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क्र.सं. काम, कततव्य, अधिकार र क्तजम्मेिारी कायातन्ियन गने मखु्य क्तजम्मेिारी 
शाखा इकाई 

1 स्थानीय सेिा तथा जनशक्ति विकास प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी नीधत, मापदण्ड, सेिाशतत, योजना, कायातन्ियन र 
धनयमन 

 समायोजन भई आउने कमतचारीको व्यिस्थापन 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायत 
 गाउँपाधिकाको संगठन विकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी धनिातरण, जनशक्ति 

व्यिस्थापन र िृक्ति विकास, 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रबद्र्घन र धनयमन 

 मानि संसािन विकासका िाधग अल्पकािीन तथा दीघतकािीन योजना तजुतमा 
 गाउँपाधिकामा साितजधनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्यिस्थापन 

 स्थानीय शाक्तन्त सधमधत सम्बन्िी कायतहरु। 

२  साितजधनक खरीद तथा सम्पक्ति व्यिस्थापन प्रशासन क्तजन्सी क्तजन्सी प्रमखु 

 गाउँपाधिकाको िाधग साितजधनक खरीद तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्िी विषय 

 गाउँपाधिका धभत्रको साितजधनक तथा सरकारी सम्पक्ति, सामदुावयक सम्पक्ति, भिन, सडक, 

पसि, व्यिसाय  
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३ पूबातिार, उद्योग, खानी तथा खनीज, िनको वििरण सवहतको अद्यािधिक अधभिेख प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 गाउँपाधिकाको स्िाधमत्िमा रहेको सम्पक्तिको अद्यािधिक अधभिेख 

 गाउँपाधिका क्तस्थत सरकारी सम्पक्तिको एकीकृत वििरण। 

४ स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सगँको सम्िन्ि र समन्िय तथा िडा सँगको समन्िय 

संघ तथा प्रदेश तहमा संवििान तथा काननु बमोक्तजमको सहभाधगता तथा प्रधतधनधित्ि 

प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 क्तजल्िा समन्िय सधमधत सँगको समन्िय 

 िडातह सँगको सम्पकत  र समन्िय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, क्तशष्टाचार 

५ साितजधनक भिन तथा भौधतक पूिातिारको संरक्षण र सरुक्षा, प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग, 

 अपराि रोकथाम तथा अनसुन्िानमा सहयोग, 

 फूटपाथ व्यिस्थापन 

 धनमातण धनयमन 

 गणुस्तर धनयन्त्रण 

 नगरप्रहरी सम्बन्िी अन्यकायत। 
६ न्यावयक सधमधतको सक्तचिािय, न्याय, कानून, मानि अधिकार प्रिद्र्िन तथा मेिधमिाप र 

मध्यस्थता, धनणतय तथा फैसिा कायातन्ियन 

प्रशासन क्तजन्सी क्तजन्सी प्रमखु 
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 न्यावयक सधमधतको सक्तचिािय सम्िन्िी कायत 
 न्याय तथा कानूनी राज्यको पररपािना 
 मानि अधिकारको संरक्षण तथा प्रिद्र्िन 

 व्यक्ति र समदुाय बीच मेिधमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

 न्यावयक धनणतय तथा फैसिा कायातन्ियन 

 
७  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास तथा विस्तार र एफ.एम. सञ्चािन प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 आफ्नो क्षेत्रधभत्र इन्टरनेटसेिा, टेधिसेन्टर, केबिु तथा तारविहीन टेधिधभजन प्रसारणको 
अनमुधत, निीकरण र धनयमन 

 एकसय िाटसम्मको एफ. एम. रेधडयो सञ्चािन अनमुधत, निीकरण र धनयमन 

 आफ्नो क्षेत्रधभत्र पत्रपधत्रकाको प्रकाशन अनमुधत, अधभिेख तथा धनयमन 

 अधभिेख व्यिस्थापनमा निीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग 

 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सितसािारण जनताको सहज र सरि पहुचँ तथा सूचना 
प्रविधिको विकास र विस्तार सम्बन्िी कायतक्रम तजुतमा र कायातन्ियन 

 बैज्ञाधनक अध्ययन, अनसुन्िान र प्रविधि विकासमा िगानी 
 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आिाररत तथ्याङ्क व्यिस्थापन। 

८ बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौि, खाद्य सरुक्षा रउ पभोिा वहत संरक्षण प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 
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o स्थानीय व्यापार, िाक्तणज्य, िस्तकुो माग, आपूधतत व्यबस्थापन तथा अनगुमन 

o बजार तथा हाटबजार व्यिस्थापन 

o उपभोिा अधिकार तथा वहतसम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन र धनयमन 

o स्थानीय िस्तहुरूको उत्पादन, आपूधतत तथा धनकासी प्रके्षपण, मूल्य धनिातरण र अनगुमन 

o स्थानीय व्यापार र िाक्तणज्य सम्बन्िी पूिातिार धनमातण, 

o स्थानीय िस्त ुर सेिा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र धनयमन, 

o उपभोिा सचेतना, िक्तक्षतउपभोिाको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्त ु तथा सेिाको 
गणुस्तर परीक्षण, 

o खाद्यपदाथतको गणुस्तर धनयन्त्रण, 

o खानेपानीको गणुस्तर धनयन्त्रण, 

o स्थानीय व्यापार प्रिद्र्घन सहजीकरण र धनयमन। 
 

9  बैठक तथा वििायन प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

o कायतपाधिका तथा सभाको बैठक व्यिस्थापन 

o कायतपाधिकाको धनणतयहरुको विद्यधुतय माध्यमबाट अधभिेखीकरण तथा प्रकाशन 

o कायतपाधिका तथा सभामा पेश गनुतपने विधभन्न नीधत, धनयम तथा कानूनको मसौदामा संयोजन 

o कायतपाधिकाका विधभन्न सधमधत, उपसधमधत, कायतदिको बैठक व्यिस्थापन 

o नीधत, काननुको प्रमाणीक प्रधतको संरक्षण, प्रकासनका िाधग समन्िय 
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o वििायन सम्िन्िी अन्य कायत 
 

