
(१२) मलहिा तथा बािबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, लनयन्त्रण र व्यिस्थापन । 

ञ. स्थािीय बिार व्यवस्थापि, वार्ावरण संरक्षण र िैनवक नवनविर्ा 

(१) स्थानीय व्यापार, िस्तकुो माग, आपलूतव तथा अनुगमन, उपभोिा अलिकार तथा लहत सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, 
कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) बिार तथा हाट बिार व्यिस्थापन, 
(३) स्थानीय िस्तुहरूको उत्पादन, आपलूतव तथा लनकासी प्रक्षेपण, मलू्य लनिावरण र अनुगमन, 
(४) स्थानीय व्यापार र िालणज्य सम्बन्िी पिूाविार लनमावण, 
(५) स्थानीय िस्त ुर सिेा व्यापारको मलू्य तथा गणुस्तरको अनुगमन र लनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, अनुमलत, निीकरण, खारेिी, अनुगमन र लनयमन, 
(७) स्थानीय व्यापारको तथ्याकं प्रणािी र अध्ययन अनुसन्िान, 
(८) लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसग समन्िय र सहकायव, 
(९) स्थानीय व्यापार प्रिर्िन, सहिीकरण र लनयमन, 



 

 

(१०) स्थानीय बौलद्धक सम्पलिको संरक्षण, प्रिर्िन र अलभिेखाकंन, 
(११) उपभोिा सचेतना अलभिलृद्ध, िलक्षत उपभोिाको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्तु तथा सेिाको गणुस्तर परीक्षण, 
(१२) िातािरण संरक्षण र िैलिक लिलििता सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा तथा त्यसको कायावन्ियन, 
अनुगमन र लनयमन, 
(१३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोलखम न्यूनीकरण, 
(१४) स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्यमा प्रलतकूि असर पन ेलकलसमका उपभोग्य िस्तुको बेचलिखन र उपभोग तथा िातािरणीय प्रदषूण र 
हालनकारक पदाथवहरूको लनयन्त्रण, अनुगमन तथा लनयमन, 
(१५) स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैिा व्यिस्थापन, 
(१६) स्थानीयस्तरमा न्यून काबवनमखूी तथा िातािरणमैत्री लिकास अििम्बन, 
(१७) स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिवद्धन, 
(१८) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र लनिावरण र व्यिस्थापन, 
(१९) स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र िैलिक लिलििता सम्बन्िी अन्य कायव। 

ट. स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृनि सडक र नसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृलष सडक र लसचाइ सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बन्िी योिना तिुवमा, कायावन्ियन, 
अनुगमन र लनयमन, 
(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृलष सडक, झोिुगें पिू, पिेुसा, लसचँाइ र तटबन्िन सम्बन्िी गरुुयोिनाको तिुवमा, कायावन्ियन, ममवत, 
सम्भार र लनयमन, 
(३) स्थानीयस्तरका लसचँाइ प्रणािीको लनमावण, सञ्चािन, रेखदखे, ममवत सम्भार, स्तरोन्नलत, अनुगमन र लनयमन, 
(४) यातायात सरुक्षाको व्यिस्थापन र लनयमन, 
(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलष सडक सम्बन्िी अन्य कायव । 

ठ. गाउँसिा, िगर सिा, मेलनमलाप र मध्यस्थर्ाको व्यवस्थापि 

(१) गाउँसभा िा नगरसभा सम्बन्िी नीलत, कानून र कायवलिलि, 
(२) स्थानीयस्तरका लिषय क्षेत्रगत नीलत तथा रणनीलत, आिलिक तथा िालषवक योिना, कायवक्रम र बिेट स्िीकृलत, 
(३) सभाका सलमलतहरूको गठन र सञ्चािन , 
(४) स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका लिषयमा सयंिु सलमलत गठन, 
(५) कायवपालिका तथा न्यालयक सलमलतबाट सभामा प्रस्तुत प्रलतिेदनमालथ छिफि तथा सो सम्बन्िमा आिश्यक लनदशेन, 
(६) लिकास योिना तथा कायवक्रमको प्रभािकारी कायावन्ियन तथा सशुासनको िालग कायवपालिकािाई लनदशेन, 
(७) गाउँपालिका तथा नगरपालिकािाई आलथवक व्ययभार पन ेलिषयको लनयमन, 



 

 

(८) स्थानीय मेिलपिाप र मध्यस्थता, 
(९) गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

ड. स्थािीय अनिलेख व्यवस्थापि 

(१) स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमावण, कायावन्ियन, अनुगमन र लनयमन, 
(२) िनसाङ्लययक, प्राकृलतक, आलथवक, सामालिक, सांस्कृलतक, भौलतक पिूाविार, रोिगारीको अिस्था, कूि ग्राहस्थ्य उत्पादन, 
प्रलतव्यलि आय, मानि लिकास तथा िैलगकं सशिीकरण सचूकाड्ढ, रािश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याकं सकंिन र प्रशोिन गरी 
निीनतम प्रलिलियिु र रालरिय तथा स्थानीय सचूना प्रणािीमा आिद्धता र पाश्र्ि लचत्र तथा श्रोत नकसाको अद्यािलिक अलभिखेन, 
(३) सचूना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन, 
(४) सािविलनक सम्पलि, सामदुालयक सम्पलि, भिन, सडक, पसि, व्यिसायको लििरण सलहतको अद्यािलिक अलभिखे, 
(५) आफ्नो क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा चािु योिनाको लििरण र त्यस्तो योिनाको सम्पलिको अद्यािलिक अलभिेखन, 
(६) स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापनमा निीनतम सचूना प्रलिलिको उपयोग, 
(७) स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव। 

ढ. िग्गा ििी दर्ात प्रमाणपुिात नवर्रण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नकसा, लकिाकाट, हािसालिक, रलिरिेशन नामसारी तथा दालखि खारेि, 
(२) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुाव लितरण तथा िगत व्यिस्थापन, 
(३) भलूमको िगीकरण अनुसारको िगत, 
(४) सािविलनक प्रयोिनका िालग िग्गा प्रालि, मआुब्िा लनिावरण तथा लितरणमा समन्िय र सहिीकरण, 
(५) नापी नकसा तथा िग्गाको स्िालमत्ि लनिावरण कायवमा समन्िय र सहिीकरण, 
(६) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुाव लितरण सम्बन्िी अन्य कायव । 

ण. कृनि र्था पशुपालि, कृनि उत्पादि व्यवस्थापि, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

(१) कृलष तथा पशपुािन, कृलष उत्पादन व्यिस्थापन र पश ुस्िास्थ्य सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, 
अनुगमन र लनयमन, 
(२) कृलष तथा पशपुन्छी बिार सचूना, बिार तथा हाटबिारको पिूाविार लनमावण, साना लसचँाइ लनमावण, तालिम, प्रलिलि प्रसार, 
प्रालिलिक टेिा, कृलष सामग्री आपलूतव र कृषक क्षमता लिकास कायवक्रमको सञ्चािन, अनुगमन र लनयमन, 
(३) कृलष तथा पशपुक्षीिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्त्रण, 
(४) पशपुक्षी लचलकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 



 

 

(५) कृलष िातािरण संरक्षण तथा िैलिक लिलििताको संरक्षण र प्रिर्िन, 
(६) पशनुश्ल सिुार पद्धलतको लिकास र व्यिस्थापन, 
(७) उच्च मलू्ययिु कृलषिन्य िस्तुको प्रिर्िन, लिकास तथा बिारीकरण, 
(८) स्थानीय चरन तथा खकव  लिकास र व्यिस्थापन, 
(९) पश ुआहारको गणुस्तर लनयमन, 
(१०) स्थानीयस्तरमा पशपुक्षी सम्बन्िी तथ्याड्ढको व्यिस्थापन र सचूना प्रणािी, 
(११) पश ुबिशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र लनयमन, 
(१२) पशपुक्षी सम्बन्िी बीमा र किाव सहिीकरण, 
(१३) पशपुािन तथा पश ुस्िास्थ्य सम्बन्िी अन्य कायव। 

र्. िेष्ठ िागररक, अपागरं्ा िएका व्यनि र अशिहरूको व्यवस्थापि 

(१) सङ्घ र प्रदशे कानूनको अिीनमा रही सामालिक सरुक्षा कायवक्रमको कायावन्ियन, सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 
(२) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यलि तथा असहायको िगत अद्यािलिक, पररचयपत्र लितरण, सामालिक सरुक्षा तथा सलुििाको 
व्यिस्थापन तथा लितरण, 
(३) िेष्ठ नागररक किि, लदिा सिेा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 
(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समन्ियमा अपा·ता पनुस्र्थापना केन्र, ज्येष्ठ नागररक केन्र तथा अशि स्याहार केन्रको सञ्चािन र 
व्यिस्थापन, 
(५) सडक बािबालिका, अनाथ, असहाय, अशि र मानलसक असन्तुिन भएका व्यलिहरूको पनुस्र्थापना केन्रको सञ्चािन, 
व्यिस्थापन, अनुगमन र लनयमन, 
(६) िेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यलि र अशिहरूको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

थ. बेरोिगारको र्थ्याकं सकंलि 

(१) रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशलिको तथ्याड्ढ सड्ढिन, प्रशोिन र सचूना प्रणािीको स्थापना, 
(२) स्थानीयस्तरमा रहकेा स्िदशेी तथा लिदशेी श्रलमकको िगत सकंिन तथा सचूना व्यिस्थापन, 
(३) लिलभन्न क्षेत्र तथा लिषयका दक्ष िनशलिको तथ्याकं सकंिन तथा व्यिस्थापन, 
(४) सरुलक्षत िैदलेशक रोिगारी र िैदलेशक रोिगारीमा रहकेो श्रमशलिको सचूना तथा तथ्याकंको सकंिन तथा व्यिस्थापन, 
(५) रोिगार सचूना केन्रको व्यिस्थापन तथा सञ्चािन, 
(६) िैदलेशक रोिगारीमा िान ेश्रमशलिको िालग लििीय साक्षरता र सीपमिूक तािीमको सञ्चािन, 
(७) िैदलेशक रोिगारीबाट फकेका व्यलिहरूको सामालिक पनुः एकीकरण, 



 

 

(८) िैदलेशक रोिगारीबाट प्राि ज्ञान, सीप र उद्यमशीिताको उपयोग, 
(९) बेरोिगारको तथ्याकं सकंिन सम्बन्िी अन्य कायव। 