१०  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पित, उपािी, विभषुण, आदद। प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

o स्थानीय चाडपित, साितजधनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्यिस्थापन 

o उपािी तथा विभषुण सम्िन्िी धसफाररश, अधभिेख 
 कुनै पधन शाखािाई नतोकेको अन्य कायत 
 

११  योजना तजुतमा, कायतयोजना तयारी, उपभोिा सधमधत पररचािन प्रशासन योजना योजना अधिकृत 

o विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, योजना र धनयमन 

o स्थानीय विकास नीधत, अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघतकािीन विकास योजना तजूतमा, 
अनगुमन तथा मूल्यांकन 

o आधथतक, सामाक्तजक, साँस्कृधतक, िातािरणीय, प्रविधि र पूिातिारजन्य विकासका िाधग 
आिश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुतमा, कायातन्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

o बावषतक विकास कायतक्रम, आयोजना तजुतमा, कायातन्ियन 

o विकास धनमातण प्रकृयामा स्थानीय जनसहभाधगता अधभबवृिका कायतक्रम तजुतमा र 
कायातन्ियन 

o विकास योजनाहरुको िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन 

o उपभोिा सधमधतको वििरण, क्षमता विकास 

o विकासका प्राथधमकता प्राप्त क्षेत्रधनिातरण 
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o संघीय र प्रादेक्तशक आयोजना, पररयोजना कायातन्ियनमा समन्िय, सहजीकरण र सहयोग 

o विकास आयोजना तथा पररयोजनासम्बन्िी अन्यकायत। 

o विकास आयोजनाको अनगुमन, आिधिक प्रगधत तथा प्रधतफिको समीक्षा 
o विकास योजनाको अनगुमन तथामूल्यांकनको आिार तथा प्रवक्रया धनिातरण 

o आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्िान तथा प्रभाि मूल्याङ्कन। 

१२ राजश्व नीधत तथा प्रशासन 
o राजश्व सम्बन्िी नीधत, कानून तजूतमा, कायातन्ियन र धनयमन (राजस्ि चहुािट धनयन्त्रण 

समेत) 
o सम्पक्ति कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रक्तजषे्ट्रशन शलु्क, सिारी सािन कर, सेिा शलु्क 

दस्तरु, पयतटन शलु्क, 
o विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भधूमकर (मािपोत), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, 

बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ िा 
o माररएको जीिजन्तकुो हाड, धसंग, पिाँख, छािामा कर, प्राकृधतक स्रोत सािन, व्यिसावयक 

कर सम्बन्िी नीधत, कानून, 
o मापदण्ड, कायातन्ियन, बाडँफाँड, संकिन र धनयमन, अन्य आय व्यिस्थापन 
o साितजधनक खचत तथा प्राकृधतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड 

तथा धनयमन र सोको 
o सङ्किन तथा बाडँफाडँ 

प्रशासन राजस्ि शाखा प्रमखु 
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o आफ्नो के्षत्रधभत्र राजस्िका दर अन्य शलु्क धनिातरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोक्तजम 
प्राकृधतक श्रोत सािन र सेिा 

o शलु्क जस्ता रोयल्टी सङ्किन, समन्िय र धनयमन 
o स्थानीय पूिातिार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क तथा दस्तरु (नीधत, काननु, मापदण्ड, 

धनयमन, शलु्क धनिातरण, 
o संकिन तथा व्यिस्थापन) 
o मािपोत संकिन 
o काननु बमोक्तजम ढंुगा, धगट्टी, िाििुा, माटो, ननु, स्िेट, फायरक्िेजस्ता खानी खनीज 

पदाथतको सिेक्षण, अन्िेषण, 
o उत्खनन र सो सम्बन्िी रोयल्टी सङ्किन 
o टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोधनङ्ग, बञ्जी जक्तम्पङ्ग, क्तजपफ्िायर, यातयाक्तफ्टङ्ग शलु्क 
o सामदुावयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 
o  पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 
o  प्राकृधतक स्रोतको उपयोग सम्बन्िी नीधत धनिातरण र कायातन्ियन तथा प्रदेश र संघीय 

मापदण्ड पािना 
o  प्रचधित काननु बमोक्तजम दण्ड जररिाना 
o  बाँकी बक्यौता रकमको िगत र असिु उपर 
o  करदाता क्तशक्षा तथा करदाता वििरण अद्यािधिक 
o आधथतक सािनको महिम उपयोग तथा पररचािन 
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o  राजश्व परामशत सधमधत सम्बन्िी विषय 
o  स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्घनका िाधग प्रोत्साहन, 
o  राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन 
o  राजस्ि सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान 
o  संघीय तथा प्रदेश कानून बमोक्तजम बजेट घाटापूधततको स्रोत व्यिस्था 

१३ आधथतक प्रशासन 
o  आधथतक (कायतवििी) नीधत, काननु, मापदण्ड, कायातन्ियन र धनयमन, आधथतक प्रशासन र 

व्यिस्थापन 
o  बजेट सीमा धनिातरण, बजेट तजूतमा, कायातन्ियन र धनयमन 
o  सक्तञ्चत कोष तथा आकक्तस्मक कोषको व्यिस्थापन 
o  िगानी र िाभांशको व्यबस्थापन 
o  िेखा व्यिस्थापन, खचत, राजश्व, िरौटी, कायतसंचािन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा 

संपक्तिको एकीकृत वििरण 
o  समवष्टगत आधथतक अिस्थाको विश्लषेण 
o  ऋण तथा अनदुानको व्यिस्थापन र धनयमन 
o  िगानी प्रके्षपण (सहकारी, सहकारी तथा धनजी) र वििीय व्यिस्थापन 
o  कारोबारको िेखांकन, धनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन 
o  राजश्व तथा व्ययको अनमुान 
o  बेरुजू फछ्र्यौट 

आधथतक प्रशासन आधथतक िेखा अधिकृत 
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o आधथतक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्िी अन्य विषय 

१४ सडक तथा यातायात व्यिस्था 
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड 

तथा धनयमन 
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र तटबन्िन सम्बन्िी 

गरुुयोजनाको तजुतमा, 
 कायातन्ियन र स्तरोन्नधतका आयोजनाको पवहचान, अध्ययन, कायातन्ियन, ममतत, सम्भार 
 यातायात सरुक्षा व्यिस्थापन र धनयमन 
 स्थानीय साितजधनक यातायातको रुट धनिातरण, अनमुधत, निीकरण, खारेजी, सेिाको 

गणुस्तर, भाडा दर धनिातरण र 
 धनयमन 
 ट्याक्सी सेिा अनमुती, व्यबस्थापन र धनयमन, 
 िातािरणमैत्री, जििाय ु पररिततन अनकूुिन, अपाङ्गता र िैवङ्गगमैत्री यातायात प्रणािीको 

प्रिद्र्िन 
 आिारभतू यातायात सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसंग समन्िय 
 यातायात के्षत्रमा िगानी अधभबवृि 
 यातायात सवुििामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच 
  यातायात के्षत्रमा िाताबरणमैत्री प्रविधििाई प्रोत्साहन 

पूिातिार विकाश पूिातिार इक्तन्जधनयर 
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  धनजी यातायात धनयमन व्यिस्थापन 

 भिन तथा भिन संवहता एिं धनमातण इजाजत (धडजाइन समेत) 
 भिन सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्िी योजना तजुतमा, आयोजना 

पवहचान, अध्ययन, 
 कायातन्ियन र धनयमन, 
 रावष्ट्रय भिन संवहता तथा मापदण्ड बमोक्तजम भिन धनमातण अनमुधत र धनयमन 
 भिन धनमातण इजाजत, भिन संवहता कायातन्ियन 
 भिन धनमातणको नक्शा स्िीकृधत, संशोिन, धनयमन 
 परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्ररहािय संरक्षण, सम्बद्र्िन र पनुःधनमातण, 
 सरकारी भिन, विद्यािय, सामदुावयक भिन, सभागहृ तथा अन्य साितजधनक भिन तथा 

संरचना धनमातण र ममतत 
 संभार, 

पूिातिार विकाश पूिातिार इक्तन्जधनयर 

 जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनी पजुात, भ—ूउपयोग तथा िस्ती विकास 
 जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनी पजुात, 
 प्रादेक्तशक मापदण्ड बमोक्तजम घरजग्गा िनी दतात प्रमाणपजुात वितरण तथा िगत व्यिस्थापन 
 भधूमको िगीकरण अनसुारको िगत 
 जग्गाको वकिाकाट र भमूी िगत (नक्शा, से्रस्ता) धनमातण र संरक्षण 
 सरकारी प्रयोजनका िाधग जग्गा प्राधप्त, मआुब्जा धनिातरण तथा वितरणमा समन्िय र 

पूिातिार विकाश पूिातिार इक्तन्जधनयर 
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सहजीकरण 
 जग्गा वििाद समािानमा मेिधमिाप र मध्यस्थता 
 विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताक्तत्िक महत्ि िगायत िन, सीमसार क्षेत्र, 

तटिती क्षेत्रका जग्गा 
 सम्बन्िी िगत 
 बस्ती विकास 
 शहरीकरण, बस्ती विकास सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्िी योजना 

तजुतमा, आयोजना पवहचान, 
 अध्ययन, कायातन्ियन र धनयमन 
 आिारभतू आिासका योजना तजुतमा र कायातन्ियन 
 गाउँपाधिकामा अव्यिक्तस्थत बसोबास व्यिस्थापन कायतक्रमको तजुतमा र कायातन्ियन 
 आिारभतू बसोिास सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसँग समन्िय 
 योजनाबि र व्यबक्तस्थत िस्ती विकासका कायतक्रमको तजुतमा कायातन्ियन 
 एकीकृत बस्ती विकासका िाधग जग्गाको एवककरण तथा जग्गा विकास र व्यबस्थापन 
 सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा रही आफ्नो के्षत्रको भउूपयोग नीधत, योजना, 

कायतक्रम तजुतमा र कायातन्ियन 
 सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अिीनमा रही व्यिक्तस्थत बस्ती विकासका कायतक्रमको 

तजुतमा र कायातन्ियन 
 संघीय र प्रदेश काननु बमोक्तजम स्थानीय तहमा सकुुम्िासी पवहचान र अधभिेख व्यिस्था 
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 स्थानीयस्तरमा सकुुम्िासी सम्िन्िी जीविकोपाजतन र िसोिास व्यिस्था 
 एकीकृत िस्ती विकासका िाधग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यिस्थापन । 

 जिविद्यतु, उजात, सडक ििी र धसंचाई 
 जिविद्यतु, उजात र सडक ििी 
 साना जिविद्यतु आयोजना, निीकरणीय उजात तथा िैकक्तल्पक ऊजात सम्िन्िी सम्बन्िी 

नीधत, कानून, मापदण्ड, 
 योजना, कायातन्ियन र धनयमन 
 िैकक्तल्पक ऊजात सम्बन्िी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अधभिृवि÷प्रबद्र्घन, 
 विद्यतु वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र धनयमन 
 जनसहभाधगतामा आिाररत स्िदेशी िगानीिाई प्राथधमकता दददै जिस्रोतको बहउुपयोगी 

विकास कायतक्रमको तजुतमा 
 र कायातन्ियन 
 स्थानीय विद्यतु वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र धनयमन 
 सडक ििीको व्यिस्था 
 धसंचाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण 
 धसँचाई सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड धनिातरण र धनयमन 
 धसँचाई सम्बन्िी गरुुयोजनाको तजुतमा, कायातन्ियन र स्तरोन्नधतका आयोजनाको पवहचान, 

अध्ययन, कायातन्ियन, 
 ममतत, सम्भार र धनयमन, 

पूिातिार विकाश पूिातिार इक्तन्जधनयर 
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 स्थानीय साना, सतह तथा भधूमगत धसचाई प्रणािीको सञ्चािन धनमातण, सिुार, ममतत सम्भार 
तथा सेिा शलु्कको 

 धनिातरण र सङ्किन व्यिस्थापन 
 जिउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण सम्िन्िी स्थानीय 
 तटबन्ि, नदी धनयन्त्रण तथा नदीे ेव्यिस्थापन र धनयमन 
 साना जि उपयोग सम्बन्िी आयोजना तजुतमा, कायातन्ियन र अनगुमन । 