द. कृनि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्चालि र नियन्त्रण 

(१) कृलष प्रसार सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, अनुगमन र लनयमन, 
(२) कृलष प्रसार तथा िनशलिको प्रक्षेपण, व्यिस्थापन र पररचािन, 
(३) कृषकहरूको क्षमता अलभिलृद्ध, प्रालिलिक सेिा, टेिा, सीप लिकास र सशिीकरण, 
(४) कृलष लबउलििन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औषलिहरूको आपलूतव, उपयोग र लनयमन, 
(५) कृषक समहू, कृलष सहकारी र कृलष सम्बन्िी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्िय, व्यिस्थापन र लनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा कृलष सम्बन्िी प्रलिलिको संरक्षण र हस्तान्तरण, 
(७) कृलष सम्बन्िी सचूनाको प्रचारप्रसार, 
(८) स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको लिकास र व्यिस्थापन, 
(९) प्रागांररक खेती तथा मिको प्रिर्िन र प्रचार प्रसार, 
(१०) कृलष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयन्त्रण सम्बन्िी अन्य कायव । 

ि. खािेपािी, सािा िलनवदु्यर् आयोििा, वैकनल्पक उिात 

(१) स्थानीय खानेपानी सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) खानेपानी महसिु लनिावरण र खानेपानी सिेा व्यिस्थापन, 
(३) एक मेगािाट सम्मका ििलिद्यतु आयोिना सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्ियन, 
अनुगमन र लनयमन, 
(४) स्थानीय तहमा िकैलल्पक ऊिाव सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्ियन, लनयमन, 
(५) स्थानीय लिद्यतु लितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन, अनुगमन र लनयमन, 
(६) स्थानीय तहमा िकैलल्पक ऊिाव सम्बन्िी प्रलिलि लिकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभिलृद्ध र प्रिर्िन, 
(७) खानेपानी, साना ििलिद्यतु आयोिना तथा िकैलल्पक उिाव सम्बन्िी अन्य कायव । 

ि. नवपद् व्यवस्थापि 

(१) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्ियन, अनुगमन र लनयमन, 
(२) स्थानीयस्तरमा लिपद ्पिूव तयारी तथा प्रलतकायव योिना, पिूव सचूना प्रणािी, खोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पिूव भण्डारण, 
लितरण र समन्िय, 



 

 

(३) स्थानीय तटबन्ि, नदी र पलहरोको लनयन्त्रण तथा नदीको व्यिस्थापन र लनयमन, 
(४) लिपद ्िोलखम क्षेत्रको नकसाड्ढन तथा बस्तीहरूको पलहचान र स्थानान्तरण, 
(५) लिपद ्व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय समदुाय, सङ्घ ससं्था तथा लनिी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्िय र सहकायव, 
(६) लिपद ्व्यिस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन, 
(७) लिपद ्िोलखम न्यूनीकरण सम्बन्िी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्ियन, अनुगमन र लनयमन, 
(८) लिपद ्पश्चात् स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुलनवमावण, 
(९) स्थानीयस्तरको लिपद ्सम्बन्िी तथ्याकं व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसन्िान, 
(१०) स्थानीय आपतकािीन कायव सञ्चािन प्रणािी, 
(११) समदुायमा आिाररत लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायवक्रमको सञ्चािन, 
(१२) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव । 

प. िलािार, वन्त्यिन्त्रु्, खािी र्था खनिि पदाथतको संरक्षण 

(१) ििािार, िन्यिन्तु, खानी तथा खलनि पदाथवको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको कायावन्ियन र 
लनयमन, 
(२) पानी महुानको संरक्षण, 
(३) सामदुालयक भ–ूसंरक्षण र सोमा आिाररत आय आिवन कायवक्रम, 
(४) भ–ूसंरक्षण र ििािार व्यिस्थापनिन्य सामदुालयक अनुकूिन, 
(५) खानी तथा खलनि पदाथव सम्बन्िी सचूना तथा तथ्याड्ढ सकंिन, 
(६) बहुमलू्य िातु, पत्थर तथा खलनि पदाथवको संरक्षण र सम्िर्िनमा सहयोग, 
(७) ढुगा,ं लगट्टी, बािुिा, नुन, माटो, खरीढुगां तथा स्िेट िस्ता खानीिन्य िस्तुको सिेक्षण, उत्खनन् तथा उपयोगको दताव, अनुमलत, 
निीकरण, खारेिी र व्यिस्थापन, 
(८) भौगलभवक नकसा प्रकाशन । 

फ. िािा, संस्कृनर् र लनलर्कलाको संरक्षण र नवकास 

(१) भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लिकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, 
अनुगमन र लनयमन, 
(२) परुातइभ्ि, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रिर्िन र लिकास, 
(३) परम्परागत िात्रा तथा पिवको सञ्चािन र व्यिस्थापन, 
(४) प्रचलित कानून लबरुद्धका कुरीलत तथा कुसंस्कार लबरुद्ध सामालिक पररचािन सम्बन्िी कायव, 
(५) भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लिकास सम्बन्िी अन्य कायव । 



 

 

(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायवमा प्रयोग गन ेसाझा अलिकार संलििानको अनुसचूी–९ मा 
उल्िेख भए बमोलिम हुनेछ । 
(४) उपदफा (३) को सिवसामान्यतामा प्रलतकूि असर नपने गरी दहेायको लिषयमा सङ्घ तथा प्रदशे कानूनको अिीनमा रही 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 
क. खेिकुद र पत्रपलत्रका 
(१) स्थानीयस्तरका खेिकुदको संरचनाको पिूाविार लनमावण, सञ्चािन तथा लिकास, 
(२) स्थानीयस्तरका खेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समन्िय, 
(३) खेिकुदको लिकास र प्रिर्िन, 
(४) खेिकुद प्रलतयोलगता आयोिना र सहभालगता, 
(५) खेिकुद सम्बन्िी पिूाविारको लिकास, 
(६) स्थानीय तहका पत्रपलत्रकाको दताव, अलभिेख तथा लनयमन । 
ख. स्िास्थ्य 
(१) सङ्घीय तथा प्रदशेस्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोलिम स्थानीयस्तरको स्िास्थ्य सम्बन्िी िक्ष्य र गणुस्तर लनिावरण, 
(२) िनरि अस्पताि, नलसवङ होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्िास्थ्य संस्थाहरूको लकिलनक दताव, सञ्चािन अनुमलत र लनयमन, 
(३) स्थानीयस्तरमा औषलििन्य िनस्पलत, िडीबुटी र अन्य औषलििन्य िस्तुको उत्पादन, प्रशोिन र लितरण, 
(४) स्िास्थ्य बीमा िगायतका सामालिक सरुक्षा कायवक्रमको व्यिस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा औषलि तथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरूको न्यूनतम मलू्य लनिावरण र लनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा औषलिको उलचत प्रयोग र सकू्ष्मिीि लनरोिक प्रलतरोि न्यूनीकरण, 
(७) स्थानीयस्तरमा औषलि र स्िास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र लितरण, 
(८) स्थानीयस्तरमा स्िास्थ्य सचूना प्रणािीको व्यिस्थापन, 
(९) स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्य लनगरानी (पलब्िक हले्थ सभेिेन्स), 
(१०) स्थानीयस्तरको प्रिर्िनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र प्यालिएलटभ स्िास्थ्य सिेाको सञ्चािन, 
(११) स्िस्थ िीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थ्य ििृको पािना, पञ्चकमव िगायतका िनस्िास्थ्य सेिाको 
प्रिर्िन, 
(१२) िनुोलटक र कीटिन्य रोगको लनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन, 
(१३) सतुी, मलदरा र िाग ूपदाथविन्य िस्तुको प्रयोग लनयन्त्रण तथा सचतेना अलभिलृद्ध, 
(१४) आयिुेलदक, युनानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक लचलकत्सा िगायतका परम्परागत स्िास्थ्य उपचार सिेाको व्यिस्थापन, 
(१५) िनस्िास्थ्य, आपतकािीन स्िास्थ्य तथा महामारीको लनयन्त्रण योिना र कायावन्ियन, 
(१६) रोगको लनयन्त्रण तथा रोकथाम, 
(१७) आकलस्मक स्िास्थ्य सिेा प्रिाह तथा स्थानीय सिेाको व्यिस्थापन । 



 

 

ग. लिद्यतु, खानेपानी तथा लसचँाइ िस्ता सिेाहरू 
(१) लिद्यतु लितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, 
(२) खानेपानी महसिु लनिावरण र खानेपानी सिेाको व्यिस्थापन, 
(३) स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसँचाइ प्रणािीको सञ्चािन तथा ममवत सम्भार, सिेा शलु्क लनिावरण र सकंिन सम्बन्िी 
व्यिस्थापन । 

घ. सेिा शलु्क, दस्तुर, दण्ड िररबाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी, पयवटन शलु्क 
(१) स्थानीय सेिा शलु्क, दस्तुर, दण्ड िररबाना सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड योिना तिुवमा, कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) प्राकृलतक स्रोत सािन र सिेा शलु्क, रोयल्टी सड्ढिन, समन्िय र लनयमन, 
(३) खलनि पदाथवको उत्खनन् र सो सम्बन्िी रोयल्टी सकंिन, 
(४) सामदुालयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राि रोयल्टी सकंिन, 
(५) पानीघट्ट, कुिो, पैनी िस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राि रोयल्टी सकंिन । 

ङ. िन, िगंि, िन्यिन्तु, चराचरुुगीं, िि उपयोग, िातािरण, पयाविरण तथा िैलिक लिलििता 
(१) िन, ि·ि, िन्यिन्तु, चराचरुुगीं, िि उपयोग, िातािरण, पयाविरण तथा िैलिक लिलििता सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, 
मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, अनुगमन र लनयमन, 
(२) स्थानीयस्तरमा सामदुालयक, ग्रामीण तथा शहरी, िालमवक, किलुियती र साझेदारी िनको संरक्षण, सम्िर्िन, उपयोग, अनुगमन र 
लनयमन तथा िन उपभोिा समहूको व्यिस्थापन, 
(३) मध्यिती क्षेत्रको सामदुालयक, िालमवक र कबुलियती िनको व्यिस्थापन, 
(४) स्थानीयस्तरमा नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार तथा सडक लकनारमा िकृ्षारोपण व्यिस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा लनिी िनको प्रिर्िन, अनुगमन र लनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा सािविलनक खािी िग्गा, पाखा िा क्षेत्रमा िकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन, 
(७) स्थानीयस्तरमा िडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्िी सिके्षण, उत्पादन, सकंिन, प्रिर्िन, प्रशोिन र बिार 
व्यिस्थापन, 
(८) िनबीउ बगैचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिर्िन, 
(९) नसवरी स्थापना, लबरुिा उत्पादन, लितरण, रोपण र प्रिर्िन, 
(१०) िन्यिन्त ुर चराचरुुगींको सरंक्षण, व्यािसालयक पािन, उपयोग र अनुगमन, 
(११) मानि तथा िन्यिन्तु बीचको द्वन्द्व व्यिस्थापन, 
(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (लचलडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 
(१३) स्थानीय िन्यिन्तु पयवटन र आयआिवन, 
(१४) स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन, 
(१५) स्थानीयस्तरमा िन, िन्यिन्तु तथा चराचरुुगींको अलभिेखाकंन र अध्ययन अनुसन्िान, 