 
 विपद् व्यिस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्ििेुन्स 

 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको 
कायातन्ियन र धनयमन 

 विपद् पूित तयारी तथा प्रधतकायत योजना, जोक्तखम न्यूनीकरण कायत योजना 
 विपद् पूित तयारी, खोज तथा उिार, राहत सामग्रीको पूित भण्डारण, वितरण र समन्िय 
 विपद् जोक्तखम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण 
 विपद् व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था, धनजीके्षत्रसँग सहयोग, 

समन्िय र सहकायत 
 विपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 
 विपद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुधनतमातण 
 विपद् सम्बन्िी तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 
 प्राकृधतक प्रकोपको रोकथाम र पूित तयारी 
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 विपद् जोक्तखम न्यूनीकरणका िाधग पूित सूचना प्रणािी सम्बन्िी कायतक्रमको तजुते मृा र 
कायातन्ियन, 

 बारुण यन्त्र तथा एम्बिेुन्सको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 
 स्थानीय आपतकािीन कायत सञ्चािन प्रणािी 

 
 साितजधनक धनजी साझेदारी 

 स्थानीय साितजधनक—धनजी साझेदारी सम्िन्िी स्थानीय नीधत, योजना धनमातण 
 स्थानीय साितजधनक—धनजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा कायातन्ियन 
 स्थानीय विकासमा धनजी क्षेत्रको प्रबद्र्िन 

पूिातिार विकाश पूिातिार इक्तन्जधनयर 

 कृवष, पशपुन्छी तथा सहकारी 
कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड, 
योजना, कायातन्ियन र 

 धनयमन 
 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूिातिार धनमातण, साना धसँचाई धनमातण, 

ताधिम, प्रविधि प्रसार, 
 प्राविधिक टेिा, कृवष सामाग्री आपूधतत र कृषक क्षमता विकास कायतक्रमको सञ्चािन 
 कृवषजन्य प्राकृधतक प्रकोप तथा महामारी रोगको धनयन्त्रण 
 कृवष िातािरण संरक्षण तथा जैविक विवििताको संरक्षण र प्रिद्र्घन 

आधथतक विकास कृवष शाखा प्रमखु 
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 कृवष प्रसार तथा जनशक्तिको प्रके्षपण, व्यिस्थापन र पररचािन 
 उच्च मूल्ययिु कृवषजन्य िस्तकुो प्रिद्र्घन, विकास तथा बजारीकरण 
 कृवषसम्िन्िी िीमा र कजात सहजीकरण 
 शीत भण्डारणको व्यिस्थापन 
 कृषकहरूको क्षमता अधभिवृि, प्राविधिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशिीकरण 
 कृवष बीउविजन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औषधिहरूको आपूधतत, उपयोग र धनयमन 
 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्िी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्िय, 

व्यिस्थापन र धनयमन 
 कृवष सम्बन्िी प्रविधिको संरक्षण र हस्तान्तरण 
 कृवष तथ्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सम्बन्िी सूचनाको प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यिस्थापन 

 पशपुन्छी 
 पशपुािन र पश ुस्िास्थ्य सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र 

धनयमन 
 पशपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिातिार धनमातण, ताधिम, प्राविधिक टेिा, कृषक 

क्षमता विकास कायतक्रमको 
 सञ्चािन र धनयमन 
 पशपुन्छीजन्य प्राकृधतक प्रकोप तथा महामारी रोगको धनयन्त्रण 
 पशपुन्छी क्तचवकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 

आधथतक विकास पश ु शाखा प्रमखु 
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 पशनुश्ल सिुार पिधत विकास र व्यबस्थापन 
 पशपुन्छी सम्बन्िी बीमा र कजात सहजीकरण 
 स्थानीय चरन तथा खकत  विकास र व्यिस्थापन 
 पश ुआहारको गणुस्तर धनयमन 
 स्थानीयस्तरमा पशपुन्छी सम्बन्िी तथ्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी 
 पश ुबिशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र धनयमन 
 पशपुािन तथा पश ुस्िास्थ्य सम्बन्िी अन्य कायत । 

सहकारी 
 सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्डको धनमातण, कायातन्ियन र धनयमन 
 स्थानीय सहकारी संस्थाको दतात, अनमुधत, खारेजी र विघटन 
 सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड धनिातरण र धनयमन 
 सहकारी सम्बन्िी रावष्ट्रय, केन्रीय, विषयगत, प्रादेक्तशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्िय 

र सहकायत 
 सहकारी सम्बन्िी स्थानीय तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 
 स्थानीय सहकारीको क्षमता अधभिृवि 
 स्थानीय सहकारी के्षत्रको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन । 

 
 िन, भ—ूसंरक्षण, िन्यजन्त,ु जिािार, जधडबटुी तथा जैविक विवििता 

 िन, जङ्गि, िन्यजन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, िातािरण, पयातिरण तथा जैविक विवििता 
आधथतक विकास पश ु शाखा प्रमखु 
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सम्बन्िी स्थानीय 
 नीधत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र धनयमन 
 सामदुावयक, ग्रामीण तथा शहरी, िाधमतक, किधुियती िनको संरक्षण, सम्िद्र्िन, उपयोग र 

धनयमन 
 िन उपभोिा समूहको व्यिस्थापन 
 मध्यिती के्षत्रको सामदुावयक, िाधमतक र कबधुियती िनको व्यिस्थापन 
 नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा िृक्षारोपण व्यिस्थापन 
 धनजी तथा व्यिसावयक िनको प्रबद्र्घन र धनयमन 
 साितजधनक खािी जग्गा, पाखा िा के्षत्रमा िृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन 
 जडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्िी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्किन, प्रबद्र्घन, 