 

 

(१६) लिश्वसम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र परुातालत्िक महत्िका िन, सीमसार क्षेत्र, तटिती क्षते्रका िग्गा सम्बन्िी िगत, 
(१७) लमचाहा प्रिालतको लनयन्त्रण, 
(१८) स्थानीयस्तरको िोलखम न्यनूीकरण, 
(१९) िैलिक लिलििताको अलभिेखाकंन, 
(२०) स्थानीयस्तरमा हररयािी प्रिर्िन, 
(२१) स्थानीय साना िि उपयोग सम्बन्िी क्षेत्रगत अयोिना तिुवमा, कायावन्ियन, अनुगमन र अनुगमन, 
(२२) रैथाने प्रिालतको संरक्षण र प्रिर्िन, 
(२३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोलखम न्यूनीकरण, 
(२४) स्थानीयस्तरमा प्रदषूण लनयन्त्रण र हालनकारक पदाथवहरूको लनयमन तथा व्यिस्थापन, 
(२५) स्थानीयस्तरमा न्यून कािवनमखुी तथा िातािरणमैत्री लिकास अििम्बन, 
(२६) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र लनिावरण र व्यिस्थापन । 

च. सामालिक सरुक्षा र गररबी लनिारण 
(१) सामालिक सरुक्षा तथा गररबी लनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन र अध्ययन अनुसन्िान, 
(२) िलक्षत समहू सम्बन्िी स्थानीय योिना, कायवक्रम, स्रोत पररचािन र व्यिस्थापन, 
(३) सामालिक सरुक्षाको कायावन्ियनको िालग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समन्िय र सहकायव, 
(४) सामालिक सरुक्षा सम्बन्िी स्थानीय तथ्याकं र सचूना व्यिस्थापन, 
(५) गररब घरपररिार पलहचान सम्बन्िी स्थानीय सिके्षण, सचूना व्यिस्थापन र लनयमन, 
(६) स्थानीय सामालिक सरुक्षा योिना र व्यिस्थापन । 

छ. व्यलिगत घटना, िन्म, मतृ्यु, लििाह र तथ्याकं 
(१) व्यलिगत घटना (िन्म, मतृ्य,ु लििाह, बसाइसराइ, सम्बन्ि लिच्छेद र िमवपतु्र र िमवपतु्री) को दताव, 
(२) व्यलिगत घटनाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 
(३) व्यलिगत घटनाको अलभिेख व्यिस्थापन र प्रलतिेदन । 

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

झ. सकुुम्बासी व्यिस्थापन 
(१) सकुुम्बासीको पलहचान र अलभिेख व्यिस्थापन, 
(२) सकुुम्बासी सम्बन्िी िीलिकोपािवन र बसोबास व्यिस्थापन । 



 

 

ञ. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी 
(१) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टी सम्बन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनयमन, 
(२) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राि हुने रोयल्टीको सकंिन तथा बाँडफाँट । 

ट. सिारी सािन अनुमलत 
(१) यातायात व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 
(२) स्थानीय सािविलनक यातायातको रुट लनिावरण, अनुमलत, निीकरण, खारेिी, सिेाको गणुस्तर, भाडा दर लनिावरण र लनयमन, 
(३) िातािरणमैत्री, िििायु पररितवन अनुकूिन, लिपद ्िोलखम सिंेद्य, अपागंता र िैंलगकमैत्री यातायात प्रणािीको स्थानीय तहमा 
प्रिर्िन । 
(५) उपदफा (१) र (३) मा उलल्िलखत अलिकारका अलतररि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अन्य काम, कतवव्य र अलिकार 
दहेाय बमोलिम हुनेछः– 

क. भलूम व्यिस्थापन 
(१) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको अिीनमा रही स्थानीयस्तरको भ–ूउपयोग नीलत, योिना, कायवक्रम तिुवमा र कायावन्ियन, 
(२) सङ्घीय तथा प्रदशेको मापदण्डको अिीनमा रही व्यिलस्थत बस्ती लिकासका कायवक्रमको तिुवमा र कायावन्ियन, एकीकृत िस्ती 
लिकासका िालग िग्गाको एकीकरण तथा िग्गा लिकास र व्यिस्थापन, 
(३) स्थानीयस्तरमा अव्यिलस्थत बसोबास व्यिस्थापन । 

ख. सञ्चार सिेा 
(१) सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको अिीनमा रही स्थानीय क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबुि तथा तारलिहीन टेलिलभिन 
प्रसारणको अनुमलत, निीकरण र लनयमन, 
(२) स्थानीय क्षेत्रमा सचूना प्रलिलिको लिकास र प्रिर्िन गन े। 

ग. यातायात सेिा 
(१) स्थानीय बस, ििी बस, िाम िस्ता मध्यम क्षमताका मास िालञ्िट प्रणािीको नीलत, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन, अनुगमन र 
लनयमन, 
(२) रालरिय रेि पिूाविारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रलभत्र शहरी रेि सेिाको सञ्चािन, व्यिस्थापन, ममवत सम्भार, समन्िय, 
साझेदारी र सहकायव। 
(६) सङ्घ िा प्रदशेि ेसंलििान तथा प्रचलित कानून बमोलिम आफ्नो अलिकारक्षेत्रलभत्रको कुनै लिषय गाउँपालिका िा 
नगरपालिकािाई कानून बनाई लनक्षपेण गनव सकनछे । 
(७) गाउँपालिका िा नगरपालिकािे उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोलिमको काम, कतवव्य र अलिकारको प्रयोग गदाव 
आिश्यकता अनुसार कानून, नीलत, योिना, मापदण्ड तथा कायवलिलि बनाई िाग ूगनव सकनछे । 
(८) स्थानीय तहिे प्रदशे सरकारको परामशवमा नेपाि सरकारको पिूव स्िीकृलत लिई लिदशेका कुनै स्थानीय सरकारसँग भलगनी सम्बन्ि 
कायम गनव सकनेछ । 



 

 

(ठ) सघं, संस्था दर्ात र्था िवीकरण 

(१)  सघं, संस्था पररचािन सम्बन्िी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र लनयमन, 

(२) स्थानीय स्तरका सघं, संस्थाको दताव तथा निीकरण। 

१२. िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकारः (१) िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार कायवपालिकािे तोके बमोलिम हुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोलिम कायवपालिकािे िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार तोकदा कम्तीमा दहेाय बमोलिम हुने गरी तोकनु 
पनेछः– 

क. िडालभत्रका योिना तिुवमा, कायावन्ियन तथा अनुगमन 
(१) सहभलगतामिूक योिना तिुवमा प्रणािी अनुसार बस्ती िा टोिस्तरबाट योिना तिुवमा प्रलक्रया अििम्बन गरी बस्ती तथा 
टोिस्तरीय योिनाको माग सड्ढिन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गन,े 
(२) टोि लिकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा िडालभत्र सञ्चािन हुने योिनाहरूका िालग उपभोिा सलमलतको गठन तथा सोको 
अनुगमन गन,े 
(३) िडालभत्रका योिना तथा भौलतक पिूाविारको संरक्षण, ममवत सम्भार, रेखदखे तथा व्यिस्थापन गन,े 

ख. तथ्याकं अद्यािलिक तथा संरक्षण 
(१) लनिी घर तथा घर पररिारको िगत रायन,े 
(२) ऐलतहालसक, परुातालत्िक, सासं्कृलतक तथा िालमवक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सािविलनक तथा सामदुालयक भिन, 
सािविलनक, ऐिानी, पती िग्गाको िगत रायन ेतथा संरक्षण गन,े 
(३) खिुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सिि, िमवशािा, िालमवक तथा सांस्कृलतकस्थि, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मिू, 
पोखरी, तिाउ, इनार, कुिा, िारा, ढंुगेिारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको तथ्याकं सकंिन गरी 
अद्यािलिक िगत रायन,े संरक्षण गन ेर खण्डीकृत तथ्याकं र सचूना सलहतको िडाको पाश्र्िलचत्र तयार तथा अद्यािलिक गन,े 

ग. लिकास कायव 
(१) बाि उद्यानको व्यिस्था गन,े 
(२) अनौपचाररक लशक्षा कायवक्रम, लशश ुस्याहार तथा प्रारलम्भक बाि लिकास केन्र सञ्चािन र व्यिस्थापन गन,े 
(३) पसु्तकािय, िाचनािय, सामदुालयक लसकाइ केन्र, बािकिि तथा बािसञ्िािको सञ्चािन र व्यिस्थापन गन,े 
(४) िडा तहको स्िास्थ्य संस्था तथा सेिाको व्यिस्थापन गन,े 
(५) खोप सिेा कायवक्रमको सञ्चािन, व्यिस्थापन तथा समन्िय गन,े 
(६) पोषण कायवक्रमको सञ्चािन तथा समन्िय गन,े 
(७) िडा तहमा स्िास्थ्य िनचतेना लिकास तथा स्िास्थ्य सचूना कायवक्रमको सञ्चािन गन,े 



 