प्रशोिन, र बजार 
 व्यिस्थापन 
 िनबीऊ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्घन 
 नसतरी स्थापना, धबरुिा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिद्र्िन 
 िन्यजन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यिसावयक पािन, उपयोग र अनगुमन 
 िन्यजन्तबुाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभाि रोकथाम, व्यिस्थापन 
 स्थानीय प्राणी उद्यान (क्तचधडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन 
 स्थानीय िन्यजन्त ुपयतटन र आयआजतन 
 स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन 
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 िन, िन्यजन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अधभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्िान 
 रैथाने प्रजाधतको संरक्षण र प्रिितन 
 धमचाहा प्रजाधतको धनयन्त्रण 
 जैविक विवििताको अधभिेख 
 सामदुावयक भसंूरक्षण र सोमा आिाररत आय आजतन कायतक्रम 
 भसंूरक्षण र जिािार व्यिस्थापनजन्य सामदुावयक अनकूुिन 
 जििायू पररिततन अनकुुिन कायत 
 आय आजतनमा आिाररत जडीबटुीको संरक्षण, प्रबद्र्िन, व्यिस्थापन 

 
 उद्योग तथा उद्यमक्तशिता विकास र खानी तथा खधनज पदाथतको संरक्षण 

उद्योग 
 िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको दतात, निीकरण, खारेजी र धनयमन 
 िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको विकास र प्रिद्र्िन 
 उद्यमक्तशिता प्रिद्र्िन 
 व्यापाररक फमत, पसिको दतात, अनमुधत, निीकरण, खारेजी र धनयमन 
 सीप विकास सम्बन्िी कायतको प्रबद्र्िन । 
 खानी तथा खधनज 
 खानी तथा खधनज पदाथतको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड तथा 

योजनाको कायातन्ियन र 

आधथतक विकास पश/ुकृवष शाखा प्रमखु 
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 धनयमन, 
 ढुङ्गा, धगटी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, खरीढुङ्गा, फायरक्िेजस्ता खानीजन्य िस्त ु

सिेक्षण, अन्िेषण, उत्खनन ्
 ढुङ्गा, धगट्टी, बाििुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्िे तथा स्िेट आदद खानीजन्य 

िस्तकुो संरक्षण, विकास, 
 उत्खनन ्र उपयोग सम्बन्िी दतात, अनमुधत, निीकरण, खारेजी र व्यिस्थापन 
 खानी तथा खधनज पदाथत सम्बन्िी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन, अधभिेखन तथा 

व्यबस्थापन 
  

 रोजगार प्रबद्र्िन तथा गररबी न्यूनीकरण 
 गररबी धनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड, धनयमन र अध्ययन 

अनसुन्िान 
 गररबी धनिारणको स्थानीय रणनीधत तजूतमा 
 गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेक्षण, सूचना व्यिस्थापन र धनयमन 
 गररबी धनिारण सम्बन्िी रावष्ट्रय, प्रादेक्तशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकत , समन्िय 

र सहकायत 
 रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 
 स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी श्रधमकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यिस्थापन 
 पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्तक्षत समूह सम्बन्िी स्थानीय योजना, 

आधथतक विकास पश/ुकृवष शाखा प्रमखु 
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कायतक्रम, स्रोत पररचािन र 
 व्यिस्थापन 
 संघीय र प्रदेश कानून बमोक्तजम स्थानीय तहमा सकुुम्बासीको पवहचान र अधभिेख 

व्यिस्थापन 
 सकुुम्बासी सम्बन्िी जीविकोपाजतन र बसोबास व्यिस्थापन 

 आिारभतू तथा माध्यधमक क्तशक्षा 
 प्रारक्तम्भक बाि क्तशक्षा तथा विद्यािय क्तशक्षा, अनौपचाररक क्तशक्षा, खिुा तथा 

िैकक्तल्पक क्तशक्षा (गरुुकुि, मदरसा, 
 गमु्बा आदद), धनरन्तर धसकाइ तथा विशेष क्तशक्षा सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, 

योजनाको धनमातण, कायातन्ियन र धनयमन 
 प्राविधिक क्तशक्षा तथा व्यािसावयक ताधिमको योजना तजुतमा, सञ्चािन, अनमुधत र 

धनयमन 
 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वितरण तथा कायातन्ियन 
 विद्यािय क्तशक्षक तथा कमतचारी व्यिस्थापन 
 विद्याियको नक्साङ्कन, अनमुधत, स्िीकृधत, समायोजन तथा धनयमन 
 शैक्तक्षक पूिातिार धनमातण र ममतत सम्भार 
 आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यिस्थापन 
 विद्याथी धसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्यिस्थापन 
 विद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिृक्तिको व्यिस्थापन 

सामाक्तजक 
विकास 

क्तशक्षा क्तशक्षा अधिकृत 
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 शैक्तक्षक परामशत सेिाको अनमुधत तथा धनयमन 
 स्थानीयस्तरको शैक्तक्षक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रिद्र्िन र स्तरीकरण 
 माध्यधमक तहसम्मको शैक्तक्षक कायतक्रमको समन्िय र धनयमन 
 पसु्तकािय एिं पत्रपधत्रका 
 स्थानीय पसु्तकािय, िाचनािय तथा सामदुावयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा 

व्यिस्थापन । 
 

 खेिकुद तथा अधतररि वक्रयाकिाप 
 स्थानीयस्तरमा खेिकूद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको धनयमन र समन्िय 
 खेिकुदको संरचनाको पूिातिार धनमातण, सञ्चािन तथा विकास 
 खेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन 
 खेिकूद प्रधतयोगीता आयोजना र सहभागीता 
 अधतररि वक्रयाकिाप सम्बन्िी विषय । 

 

सामाक्तजक 
विकास 

क्तशक्षा क्तशक्षा अधिकृत 

 आिारभतू स्िास्थ्य तथा सरसफाई 
 आिारभतू स्िास्थ्य र सरसफाई सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, योजनाको धनमातण, 

कायातन्ियन तथा धनयमन 
 रावष्ट्रय तथा प्रदेशस्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोक्तजम स्थानीयस्तरको स्िास्थ्य सम्बन्िी 

िक्ष्य र गणुस्तर धनिातरण 

सामाक्तजक 
विकास 

स्िास्थ्य स्िास्थ्य संयोजक 
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 रावष्ट्रय र प्रादेक्तशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पताि, नधसतङ्ग होम, धनदान केन्र तथा अन्य 
स्िास्थ्य संस्थाहरूको 

 क्तक्िधनक दतात, सञ्चािन अनमुधत र धनयमन 
 आिारभतू स्िास्थ्य सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 
 अस्पताि र अन्य स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन 
 स्िास्थ्य सेिा सम्बन्िी भौधतक पूिातिार विकास तथा व्यिस्थापन 
 सरसफाई सचेतनाको अधभिृवि 
 रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सेिा 
 औषधि पसि सञ्चािन र धनयमन 
 औषधिजन्य िनस्पधत, जटीबटुी र अन्य औषधिजन्य िस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन र वितरण 
 स्िास्थ्य बीमा िगायतका सामाक्तजक सरुक्षा कायतक्रमको व्यिस्थापन 
 औषधि तथा अन्य मेधडकि उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य धनिातरण र धनयमन 
 औषधिको उक्तचत प्रयोग र सूक्ष्मजीि धनरोिक प्रधतरोि न्यूनीकरण 
 औषधि र स्िास्थ्य उपकरणको खरीद, भण्डाण र वितरण 
 स्िास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यिस्थापन 
 जनस्िास्थ्य धनगरानी (पक्तब्िक हेल्थ सभेिेन्स) 
 प्रिद्र्घनात्मक, प्रधतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र पयाधिएवटभ स्िास्थ्य 

सेिाको सञ्चािन 
 स्िस्थ जीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थ्य िृिको पािना, 
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पञ्चकमत िगायतका 
 जनस्िास्थ्य सेिाको प्रिद्र्िन 
 जनुोवटक र कीटजन्य रोगको धनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन 
 सधुतत, मददरा र िागू पदाथतजन्य िस्तकुो प्रयोग धनयन्त्रण तथा सचेतना अधभिृवि 
 आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होधमयोपयाधथक, प्राकृधतक क्तचवकत्सा िगायतका परम्परागत 

स्िास्थ्य उपचार सेिाको 
 व्यिस्थापन 
 जनस्िास्थ्य, आपत्कािीन स्िास्थ्य तथा महामारीको धनयन्त्रण योजना र कायातन्ियन 
 सरुिा तथा नसने रोगको धनयन्त्रण तथा रोकथाम 
 आकक्तस्मक स्िास्थ्य सेिा प्रिाह । 

 
 िैंधगक समानता तथा सामाक्तजक सरुक्षा 

िैंधगक समानता 
 मवहिा हक सम्बन्िी नीधत, योजना कायातन्ियन, समन्िय र धनयमन 
 मवहिाको आधथतक, सामाक्तजक, राजनीधतक सशक्तिकरण, क्षमता विकास 
 िैधगक वहंसा धनिारणका िाधग धनरोिात्मक, प्रिद्र्िनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र 

पनुःस्थापना 
 िैंधगक उिरदायी बजेट 

िाििाधिका 

सामाक्तजक 
विकास 

क्तशक्षा क्तशक्षा अधिकृत 
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 बािबाधिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायातन्ियन र धनयमन 

 बािबाधिकाको हकहीत संरक्षण 
 बािमैत्री शासकीय प्रिन्ि, बाि क्िब, बाि संरक्षण सधमधत तथा बाि सञ्जाि 
 बािबाधिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्िमा संघ, प्रदेश तथा अन्य धनकायसँग सम्पकत , 

समन्िय तथा सहकायत, 
 बािबाधिका पररिार सहयोग 
 बैकक्तल्पक स्याहार पिधतको कायातन्ियन 
 बाि न्याय 
 बाि गहृ, पनुःस्थापना केन्र, क्तशश ुस्याहार केन्र र बाि विकास केन्र व्यिस्थापन 
 असहाय बािबाधिकाका, सडक बािबाधिका व्यिस्थापन 
 बाि वहंसा धनयन्त्रण 
 बािसिुार तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनमुती र धनयमन 
 आपत्कािीन बाि उिार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

यिुा 
 यिुा जागरण, सशक्तिकरण र पररचािन 
 यिुा सीप, उद्यमक्तशिता तथा नेततृ्ि विकास 

जेष्ठ नागररक 
 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्मान, स्िास्थ्य सवुििा, सामाक्तजक सरुक्षा सम्बन्िी 
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कायत 
 जेष्ठ नागररक क्िि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा 

व्यिस्थापन 
 अपांगता भएका व्यक्ति र एकि मवहिा 
 सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्ियमा अपाङ्गता पनुःस्थापना केन्र तथा असि स्याहार केन्रको 

सञ्चािन र व्यिस्थापन 
 अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको िगत अद्यािधिक, पररचयपत्र वितरण, सामाक्तजक 

सरुक्षा तथा सवुििाको 
 व्यिस्थापन तथा वितरण 
 अपाँगता भएका व्यक्तिमैत्री पूिातिार धनमातण तथा सञ्चािन 
 अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असिहरूको व्यिस्थापन सम्िन्िी अन्य कायत । 
 एकि मवहिा सम्िन्िी कायत 

गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्िय तथा धनयमन 
 स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्िन्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाक्तजक तथा सामदुावयक 

संघसंस्था) को दतात, 
 निीकरण तथा धनयमन 
 गठुी, कोष तथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यिस्थापन 
 धनजी तथा गैरसरकारी के्षत्रसगँ समन्िय र सहकायत 
 समन्िय र पररचािन तथा सामाक्तजक संघसंस्था सम्बन्िी अन्य विषय । 
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 संस्कृधत, सम्पदा, िधितकिा तथा पयतटन प्रबद्र्िन 
 भाषा, संस्कृधत र िधितकिाको संरक्षण र विकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीधत, कानून, 

मापदण्ड, योजना, 
 कायातन्ियन र धनयमन 
 परुातत्ि, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्ग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रबद्र्घन र विकास 
 परम्परागरत रुपमा चधिआएका जात्रा तथा पितको सञ्चािन र व्यिस्थापन 
 स्थानीय महत्िका िाधमतक तथा सांस्कृधतक सम्पदाको व्यबस्थापन 
 पयतटकीय महत्िका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रिद्र्िन 
 पयतटन पूिातिार विकास तथा प्रोत्साहन 
 परुाताक्तत्िक, िाधमतक महत्िका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्िन 
 भाषा, संस्कृधत, जात्रा, पित र िधितकिाको संरक्षण, प्रबद्र्िन र विकास । 