 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्िास्थ्य लकिलनकको सञ्चािन गन,े गराउन,े 
(९) सािविलनक शौचािय, स्नान गहृ तथा प्रलतक्षाियको लनमावण र व्यिस्थापन गन,े गराउन,े 
(१०) िडास्तरीय सामदुालयक िाराको प्रबन्ि, कुिा, इनार तथा पोखरीको लनमावण, संरक्षण र गणुस्तर लनयमन गन,े 
(११) घरबाट लनकास हुने फोहरमिैाको सकंिन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि लनकास, मरेका िनािरको 
व्यिस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गन,े गराउने, 
(१२) कृलष तथा फिफूि नसवरीको स्थापना, समन्िय र प्रिर्िन तथा िडास्तरीय अगिुा कृषक तालिमको अलभमखुीकरण गन,े 
(१३) कृलष बीउ लििन, मि तथा औषलिको माग सकंिन गन,े 
(१४) कृलषमा िाग्न ेरोगहरूको लििरण सकंिन गन,े 
(१५) पशपुक्षी लिकास तथा छाडा चौपायाको व्यिस्थापन, 
(१६) िडालभत्रको चरनक्षेत्र संरक्षण तथा व्यिस्थापन गन,े 
(१७) स्थानीय समदुायका चाडपिव, भाषा संस्कृलतको लिकासको िालग किा, नाटक, िनचेतनामिूक तथा सांस्कृलतक कायवक्रम गन े
गराउन,े 
(१८) स्थानीय मौलिकता झलल्कने सांस्कृलतक रीलतररिाििाई संरक्षण तथा प्रिर्िन गन,े 
(१९) िडालभत्र खेिकुद पिूाविारको लिकास गन,े 
(२०) अन्तरलिद्यािय तथा किि माफव त खेिकुद कायवक्रमको सञ्चािन गन ेगराउन,े 
(२१) िडा क्षेत्रलभत्रको बाटोघाटो चािु अिस्थामा रायन ेतथा रायन सहयोग गन,े 
(२२) िडालभत्रका सडक अलिकारक्षेत्रमा अिरोि र अलतक्रमण गनव नलदन,े 
(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पलहरो, हुरी तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट उत्पन्न अिरोि पञ्छाउन,े 
(२४) घरेिु उद्योगको िगत सकंिन तथा सम्भाव्यता पलहचान गन,े 
(२५) िडालभत्र घरेिु उद्योगको प्रिर्िन गन,े 
(२६) प्रचलित कानून बमोलिम व्यलिगत घटना दताव, अद्यािलिक तथा सोको अलभिखे सकंिन तथा संरक्षण गन,े 
(२७) व्यलिगत घटना दताव सम्बन्िी िनचेतना कायवक्रम सञ्चािन गन,े 
(२८) सामालिक सरुक्षा भिा लितरण तथा अलभिखे अद्यािलिक गन,े 
(२९) िडािाई बािमैत्री बनाउन,े 
(३०) िडालभत्र आलथवक तथा सामालिक रूपमा पलछ परेका मलहिा, बािबालिका, दलित, अपागंता भएका व्यलि, िेष्ठ नागररक, 
अल्पसङ्ययक, सीमान्तकृत समदुायको अलभिखे राखी सामालिक र आलथवक उत्थान सम्बन्िी काम गन,े 
(३१) लिलभन्न समदुायलबच सामालिक सदभाि र सौहादवता कायम गन,े 
(३२) बािलििाह, बहुलििाह, िैंलगक लहसंा, छुिाछुत, दहिे तथा दाइिो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानि 
बेचलिखन िस्ता सामालिक कुरीलत र अन्िलिश्वासको अन्त्य गन,े गराउन,े 
(३३) प्रचलित कानूनको अिीनमा रही मािपोत तथा भलूम कर, व्यिसाय कर, िहाि कर, लिज्ञापन कर, सःशलु्क पालकव ङ, नयाँ 



 

 

व्यिसाय दताव, लसफाररस दस्तुर, सिारी सािन कर, मनोरञ्िन करको िेखािोखा र सकंिन गरी सम्बलन्ित गाउँपालिका िा 
नगरपालिकामा प्रलतिेदन सलहत रकम बुझाउने, 
(३४) अशि लबरामी भएको बेिाररस िा असहाय व्यलििाई नलिकको अस्पताि िा स्िास्थ्य केन्रमा परु्याई औषिोपचार गराउन,े 
(३५) असहाय िा बेिाररस व्यलिको मतृ्यु भएमा लनिको दाह संस्कारको व्यिस्था लमिाउन,े 
(३६) सडक बािबालिकाको उद्धार र पनुस्र्थापनाको िालग िगत सकंिन गन,े 
(३७) िडालभत्रको सामदुालयक िन, िनिन्य सम्पदा र िैलिक लिलििताको संरक्षण र प्रिर्िन गन,े 
(३८) िडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी क्षेत्र लबस्तार गन,े गराउन,े 
(३९) िडािाई िातािरणमैत्री बनाउन,े 
(४०) प्रागांररक कृलष, सरुलक्षत माततृ्ि, लिद्याथी भनाव, पणूव खोप, खिुा लदशामिु सरसफाई, िातािरणमैत्री तथा बािमैत्री शासनिस्ता 
प्रिर्िनात्मक कायवहरू गन,े गराउन,े 
(४१) िडालभत्र घरबास पयवटन (होम स्टे) कायवक्रम प्रिर्िन गन े। 

घ. लनयमन कायव 
(१) िडालभत्र सञ्चालित लिकास योिना, आयोिना तथा संिग्न उपभोिा सलमलतहरूका कायवको अनुगमन तथा लनयमन गन,े 
(२) लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलतरोिी भिन लनमावण सम्बन्िी तालिम लदने, 
(३) खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथव तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र मलू्यसचूी अनुगमन गरी उपभोिा लहत 
संरक्षण गन,े 
(४) िडालभत्रका उद्योग िन्दा र व्यिसायको प्रिर्िन गरी िगत रायने, 
(५) हाट बिारको व्यिस्थापन गन,े गराउन,े 
(६) लिद्यतु चहुािट तथा चोरी लनयन्त्रणमा सहयोग गन े। 

ङ. लसफाररस तथा प्रमालणत गन े
(१) नाता प्रमालणत गन,े 
(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस गन,े 
(३) बहाि करको िेखािोखा लसफाररस गन,े 
(४) बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही िगत कट्टाको लसफाररस गन,े 
(६) घर िग्गा करको िेखािोखा लसफाररस गन,े 
(७) िन्म लमलत प्रमालणत गन,े 
(८) व्यापार व्यिसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको िा व्यापार व्यिसाय हुद ैनभएको लसफाररस गन,े 
(९) लििाह प्रमालणत तथा अलििालहत प्रमालणत गन,े 



 

 

(१०) लनःशलु्क िा सशलु्क स्िास्थ्य उपचारको लसफाररस गन,े 
(११) िडाबाट िारी हुने लसफाररस तथा अन्य कागििाई अंगे्रलि भाषामा समेत लसफाररस तथा प्रमालणत गन,े 
(१२) घर पाताि प्रमालणत गन,े 
(१३) व्यलिगत लििरण प्रमालणत गन,े 
(१४) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुावमा घर कायम गनव लसफाररस गन,े 
(१५) कुनै व्यलिको नाम, थर, िन्म लमलत तथा ितन फरक–फरक भएको भए सो व्यलि एकै हो भन्न ेलसफाररस गन,े 
(१६) नाम, थर, िन्म लमलत सशंोिनको लसफाररस गन,े 
(१७) िग्गा िनी दताव प्रमाणपिुाव हराएको लसफाररस गन,े 
(१८) लकिाकाट गनव लसफाररस गन,े 
(१९) संरक्षक प्रमालणत गन ेतथा संस्थागत र व्यलिगत संरक्षक लसफाररस गन,े 
(२०) िीलितसँगको नाता प्रमालणत गन,े 
(२१) मतृकसँगको नाता प्रमालणत तथा सिवलमन लसफाररस गन,े 
(२२) िीलित रहकेो लसफाररस गन,े 
(२३) हकिािा िा हकदार प्रमालणत गन,े 
(२४) नामसारी गनव लसफाररस गन,े 
(२५) िग्गाको हक सम्बन्िमा लसफाररस गन,े 
(२६) उद्योग ठाउँसारी गनव लसफाररस गन,े 
(२७) आिारभतू लिद्यािय खोल्न लसफाररस गन,े 
(२८) िग्गा मलू्याकंन लसफाररस गन,े 
(२९) लिद्याियको कक्षा थप गनव लसफाररस गन,े 
(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पािन पोषणको िालग लसफाररस गन,े 
(३१) िैिालहक अंगीकृत नागररकता लसफाररस गन,े 
(३२) आलथवक अिस्था कमिोर िा सम्पन्न रहकेो सम्बन्िी लसफाररस गन,े 
(३३) लिद्यािय ठाउँसारी गनव लसफाररस गन,े 
(३४) िारा तथा लिद्यतु िडानको िालग लसफाररस गन,े 
(३५) प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोलित अलिकार बमोलिमको अन्य लसफाररस िा प्रमालणत गन े। 
(३) उपदफा (१) बमोलिम कायवपालिकाबाट िडा सलमलतको काम, कतवव्य र अलिकार नतोलकएसम्म िडा सलमलतिे उपदफा (२) 
बमोलिमको काम, कतवव्य र अलिकार प्रयोग गनछे । 
(४) िडाबाट गररन ेकायव िडा कायावियको नाममा हुनेछ । 



 

 

१३. न्यूनतम दररेट लनिावरण गनेः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको लनमावण कायव तथा अन्य सेिाको 
प्रयोिनको िालग लनमावण सामग्री, ज्यािा, भाडा तथा महसिुको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोकनु पनछे । 
(२) उपदफा (१) बमोलिम श्रलमकको ज्यािादर लनिावरण गदाव नेपाि सरकारिे लनिावरण गरेको रालरिय न्यूनतम पाररश्रलमकभन्दा कम 
नहुने गरी तोकनु पनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोलिमको दररेट प्रत्येक आलथवक िषव शरुु हुनुभन्दा पन्र लदन अगािै तोकी सकनु पनेछ । 

१४. सलमलत, उपसलमलत िा कायवदि गठन गनव सकनेः (१) कायवपालिकािे आफ्नो काम कारबाही व्यिलस्थत गनव आिश्यकता अनुसार 
कुनै सदस्यको संयोिकत्िमा सलमलत िा उपसलमलत गठन गनव सकनछे । 
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे लिषय लिज्ञता आिश्यक पन ेक्षेत्रमा कुनै सदस्य िा लिषय लिज्ञको सयंोिकत्िमा कायवदि गठन 
गनव सकनछे । 
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोलिम गठन हुने सलमलत, उपसलमलत िा कायवदिको कायवक्षेत्र, कायाविलि र अन्य लिषय त्यस्तो सलमलत, 
उपसलमलत िा कायवदि गठन गदावको बखत तोके बमोलिम हुनेछ । 

१५. पररचािन र समन्िय गनःे गाउँपालिका तथा नगरपालिकाि ेस्थानीयस्तरमा लिकास लनमावण तथा सेिा प्रिाह सम्बन्िी कायव गदाव 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रका उपभोिा, लनिी क्षेत्र, सामदुालयक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पररचािन र समन्िय 
प्रिर्िनिाई प्रोत्साहन गनव सकनछे । 