   

  िडास्तरीय तथ्याङ्क संकिन तथा अद्यािधिक गने 
 आफ्नो िडा धभत्रको बस्तगुत वििरण (नदीनािा, जैविक विवििता, खधनज पदाथत, 

जनसंख्याको बनोट, आधथतक 
 अिस्था, उद्योगिन्दा, क्तशक्षा तथा स्िास्थ्य सम्बन्िी वििरण आदद) तयार गने, अद्यािधिक 

गदै िैजान,े 
 धनजी घर तथा घर पररिारको िगत राख्न,े 

प्रशासन सिै िडा 
कायातिय 

सिै िडा सक्तचि 
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 ऐधतहाधसक, परुाताक्तत्िक, सांस्कृधतक तथा िाधमतक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 
साितजधनक तथा सामदुावयक 

 भिन, साितजधनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्न ेतथा संरक्षण गने, 
 खिुा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सिि, िमतशािा, मठ, मक्तन्दर, गमु्िा, मक्तस्जद, 

देिस्थि, मदरसा, पधतत जग्गा, 
 डाँडापाखा, चरनके्षत्र, पानीको मूि, पोखरी, तिाउ, इनार, कुिा, िारा, ढँुगेिारा, गठुीघर, 

बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, 
 पानी घट्ट, धमिको तथ्याङ्क सङ्किन गरी अद्यािधिक िगत राख्न,े संरक्षण गने र खण्डीकृत 

तथ्याङ्क र सूचना सवहतको 
 िडाको पाश्र्ि क्तचत्र तयार तथा अद्यािधिक गने । 

 
 िडाका विकास धनमातणका योजना तजुतमा, कायातन्ियन, अनगुमन तथा आिधिक प्रगधत 

समीक्षा गनेः 
 सहभागीतामूिक योजना तजुतमा प्रणािी अनसुार बस्ती िा टोिस्तरबाट योजना तजुतमा 

प्रवक्रया अििम्बन गरी बस्ती 
 तथा टोिस्तरीय योजनाको माग सङ्किन, प्राथधमकीकरण तथा छनौट गने, 
 टोि विकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा िडाधभत्र सञ्चािन हनुे योजनाहरूका िाधग 

उपभोिा सधमधतको 
 गठन तथा सोको अनगुमन गने, 
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 िडाधभत्रका योजना तथा भौधतक पूबातिारको संरक्षण, ममतत सम्भार, रेखदेख तथा 
व्यिस्थापन गने, 

 िडाका विकास धनमातणका कायतहरु गनेः 
 बािउद्यानको व्यिस्था गने, 
 अनौपचाररक क्तशक्षा कायतक्रम तथा प्रारक्तम्भक बाि विकास केन्र सञ्चािन र व्यिस्थापन 

गने, 
 पसु्तकािय, िाचनािय, सामदुावयक धसकाई केन्र, बािक्िि तथा बािसञ्जािको सञ्चािन 

र व्यिस्थापन गने, 
 िडा तहको स्िास्थ्य केन्र तथा उप केन्रको व्यिस्थापन गने, 
 बािबाधिकाहरूिाई धब.धस.क्तज., पोधियो, धभटाधमन “ए”  को व्यिस्था गने, 
 पोषण कायतक्रमको सञ्चािन गने, 
 िडा तहमा स्िास्थ्य जनचेतना विकास तथा स्िास्थ्य सूचना कायतक्रमको सञ्चािन गने, 
 शहरी तथा ग्रामीण स्िास्थ्य क्तक्िधनकको सञ्चािन गने, गराउन,े 
 साितजधनक शौचािय तथा स्नान गहृको धनमातण र ब्यिस्थापन गने, गराउने, 
 िडास्तरीय सामदुावयक िाराको प्रबन्ि, कुिा, इनार तथा पोखरीको धनमातण, संरक्षण र 

गणुस्तर धनयमन गने, 
 घरबाट धनकास हनु े फोहरमैिाको सङ्किन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको 

सरसफाई, ढि धनकास, मरेका 
 जनािरको व्यिस्थापन, सतही पानीको धनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गने, गराउने, 



/}gfb]jL 5x/f ufpFkflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

5x/f, kfNkf 
n'lDagL k|b]z, g]kfn 

विषयगत शाखा/इकाई एिम ्जनशक्तिको काम, कततव्य, अधिकार र क्तजम्मेिारी 
 

 कृवष तथा फिफूि नसतरीको स्थापना, समन्िय र प्रिद्र्घन तथा िडास्तरीय अगिुा कृषक 
ताधिमको अधभमखुीकरण गने, 

 कृवष मिको माग सङ्किन गने, 
 कृवषमा िाग्ने रोगहरूको वििरण तयार गने, 
 पशपंुछी विकास तथा छाडा चौपायाको व्यिस्थापन, 
 िडाधभत्रको चरन के्षत्र संरक्षण तथा व्यिस्थापन गने, 
 स्थानीय समदुायका चाडपित, भाषा संस्कृधतको विकासको िाधग किा, नाटक, 

जनचेतनामूिक तथा सांस्कृधतक 
 कायतक्रम गने गराउन,े 
 स्थानीय मौधिकता झक्तल्कने सांस्कृधतक रीधतरीिाजिाई संरक्षण तथा प्रिद्र्घन गने, 
 िडाधभत्र खेिकुद पूबातिारको विकास गने, 
 अन्तर विद्यािय तथा िािक्िि माफत त खेिकूद कायतक्रमको सञ्चािन गने गराउन,े 
 िडा के्षत्रधभत्रको िाटोघाटो चािू अिस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने, 
 िडाधभत्रका सडक अधिकारके्षत्रमा अिरोि र अधतक्रमण गनत नददन,े 
 बाटोघाटोको िाढी, पवहरो पन्छाउन,े 
 घरेिुे ु उद्योगको िगत सङ्किन तथा सम्भाव्यता पवहचान गने, 
 िडाधभत्र घरेि ुउद्योगको प्रिितन गने, 
 प्रचधित कानून बमोक्तजम व्यक्तिगत घटना दतात, अद्यािधिक र सोको अधभिेख संरक्षण गने, 
 व्यक्तिगत घटना दतात सम्बन्िी जनचेतना कायतक्रम सञ्चािन गने, 
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 सामाक्तजक सरुक्षा भिा वितरण तथा अधभिेख अद्यािधिक गने, 
 िडािाई बािमैत्री बनाउन,े . 
 िडाधभत्र आधथतक तथा सामाक्तजक रुपमा पधछ परेका मवहिा, बािबाधिका, दधित, अपाङ्गता 