१६. कायवलिभािन र कायवसम्पादनः (१) कायवपालिकाको कायवलिभािन र कायवसम्पादन सम्बन्िी व्यिस्था सम्बलन्ित कायवपालिकाि े
स्िीकृत गरेको लनयमाििी बमोलिम हुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोलिमको कायवलिभािन लनयमाििीमा अध्यक्ष तथा प्रमखु, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमखु, िडा अध्यक्ष र सदस्यको 
काम, कतवव्य र अलिकार समेत उल्िेख भएको हुनु पनछे । 
(३) उपदफा (१) बमोलिमको कायवलिभािन तथा कायव सम्पादन लनयमाििी स्िीकृत िा संशोिन भएको लमलतिे पन्र लदनलभत्र प्रदशे 
र नेपाि सरकारमा पठाउनु पनेछ । 
(४) उपदफा (१) बमोलिमको लनयमाििीबाट पदालिकारीको कायवलिभािन िा काम, कतवव्य र अलिकार नतोलकएसम्मको िालग 
लनिको काम, कतवव्य अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 
क. अध्यक्ष िा प्रमखुको काम, कतवव्य र अलिकारः अध्यक्ष िा प्रमखुको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 
(१) सभा तथा कायवपालिकाको बैठक बोिाउन ेर बैठकको अध्यक्षता गन,े 
(२) सभा र कायवपालिकाको बैठकमा बैठकको कायवसचूी तथा प्रस्ताि पेश गन,े गराउन,े 
(३) िालषवक कायवक्रम तथा बिेट तयार गरी सभामा पेश गराउन,े 
(४) सभाको अलििशेन आ≈िान र अन्त्य गन,े 
(५) सभा र कायवपालिकाको लनणवय कायावन्ियन गन ेगराउन,े 
(६) कायवपालिकाको दलैनक कायवको सामान्य रेखदखे, लनदशेन र लनयन्त्रण गन,े 
(७) उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु, कायवपालिकाका सदस्य तथा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिाई कािमा खटाउने, 
(८) दफा १२ को खण्ड ङ. बमोलिम िडा सलमलतबाट सम्पादन हुने लसफाररस तथा प्रमालणत हुने लिषय बाहके प्रचलित नेपाि कानून 



 

 

बमोलिम स्थानीय तहबाट गनुव पन ेप्रमालणत िा लसफाररस गन,े 
(९) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चि अचि सम्पलि हरेचाह तथा ममवत सम्भार गन ेगराउन ेर आम्दानी, खचव, लहसाब र अन्य 
कागिपत्र सरुलक्षत रायन,े रायन िगाउने, 
(१०) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सलमलत, उपसलमलत तथा िडा सलमलतको कामको रेखदखे गन,े 
(११) सािविलनक सेिा प्रिाह सम्बन्िी गनुासो व्यिस्थापन गन,े गराउन,े 
(१२) सात लदनभन्दा बढी समय गाउँपालिका िा नगरपालिकामा अनुपलस्थत हुने भएमा उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुिाई कायवभार लदने र 
उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु पलन अनुपलस्थत भएमा कुनै सदस्यिाई कायवभार लदने, 
(१३) सभा िा कायवपालिकाि ेतोकेका अन्य काम गन े। 
ख. उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुको काम, कतवव्य र अलिकारः उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 
(१) न्यालयक सलमलतको सयंोिक भई कायव गन,े 
(२) अध्यक्ष िा प्रमखुको अनुपलस्थलतमा लनिको कायवभार सम्हाल्न,े 
(३) गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका लक्रयाकिापको समन्िय गन,े 
(४) उपभोिा लहत संरक्षण सम्बन्िी कायवको समन्िय गन,े 
(५) योिना तथा कायवक्रमको अनुगमन तथा सपुररिके्षण गरी सोको प्रलतिेदन बैठकमा पेश गन,े 
(६) सभा र कायवपालिकाद्वारा गलठत सलमलतहरूको काममा सहिीकरण र समन्िय गन,े 
(७) सात लदनभन्दा बढी समय गाउँपालिका िा नगरपालिकामा अनुपलस्थत हुने भएमा अध्यक्ष िा प्रमखुिाई िानकारी गराउन,े 
(८) सभा, कायवपालिका तथा अध्यक्ष िा प्रमखुिे प्रत्यायोिन गरेका िा तोकेका अन्य कायव गन।े 

ग. िडा अध्यक्षको काम, कतवव्य र अलिकारः िडा अध्यक्षको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 
(१) िडा सलमलतको अध्यक्ष भई कायव गन,े 
(२) िडा सलमलतका सदस्यहरूको काममा समन्िय र सहिीकरण गन,े 
(३) िडाको लिकास योिना, बिेट तथा कायवक्रम तयार गन,े गनव िगाउन ेतथा स्िीकृलतका िालग गाउँपालिका िा नगरपालिकामा 
पेश गन,े 
(४) िडाबाट कायावन्ियन हुने योिना तथा कायवक्रम कायावन्ियन गन ेगराउन,े सोको अनुगमन तथा आिलिक समीक्षा गन,े गराउन,े 
(५) दफा १२ को खण्ड ङ मा उलल्िलखत लिषयमा लसफाररस तथा प्रमालणत सम्बन्िी कायव गन,े 
(६) सात लदनभन्दा बढी समय िडामा अनुपलस्थत हुने भएमा िडाको दलैनक प्रशासलनक तथा लसफाररस सम्बन्िी कायव गनव सम्बलन्ित 
िडा सलमलतको कुनै सदस्यिाई लिम्मेिारी तोकी सोको िानकारी अध्यक्ष िा प्रमखुिाई लदने, 
(७) कायवपालिका, सभा िा िडा सलमलतिे तोकेका अन्य कायव गन े। 
घ. कायवपालिकाका सदस्यको काम, कतवव्य र अलिकारः कायवपालिकाको सदस्यको काम, कतवव्य र अलिकार दहेाय बमोलिम हुनेछः– 
(१) कायवपालिकाको बैठकमा भाग लिने, 
(२) अध्यक्ष िा प्रमखुिे तोकेको लिषयगत क्षेत्रको सयंोिक िा प्रमखु भई तोलकएको कायव गन,े 



 

 

(३) सात लदनभन्दा बढी समय गाउँपालिका िा नगरपालिकामा अनुपलस्थत हुने भएमा अध्यक्ष िा प्रमखुिाई िानकारी गराउन,े 
(४) कायवपालिकाि ेतोकेका अन्य कायव गन े। 

१७. बैठक र लनणवयः (१) कायवपालिकाको बैठक कम्तीमा मलहनाको एक पटक बस्नेछ । 
(२) कायवपालिकाको बैठकमा कायवपालिकामा तत्काि कायम रहकेा सदस्य सङ्ययाको पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपलस्थत 
भएमा बैठकको िालग गणपरूक सङ्यया पगुकेो मालननेछ । 
(३) कायवपालिकाको बैठकको लनणवय सिवसम्मलतबाट हुनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोलिम सिवसम्मलतबाट लनणवय हुन नसकेमा कायवपालिकामा तत्काि कायम रहकेो सदस्य सङ्ययाको बहुमत 
सदस्यबाट गरेको लनणवय कायवपालिकाको लनणवय हुनेछ । 
(५) कायवपालिकाको बैठक तथा लनणवय सम्बन्िी अन्य व्यिस्था संलििानको िारा २१८ बमोलिमको लनयमाििी अनुसार हुनेछ । 

१८. अलिकार प्रत्यायोिनः (१) कायवपालिकािे आफूिाई प्राि अलिकारमध्ये केही अलिकार अध्यक्ष िा प्रमखु, उपाध्यक्ष िा 
उपप्रमखु, िडा सलमलतका सदस्य, आफू अन्तगवतका सलमलत, उपसलमलत िा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िा अलिकृत कमवचारीिाई 
प्रत्यायोिन गनव सकनेछ । 
(२) अध्यक्ष िा उपाध्यक्ष, प्रमखु िा उपप्रमखुिे आफूिाई प्राि अलिकारमध्ये केही अलिकार कुनै सदस्य िा कमवचारीिाई 
प्रत्यायोिन गनव सकनेछ । 
(३) िडा सलमलत िा िडा अध्यक्षिे आफूिाई प्राि अलिकारमध्ये केही अलिकार िडा सलमलतका कुनै सदस्य िा कमवचारीिाई 
प्रत्यायोिन गनव सकनेछ । 
  



 

 

 

सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहको अर्स्था वर्गत ५ र्र्वको 
भौतिक पूर्वाधवर िर्ा   
l;=g+= sfdsf] ljj/)f ;+Vof÷j^f lsnf]ld^/  

1 sfnf]kq]÷k]jN; 333 177 lsnf]ld^/  

2 Plh~ 299 153 lsnf]ld^/  

3 klSs *<]g 46 13 lsnf]ld^/  

4 u|fe]n÷:t/f]GgtL 354 200 lsnf]ld^/  

5 k'n÷sNe{^ 77 1 lsnf]ld^/  

6 emf]n'~u] k'n 4 0  

7 vf]nf t^aGwg 83 11 lsnf]ld^/  

8 #]/fa]/f k}gL s'nf] lgdf{)f 67 12=5 lsnf]ld^/  

9 
ljB't lj:tf/sf] qmddf ljt/)f ePsf] 

kf]nsf] ;+Vof 
3500 0  

10 ljt/)f ePsf ^<fG;ld^/ 59 0  

11 lgdf{)f ePsf] j*f sfof{no ejg 2 3 j^f -lgdf{)fflwg_  

12 
lgdf{)f tyf :t/f]GgtL ePsf :jf:Yo 

;+:yf ejg 
10 0  

13 
lgdf{)f tyf :t/f]GgtL ePsf] ;fd'bflos 

ejg 
62 0  

14 lgdf{)f ePsf ljBfno ejg 18 0  

15 ;fj{hlgs zf}rfno 5 0  

 

मखु्य उपलब्धीहरु :  
 
1= #% a]8 Ifdtf ;lxt HDU n]ansf] ;'Gb/x/}Frf gu/ c:ktfn ;~rfngdf cfPsf] .  

2= j8f g+= #, %, (, !! sf] j8f sfof{no lgdf{0f ul/Psf] .  

3= j8f g+= !!, !), (, *, &  df cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb| lgdf{0f eO{ ;~rfngdf cfPsf] .  

4= j8f g+= $ / ^ df :jf:Yo ;+:yf lgdf{0fflwg cj:yfdf /x]sf] .  

5= j8f g+= @, #, % / !@ df ;'ljwf ;DkGg Nofa ;lxtsf] :jf:Yo ;]jfdf k"0f{ ;"wf/ ul/ 

;~rfngdf NofO{Psf] .  



 

 

6= bLuf] ljsf;sf] nIo / !% cf}F of]hgf cg'?k cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf hgtfsf] kx'Frof]Uo 

agfpg ;kmn . 

7= ;'Gb/x/}+rf gu/kflnsf j8f g+= !! df k|fb]lzs ;?jf /f]u c:ktfnsf] lznGof; .  

8= k"jf{~rn ljZjljBfnosf] s]lGb|o sfof{no ;lxt ljz]if1 8fS6/x?sf] ;]jf ;~rfngdf 

Nofpg ;dGjo u/]sf] . ;fy} gu/kflnsfn] cg'bfg ;xof]udf PDa'n]G; x:tfGt/0f ug{ 

nfluPsf] .  

9= ! g+= k|b]z k|x/L tflnd s]Gb|nfO{ %) ljufx hUuf pknAw u/fO{ tflnd s]Gb| lgdf{0fsf nflu 

kxn ul/ xfn tflnd ;~rfngdf NofO{Psf] . 

10= ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfsf] k|zf;lgs sfof{no ejg lgdf{0fsf nflu ;nsk'/df $ ljufx * 

s7\7f hUuf k|fKt eO{ ejgsf] lznGof; sfo{ ;DkGg ul/Psf] / lgdf{0f sfo{ ;d]t yfngLsf 

nflu 6]08/ k|s[ofdf nluPsf] .  

11= ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsf j8f g++ ( df sl/a !% s/f]8sf] nuflgdf ;'ljwf ;DkGg a'waf/] 

s[lif ahf/ ejg lgdf{0f lznGof; ul/Psf] .   

12= ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsf j8f g+= & df s[ifsx?sf] pTkfbgnfO{ ;'/lIft ;fy /fVgsf nflu 

sf]N8 :6f]/ lgdf{0fsf nflu ejgsf] lznGof; . 

13= sf]le8 ;+qmd0f tyf ns8fpg cjlwdf gful/ssf 3/ 3/df cf}ifwL tyf clS;hg lzln08/ 

;lxt :jf:YosdL{ kl/rfng ul/Psf] .  

14= ;'Gb/x/}Frfdf v]n k"jf{wf/ lgdf{0fsf nflu sl/a @& s/f]8sf] nufgLdf OGb|k'/ /+uzfnfsf] 

DPR lgdf{0fsf] sfo{ ;DkGg eO{ ef}lts k"jf{wf/ lgdf{0f x'b}F .  

15= @! cf}F ztflAbdf lzIffnfO{ k|ljlw;Fu hf]8\b} ;a} ;fd'bflos ljb\ofnox?df OG6/g]6sf] kx'Fr 

k'ufO{Psf] ;fy} cfjZostfsf cfwf/df ICT Nofa ;d]t :yfkgf ul/Psf] . 

16= ;'s'gf dfWolds ljBfnodf ef}lts k"jf{wf/sf] u'0f:t/ r]shfFr ug]{ sfo{sf nflu Nofa ;]jf 

;~rfngdf Nofpgsf nflu gu/kflnsfn] cfjZos ;xof]u Pjd\ ;dGjo u/]sf] .  

17= o; If]qsf ls;fgx?nfO{ dWogh/ ub}{ ! g+= k|b]zdf g} df6f] kl/If0f Nofa gu/ 

sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6} ug]{ sfo{sf] yfngL ul/Psf] . 

18= s/bftf ;]jf sfof{nosf] ?kdf /x]sf] sfof{nonfO{ hUuf k|fKtL ul/ cfGtl/s /fhZj 

sfof{nosf] :yfkgfsf nflu kxn yflnPsf] .  

19= xl;gf ko{6sLo If]qsf] k"jf{wf/ lgdf{0f ul/ cfGtl/s tyf afXo ko{6sx?nfO{ cfsif{0f ug{sf 

nflu & s/f]8sf] of]hgf sfof{Gjogsf] cj:yfdf /x]sf] . 

20= z]ifgf/fo0f lbJo wfd, af3emf]8f ko{6sLo :yn, gofF j[Gb|fjg uf}zfnf nufotsf ko{6sLo 

k"jf{wf/ lgdf{0fsf] sfo{ rfn' cj:yfdf /x]sf] . 

21= ;flhnfn dfWolds ljBfno / ;'s'gf dfWolds ljBfnodf k|fljlws wf/sf] cWoofkgsf 

nflu cfjZos ;xof]u Pjd\ ;dGjo ul/Psf] .  

22= ;'s'gf ax'd'vL SofDk;nfO{ z}lIfs cg';Gwfg s]Gb|sf] ?kdf ljsf; u/fO{Psf] . ef}lts k"jf{wf/ 

lgdf{0fdf gu/kflnsfsf] pNn]Volgo ;xof]u Pjd\ ;xeflutf /x]sf] . 

23= j8f g+= !) df DPR lgdf{0f ul/ af}4 ljxf/ lgdf{0f ul/Psf] ;fy} gu/sf cGo j8fx?df 

sl/a & j6f af}4 ljxf/ lgdf{0fsf nflu gu/kflnsfn] ;xof]u u/]sf] .  

24= gu/kflnsf If]q leq cflbjf;L hghftLx?sf] ;f+:s[lts ;Dkbfsf] ?kdf cflbjf;L hghftL 

ejg lgdf{0f ;DkGg ul/Psf] .  



 

 

25= ;tslj/ tyf yf? ;d'bfosf] ;fd'bflos ejg tyf ;tslj/ :yn lgdf{0f ul/Psf] .  

26= O;fO{ wdf{nDaLx?sf] nflu rr{ lgdf{0fsf nflu cfjZos ;xof]u tyf ;dfwL:yn lgdf{0fsf 

nflu ;d]t gu/kflnsfn] ;xof]u u/]sf] .  

27= g]jf ;d'bfosf] ;fd'bflos ejg lgdf{0fsf nflu gu/kflnsfn] cfjZos ah]6 ljlgof]hg 

ul/ lgdf{0f sfo{ cuf8L a9fO{Psf] .  

28= gu/sf ljleGg :yfgdf @# j6f eGbf a9L h]i7 gful/s rf}tf/L lgdf{0f ul/Psf] .  

29= h]i7 gful/sx?sf] ;Ddfg ub}{ h]i7 gful/ssf] ljleGg sfo{s|dx? ug{sf nflu # j6f h]i7 

gful/s ejg lgdf{0f ul/Psf] .  

30= blnt ;d'bfosf] gu/ sfof{no ejg lgdf{0fsf nflu ah]6 ljlgof]hg ul/ lznGof; ;DkGg 

ul/Psf] .  

31= blnt ;d'bfosf Joltmx?nfO{ k|ljwL x:tfGt/0f tyf ljleGg lsl;dsf l;nfO{ s6fO{ d]l;g 

x:tfGt/0f ul/Psf] .  

32= gu/ If]q leq /x]sf sl/a !)) eGbf a9L ehg lst{g ;d'xnfO{ dfu u/] adf]lhdsf ehg 

lst{g ;fdfu|L -afhf, ufhf_ lgz'Ns ?kdf x:tfGt/0f ul/Psf] .  

33= GofoLs ;ldtLnfO{ cfpg] ph'/L tyf Gofo lg?k0f sfo{sf nflu ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsf 

j8f g+= $ sf] j8f sfof{nodf gd'gf Goflos O{hnf; lgdf{0f ul/Psf] .  

34= gu/If]q leq /x]sf ;'/Iff lgsfox?nfO{ OGwg, ;jf/L ;fwg dd{t tyf sfof{no ejg 

lgdf{0fsf nflu ;xof]u u/]sf] .  

35= afnljsf; s]Gb|, dlxnf :jod;]jLsfx?nfO{ k|f]T;fxg :j?k yk tna eQf tyf cg'bfgsf] 

Joj:yf ldnfO{Psf] .  

36= gu/kflnsf If]q leqsf $ 7fpFdf v'Nnf Jofodzfnf /flvPsf] tyf yk % :yfgdf /fVg] 

clGtd tof/Ldf /x]sf] .  

37= ljleGg wd{, ;+:s[lt, uf]q, k|lti7fgx?sf] sl/a %) eGbf a9L ;fd'bflos ;efxn lgdf{0fsf 

nflu ;xof]u ul/Psf] .  

38= dbg e08f/L :d[tL k|lti7fgdf gu/af6 5fqj[l4df jif]{lg ljBfyL{x? cWoog÷cWofkg ug]{ 

u/]sf] .  

39= ;'Gb/x/}Frfs} ljs6 j:tLsf] ?kdf j8f g+= % df rf/}lt/af6 gbLn] 3/]sf] :yfgdf /x]sf] 

kmf]sn}08 6fk'df gu/kflnsf cfkm}n] nufgL u/]/ kmfO{a/ g]6 dfkm{t lkm|–jfO{kmfO{ ;]jf k|bf 

gul/Psf] . 

40= ;'Gb/x/}Frf / O{6x/L pkdxfgu/kflnsfsf] l;dfgfsf] ?kdf /x]sf] a'9Lvf]nf jf/Lkl§ O{n]lS6«s 

zjbfx u[x lgdf{0f sfo{ eO{/x]sf] .  

41= gu/kflnsf If]q leq /x]sf ;a] vfg]kfgL pkef]Qf ;ldltx?nfO{ kflgsf] z'4tf sfod ug{ 

/ kfO{k nfO{g lj:tf/sf nflu cfly{s ;xof]u pknAw u/fO{Psf] .  

42= s?0ff kmfp08];g / gu/kflnsfsf] cfjZos ;xof]u / ;dGjodf km/s Ifdtf ePsf 

Joltmx?sf] ljj/0f ;+sng, kl/rokq ljt/0f tyf cfjZos ;fdfu|L ljt/0f ul/Psf] .  

43= () jif{ eGbf dfyLsf h]i7 gful/sx?nfO{ gu/kflnsfn] k|f]T;fxg :j?k yk ? !))).– 

dfl;s ?kdf ;fdflhs ;'/Iff eQfdf yk ul/ pknAw u/fpg] ul/Psf] .  

44= k|t]s jif{ gu/ dftf / gu/ lktf 3f]if0ff ug]{ ul/Psf] / h]i7 gful/s ;Ddfg sfo{s|d 

jflif{s ?kdf cfof]hgf ug]{ ul/Psf] .  



 

 

45= ;'s'gf ax'd'vL SofDk;, ;'s'gf dfWolds ljBfno, ;flhnfn dfWolds ljBfno, lzIff 

lgs]tg dfWolds ljBfno / x/}Frf dfWolds ljBfnonfO{ !÷! yfg :s'n a; vl/b ul/ 

ljt/0f ul/Psf] . 

46= gu/If]q leqsf s[ifsx?nfO{ @)) eGbf a9L ao/ af]sf / kf7L ljt/0f ul/Psf] .  

47= g]kfn ljB't k|flws/0f / gu/kflnsfsf] ;+o'tm nufgLdf gu/If]q leq /x]sf] sl/a !)^ 

lsnf]ld6/ ;8sdf ;8s aQL h8fg ug]{ sfo{sf] yfngL o;} jif{af6 ul/g]5 .  

48= ;'s'Djf;L tyf e"ldlxg ;d:of ;dfwfgsf nflu e"ld cfof]u;Fu b]ze/Laf6 ;Demf}tf ug]{ 

klxnf] gu/kflnsf ag];u}F xfn e"ldlxg Joltmx?nfO{ lg:;f ljt/0fsf] sfo{ cuf8L a9fO{Psf] 

.  

49= sl/a #))) clt ljkGg, ul/a kl/jf/x?nfO{ lgz'Ns :jf:Yo ladf sfo{s|d ul/Psf] .  

 

%= zfvfut pknlAwx? M– 

s= ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf k|fKt pknAwLx? M 

1= ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfsf] !@ j6} j8f tyf :jf:Yo rf}sLx?df o'lgkmfO{8 sDo"lgs];g ;Fu 

;Demf}tf ul/ kmfO{a/ h8fg tyf 8]l8s]6]8 OG6/g]6 ;]jf h8fg .  

2= gu/sf ljleGg !* :yfgdf jN8{ln+s ;Fusf] ;xsfo{df lkm|– jfO{kmfO{ ;]jf h8fg ul/Psf] .  

3= gu/sf] j]e k]h / ;f];n ldl8of ;~rfng  

4= gu/sf] kl/rofTds 8s'd]G6«L lgdf{0f  

5= gu/kflnsf If]q leq kg]{ k"j{ klZrd /fhdfu{ If]q / gu/sf d'Vo d'Vo rf}sdf g]kfnd} 

klxnf] k6s cTofw'lgs Ifdtf ePsf] l;l; Sofd]/f h8fg ug]{ k|s[ofdf /x]sf] . 

6= gu/kflnsf / !@ j6} j8f sfof{nox?df O{–xflh/ h8fg ul/Psf] .  

7= l8lh6n gful/s ;xfotf sIf lgdf{0f ul/Psf] .  

8= gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf gu/sf ;"rgfd"ns ;Gb]z k|jfx x'g] ul/ l8:Kn] af]8{ h8fg 

ul/Psf] . 

9= !@ j6} j8f sfof{nodf l8lh6n gful/s j8fkq /flvPsf] .  

10= gu/sf clwsf+z zfvfx?df cgnfO{g ;ˆ6j]o/ dfkm{t ;]jf k|jfx x'g] . 

11= l8lh6n btf{ rnfgL ;]jf h8fg ul/Psf] . 

12= gu/kflnsf k|j]z4f/df l8lh6n l8:Kn] h8fg sfo{ yfngL ul/Psf] . 

13= O{–;]jf dfkm{t gu/jf;Lx?n] gu/kflnsfnfO{ ltg'{ tyf a'emfpg' kg]{ ;Dk"0f{ s/ cgnfO{af6} 

ltg]{ Joj:yf ldnfO{Psf] .  

 

v_ s[lif If]qdf k|fKt pknAwLx?  

l;=g+= ljj/)f nfeflGjt kl/jf/ 

1 wfgsf] lap+ ljt/)f 4510 kl/jf/ 

2 ux'+sf] ljp+ ljt/)f 1513 kl/jf/ 

3 tf]/Lsf] ljp+ ljt/)f 1210 kl/jf/ 

4 ldlg ls^ ljt/)f -t/sf/Lsf]_ 4520 

5 ^g]n  109 



 

 

6 df^f] kl/If)f ;]Dkn 21001 

7 s[lif r'g  1200 kl/jf/ 

8 kfj/ l^n/ 61 

9 /f]u ls/f Joj:yfkg 12012 

10 k|j[lw lj:tf/ s[lif tflnd 3000 ls;fg 

11 t/sf/L ks]^ If]q lj:tf/ 5 j^f 

12 s]/f aNs 1 

13 df%f aNs 1 

14 xfO ]̂s 1 

15 ls;fg sf*{ ljt/)f tyf ;"lrs/)f 4000 

16 Ps #/ Ps kmnkm"n -s]/f lj?jf ;d]t 15430 

17 kfj/ :k|] ljt/)f 698 

18 af]l/~÷df]^/ 393 

 
u_ lzIff If]qdf k|fKt pknAwLx?  

• ;a} dfWolds ljBfnodf lj1fg k|of]uzfnfsf] :yfkgf ul/Psf] .  

• ;a} dfWolds ljBfnodf k':tsfno :yfkgf ul/Psf] .  

• sIff ^ b]vL * sf cf=lj= ;lxt ;a} dfWolds ljBfnodf ;"rgf k|ljlww Nofasf] :yfkgf 

ul/Psf] .  

• ;a} cfwf/e"t / dfWolds ljBfnodf a'ssg{/ /flvPsf] .  

• ;'s'gf dfWolds ljBfnonfO{ k|b]z g+= ! s} gd"gf ljBfno 3f]if0ff ul/Psf] .  

• ;'Gb/x/}Frfsf] :yfgLo kf7\os|d lgdf{0f ul/Psf] .  

• :yfgLo kf7\ok':ts lgdf{0fsf] s|ddf /x]sf] .  

• ;a} ljBfnodf b/alGb ldnfg tyf Joj:yfkg 

• ;'s'gf ax'd'vL SofDk;, ;'s'gf dfWolds ljBfno, ;flhnfn dfWolds ljBfno, lzIff 

lgs]tg dfWolds ljBfno / x/}Frf dfWolds ljBfnonfO{ !÷! yfg :s'n a; vl/b ul/ 

ljt/0f ul/Psf] . 

• dbg e08f/L :d[tL k|lti7fgdf gu/af6 5fqj[l4df jif]{lg ljBfyL{x? cWoog÷cWofkg ug]{ 

u/]sf] .  

• ;'s'gf ax'd'vL SofDk;nfO{ z}lIfs cg';Gwfg s]Gb|sf] ?kdf ljsf; u/fO{Psf] . ef}lts 

k"jf{wf/ lgdf{0fdf gu/kflnsfsf] pNn]Volgo ;xof]u Pjd\ ;xeflutf /x]sf] . 

• ;flhnfn dfWolds ljBfno / ;'s'gf dfWolds ljBfnodf k|fljlws wf/sf] cWoofkgsf 

nflu cfjZos ;xof]u Pjd\ ;dGjo ul/Psf] . 



 

 

• ;'s'gf dfWolds ljBfnodf ef}lts k"jf{wf/sf] u'0f:t/ r]shfFr ug]{ sfo{sf nflu Nofa 

;]jf ;~rfngdf Nofpgsf nflu gu/kflnsfn] cfjZos ;xof]u Pjd\ ;dGjo u/]sf] . 

• @! cf}F ztflAbdf lzIffnfO{ k|ljlw;Fu hf]8\b} ;a} ;fd'bflos ljb\ofnox?df OG6/g]6sf] kx'Fr 

k'ufO{Psf] ;fy} cfjZostfsf cfwf/df ICT Nofa ;d]t :yfkgf ul/Psf] . 

 
शैनक्षकनस्थनर् 

१.साक्षरताप्रलतशत:९६(साक्षरनगरघोषणा) 

२.सामदुालयकलिद्यािय:-३६(मदरसा-१) 

३.कयाम्पस:१ 

४.संस्थागतलिद्यािय:४५ 

५.बािलिकासकेन्र:७७  

5fqj[tL ljt/0fsf] cj:yf 

l;=g+= cfly{s jif{ 5fqj[tL k|fKt ;Vof 

!= @)&$÷)&% lhNnf lzIff sfof{noaf6 ljt/0f 

ul/Psf] 

@= @)&%÷)&^ $^#% hgfnfO{ 

#= @)&^÷)&& $^(% hgfnfO{ 

$= @)&&÷)&* %##^ hgfnfO{ 

%= @)&*÷)&( $(*& hgfnfO{ 

^= ckf+utf 5fqj[QL %$ hgfnfO{ 

3_ :jf:Yo If]qdf k|fKt pknlAwx?  

 कोनिडनवरुद्धकोखोपलगाउिेकोसंख्या 

नस.िं. खोपकोप्रकार संख्या 

१. पलहिोमात्रा ७२७७५ 

२. दोसोमात्रा ८४९६७ 

३. बुस्टरडोि ८५०० 

िम्माखोप १७७२४२ 

 
ª_ kz'k+IfL k|;f/ zfvfaf6 ePsf dxTjk"0f{ sfdx? M  

आ.ि.२०७७/०७८कोसनु्दरहरैचँानगरपालिकाकोपशपुंक्षीतथ्यांक 

गाई िैसी बाख्रा वंगुर कुखुरा हास माछा 

स्थानीय 

३६९५ 

स्थानीय 

० 

स्थानीय 

२२०८७ 

क्रस 

३४५३ 

स्थानीय 

४१५७८ 

१२४७३ १५५हकेटर

पोखरी 

उन्नत

१९७७९ 

उन्नत

३१३४ 

उन्नत 

४१५३७ 

उन्नत 

११४१३ 

उन्नत 

२६६३११ 



 

 

िम्मा 

२३४७४ 

िम्मा 

३१३४ 

िम्मा 

६३६२४ 

िम्मा 

१४८६६ 

िम्मा

३०७८८९ 

  

 

सुन्त्दरहरैंचािगरपानलकाकोमत्स्यर्थापशुपंनक्षउत्पादिरेकडत 

नववरण उत्पादि उपिोग नियातर् 

दिु १८०२.६२०मे.टन ९९१.४४१मे.टन ८११.१७९मे.टन 

मासु ९९०.०५मे.टन ५९४.०३मे.टन ३९६.०२मे.टन 

अण्डा ६९,७६,०००हिारमा ४१८५६००हिारमा ७९०४००हिारमा 

माछा २०.२मे.टन २०.२मे.टन -८.०८मे.टन(आयात) 

कृनरमगिातिािनववरणः 

आ.व. गाई िैसी 

२०७४/०७५ ४३७६ २१२ 

२०७५/०७६ ५२१७ १८० 

२०७६/०७७ ६२४४ २५५ 

२०७७/०७८ ६२१८ २९६ 

२०७८/०७९ ४०९३ २२७ 

िम्मा २६१४८वटा १०७०वटा 

 

 

कृनरमगिातिािवाटउत्पादििएकावाच्छावाच्छी/पाडापाडीकोनववरणः 

 

आ.व. 

गाई िैसी 

बाच्छी बाच्छा पाडी पाडा 

२०७४/०७५ २६३१ १७५५ १२६ ८६ 

२०७५/०७६ ३१३० २०८६ १०८ ७२ 

२०७६/०७७ ३७४७ २४९७ १५२ १०३ 

२०७७/०७८ १९१२ १२७६ ११२ ७५ 

२०७८/०७९ - - - - 

िम्मा ११४२० ७६१४ ४९८ ३३६ 

 

भ्यानससिेसिकायतक्रमनववरणः 

आ.व. खोरेर् नप.नप.आर स्वाईिनफवर रेनवि िम्मासंख्या 

२०७४/०७५ ५००० ७००० - - १२००० 

२०७५/०७६ ५००० ८५०० ५०० - १४००० 

२०७६/०७७ ७५०० १०००० ५०० - १८,००० 



 

 

२०७७/०७८ ७५०० १६००० १००० ७५ २४,५७५ 

२०७८/०७९ १०००० १६५०० ३००० ५० २९,५५० 

िम्मा ३५००० ५८००० ५००० १२५ ९८१२५ 

 

घाँसनवर्रण- 

आ.व. िम्माक्षेरफल 

२०७४/०७५ २३हकेटर 

२०७५/०७६ ३१हकेटर 

२०७६/०७७ ३७.५हकेटर 

 

cfly{s jif{ cg';f/ kz'k+IfL zfvfaf6 k|fKt cg'bfg 

नस.िं. अिुदािकोनकनसम प्राप्तसंख्या 

१ च्यापकटरमेशीनलितरण ५० 

२ लमल्कलचलिङभ्याटतथालमिक्एनािाईिरलितरण १७ 

३ बाख्रातथाबोकापकेटकायवक्रम १६ 

४ मासुपसिसिुारअनुदान ८ 

५ घाँसखेतीअनुदान ९ 

६ बाख्रा, बंगरुकोखोरलनमावणअनदुान १६ 

७ व्यिसालयकपशपुािनअनदुानकायवक्रम २० 

८ िाटरपािरगटरस्प्र े २० 

९ काउम्याटलितरण १० 

१० माछापोखरीलनमावणअनुदान १० 

 

j:tL ljsf; tyf 3/gS;f zfvfaf6 ePsf sfdx? M  

cf=a= cf=a= 

@)&$÷)&% 

cf=a= 

@)&%÷)&^ 

cf=a= 

@)&^÷)&& 

cf=a= 

@)&&÷)&* 

cf=a= 

@)&*÷)&( 

hDdf 

ljj/0f 

;DkGg  %& !$( %$ !() #)( &%( 

clen]lvs/0f !@* @)^ #$ !%@ @(@ *!@ 

hDdf !*% #%% ** #$@ ^)!  

 

/fhZj zfvf  

नस.ि ं नशितकिम्बर आयनशितकिाम २०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ 

1 11313 सम्पलि कर 2,71,21,629.93 2,75,44,244.99 2,40,05,207.77 2,45,65,447.20 2,08,51,203.43 

2 11314 भलुमकर/मािपोत 7,08,600.22 7,39,959.01 10,31,815.32 5,47,639.08 4,99,026.81 

3 11321 घरिहािकर 9,96,075.59 49,73,367.16 29,28,091.81 45,66,999.66 40,56,237.18 



 

 

4 11322 िहाि लिटौरीकर 4,83,072.00 5,14,558.00 14,96,130.33 7,01,721.00 
0 

5 11452 पुिाविार सेिाकोउपयोगमािाग्नेकर 15,83,250.00 4,21,30,279.00 30,36,735.00 35,50,310.00 55,55,060.00 

6 11472 बाँडफाँडबाट प्रािहुनेलिज्ञापनकर 1,31,010.00 65,835.00 10,757.50 
  

82,07,295.00 

7 11613 व्यिसाय रलिरिेशनदस्तुर 42,04,075.00 76,43,112.00 69,56,195.00 90,69,479.50 
0 

8 11614 रेलडयो/ एफ.एमसंञ्चािनदस्तुर 0 250.00 
0 

0 
0 

9 11691 अन्यकर 38,39,107.00 89,30,249.00 770 7,070.00 1,87,903.11 

10 13413 िागत साझेदारीकायवक्रम 0 0 0 0 2,67,68,039.05 

11 14216 लनिीिारा िापतकोशलु्क 0 60.00 
0 0 0 

12 14219 अन्यसिेा शुल्क 1,90,622.50 6,13,295.50 10,89,981.80 38,12,024.94 11,94,164.95 

13 14223 लशक्षा क्षेत्रकोआम्दानी 0 2,62,050.00 3,63,700.00 6,32,100.00 10,63,500.00 

14 14229 अन्य प्रशासलनकसेिाशलु्क 875.00 3,31,972.50 2,41,602.50 17,000.00 6,27,687.50 

15 14242 नकसापास दस्तुर 1,71,00,855.25 3,02,49,686.58 1,06,59,111.04 1,12,01,590.12 1,03,40,439.02 

16 14243 लसफाररश दस्तुर 4,03,19,503.36 3,20,47,031.21 2,40,04,520.94 3,18,93,145.40 2,56,23,666.55 

17 14244 व्यलकिगत घटनादतावदस्तुर 4,92,894.75 1,67,450.00 3,41,720.00 2,43,720.00 6,05,884.50 

18 14245 नाता प्रमालणतदस्तुर 6,12,450.00 5,12,295.00 3,49,615.00 2,63,509.65 1,31,877.66 

19 14249 अन्य दस्तुर 8,37,713.40 15,75,735.87 2,21,193.75 12,02,965.90 25,54,148.02 

20 14311 न्यालयक दण्ड,िररिानारिफत 0 2,775.00 
105350 

402,195.50 
101482.99 

21 14522 सानासिारी कर 17,500.00 5,020.00 188.00 
0 0 

22 14529 अन्य रािस्ि 4,810.00 1,510.00 720.00 37,94,205.65 44,035.00 

23 15111 बेरुिु 65,200.00 2,03,515.00 2,78,840.00 1,25,058.00 8,500.00 

24 22413 करारसेिा शलु्क 0 16,382.59 
0 0 0 

िम्मा: 9,87,09,244.00 15,85,30,633.41 7,71,22,245.76 9,65,96,181.60 10,84,20,150.77 

 

Goflos ;ldlt dfkm{t ePsf Gofolg?k0fsf sfdx?M 

l;=g+= ph'/Lsf] k|sf/ 
ph'/L 

;+Vof 

km5\of}6 

ePsf] 

km5\of}6 

x'g afFsL 

oyfl:yltdf 

/flvPsf] 

! hUuf ;DalGw ljjfb\ 85 65 20 0 

+@ n]gb]g÷sf/f]af/ 45 36 9 0 

# ;DaGw ;DaGwL 24 23 1 0 

$ ufnL a]OHhtL 29 27 2 0 

% 
OHht cfdb cg';f/ vfg nfpg 

kfpF 
27 22 3 2 



 

 

^ kz'k+IfL ;DaGwL 12 12 0 0 

& 3/jxfn ;DaGwL 10 7 3 0 

* 
cGo ljjfb -c+zj08f, b]jfgL ph'/L, 

Joltmut ;DkQL xfgL, gful/stf_ 
18 15 2 1 

hDdf 250 207 40 3 

 

  



 

 

सुन्त्दरहरैचँािगरपानलकाबाटप्रवाह हुिेसावतिनिकसेवामासुिारगिुतपिे
नवियहरु:  

1= पयुावएका सेिाहरु िनतािेअनभुि गरेकाआिश्यकताहरुिाई परुा गनव सकने लकलसमका छैन्न

त्यसकारणिनतािेमहसुसगनवसकनेलकलसमकोसािविलनकसेिाप्रिाहल्याउनुपने। 
2= सेिाहरुिलक्षतिगवमापगुाउनुपने। 
3= सेिाहरुपयुावउनेक्रममाउपिब्िसािनहरु(मानिीय, लििीय रिस्तगुत)को कुशिउपयोग

गनुवपने। 
4= रािनैलतकप्रलतिद्धताकोअभाि 
5= उपयिुरव्यिहाररकनीलतरकायवलिलिहरुकोअभाि 
6= सेिाप्रदायकलनकायमािनउिरदायीभािनाकोकमी 
7= सेिाप्रिाहमासंिग्नकमवचारीहरुिाईसमलुचतप्रोत्साहनव्यिस्थालमिाउने 
8= सेिापररपतूीसम्बन्िीकायवक्रमहरुउदशे्यमिूकहुनपुने। 
9= कमवचारीको उत्पे्ररणा कमी हुनकुो साथै मनोबि ह्रासोन्मखु छ । पदस्थापना, सरुिा, तालिम

पक्षिाईलिशेषध्यानलदनपुने। 
10= निप्रितवनरअग्रसरतािाईप्रश्रयलदनेकायवसंस्कृतीकोलिकासहुनपने। 
11= लिम्मेिारीतथाििाफदलेहतालिनपुने। 
12= कायावियमाअनौपचाररकगटुबन्दीतोलडलनपने। 
13= सािविलनकसेिाप्रिाहसम्बन्िमानीलतगतस्पष्टता, सेिाकालकलसम, सेिालितरणप्रणािीतथा

संयन्त्र, गणुस्तर, अत्यािश्यकिस्तुतथासेिाग्राहीकोअलिकार, गनुासोसनुुिाइतथासमािान
िस्ताके्षत्रिाइसमेटीएकीकृतनीलतकोतिुवमागनुवपने। 

14= सचूना प्रलिलििगायतकायविय व्यिस्थापन, कायवलिलि, िनशलि लिकास र सेिाग्राहीमैत्री

िातािरणसिृनागनुवपने। 
15= सेिाप्रािगनवकािालगभनुवपनेफारमकापछाडी सेिाप्रािगनेकायवलिलिसलहतसेिाप्रािगनव

चालहनेकागिातसम्बन्िीिानकारीउल्िेखगराउनुपने। 
16= नागररकसन्तुलष्टफारमकायावियकोहले्पडेकसमाउपिब्िगराउनुपने। 
17= सेिाप्रिाहसम्बन्िमासेिाग्राहीिाइआिश्यकताअनुसारक्षलतपतूीलदनेव्यिस्थागने। 
18= सेिाग्राहीिाईआरम्भदेखीअन्तयसम्मक्रलमकरुपिेसेिाप्रदानगनवसहिपहुचँहुनेगरीअलफस

िेआउटलमिाउनुपने। 



 

 

19= महत्िपणूवलनणवयहरुिाईसूचनाप्रलिलिकोप्रयोगगररव्यिलस्थतअलभिेखरायनुपने। 
20= सबैशाखामाकामगनेकमवचारीकोफोटो, सम्पकव नम्बररनामसलहतकोलििरणरायनुपनेदलेखन्छ

। 
 
 

िन्यिाद। 

 
 

 