भएका व्यक्ति, जेष्ठ 
 नागररक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समदुायको अधभिेख राखी सामाक्तजक र आधथतक 

उत्थान सम्िन्िी काम गने, 
 विधभन्न समदुायका बीच सामाक्तजक सदभाि र सौहादतता कायम गने, 
 बािवििाह, मवहिा विरुिको वहँसा, छुिाछुत, दहेज तथा दाइजो, हधिया प्रथा, छाउपडी, 

कमिरी प्रथा, बािश्रम, 
 मानि बेचविखन, धनरक्षरता जस्ता सामाक्तजक कुररती र अन्िविश्वासको अन्त्य गने, गराउने, 
 प्रचधित कानूनको अिीनमा रही मािपोत तथा भधूम कर, व्यिसाय कर, िहाि कर, 

विज्ञापन कर, सःशलु्क पावकत ङ्ग, 
 नयाँ व्यिसाय दतात, धसफाररस दस्तरु, सिारी सािन कर, मनोरञ्जन करको िेखाजोखा र 

सङ्किन गरी गाउँपाधिकामा 
 प्रधतिेदन सवहत रकम बझुाउने, 
 असि धबरामी भएको बेिाररस िा असहाय व्यक्तििाई नक्तजकको अस्पताि िा स्िास्थ्य 

केन्रमा पुतयाई औषिोपचार गराउने, 
 असहाय िा िेिाररस व्यक्तिको मतृ्य ुभएमा धनजको दाह संस्कारको व्यिस्था धमिाउने, 
 सडक बािबाधिकाको उिार र पनुस्थातपना गने, गराउन,े 
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 िडाधभत्रको सामदुावयक िन, िनजन्य सम्पदा र जैविक विवििताको संरक्षण र प्रिितन गने, 
 िडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी के्षत्र धबस्तार गने गराउन,े 
 िडािाई िातािरणमैत्री बनाउन,े 
 प्राङ्गाररक कृवष, सरुक्तक्षत माततृ्ि, विद्याथी भनात, पूणत खोप, खिुा ददशामिु सरसफाई, 

िातािरणमैत्री तथा 
 बािमैत्री शासनजस्ता प्रिितनात्मक कायतहरू गने, गराउन े। 
 कानून बमोक्तजमका धनयमन कायत गनेः 
 िडाधभत्र सञ्चाधित विकास योजना, आयोजना तथा संिग्न उपभोिा सधमधतहरूका कायतको 

धनयमन गने, 
 घर धनमातण गणुस्तर तथा भिन संवहता र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, 

धसकमी, डकमीिाई भकूम्प 
 प्रधतरोिी भिन धनमातण सम्िन्िी ताधिम ददन,े 
 खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथत तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र 

मूल्यसूची अनगुमन गरी 
 उपभोिा वहत संरक्षण गने, 
 िडाधभत्रका उद्योग िन्दा र व्यिसायको प्रबद्र्िन गरी िगत राख्न,े 
 हाट बजारको व्यिस्थापन गने, गराउन,े 
 विद्यतु चहुािट तथा चोरी धनयन्त्रण गने । 
 नाता, नागररकता आददको धसफाररस तथा प्रमाक्तणत गने । 
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 आफ्नो भौगोधिक के्षत्र धभत्रको धनमातण कायत तथा अन्य सेिको प्रयोजनका िाधग धनमातण 
सामग्री, ज्यािा, भाडा, तथा 

 महशूिको स्थानीय दररेट तोक्ने । 
 आफ्नो िडाधभत्रका उपभोिा सधमधत, सहकारी संस्था, धनजी के्षत्र िगायतका सबै विकास 

साझेदारहरुसँग विकास 
 धनमातण तथा साितजधनक सेिा प्रिाहमा समन्िय गने । 
 समय समयमा नेपाि कानूनिे तोकेबमोक्तजम अन्य काम गने । 

 
 अधभिेख व्यिस्थापन, धसफाररस तथा प्रमाक्तणत गने 
 पक्तञ्जकरण, नागररकता तथा अधभिेख व्यिस्थापन 
 महागाउँपाधिकामा व्यक्तिगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायातन्ियन 
 र धनयमन, 
 संघीय कानून र मापदण्ड बमोक्तजम गाउँपाधिकामा व्यक्तिगत घटना (जन्म,मतृ्य,ु विबाह, 

बसाइ सराइ, सम्बन्ि 
 विच्छेद र िमतपतु्र र िमतपतु्री) को दतात, 
 आिधुनक प्रविधि अपनाई व्यक्तिगत घटनाको अधभिेख व्यिस्थापन र प्रधतिेदन, 
 नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रका िाधग धसफाररस िगायतका महत्िपूणत अधभिेखको 

व्यिस्थापन, 
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 स्थानीय अधभिेख व्यिस्थापन सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र 
धनयमन, 

 स्थानीय स्तरको अधभिेख व्यबस्थापन । 
 नाता प्रमाक्तणत गने, 
 नागररकता तथा नागररकताको प्रधतधिवप धिनका िाधग धसफाररस गने, 
 बहाि करको िेखाजोखा धसफाररस गने, 
 कोठा खोल्न रोहबरमा बस्न े
 मोही िगत कट्टाको धसफाररस गने, 
 घर जग्गा करको िेखाजोखा धसफाररस गने, 
 जन्म धमधत प्रमाक्तणत गने, 
 व्यापार व्यिसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको िा ब्यापार ब्यिसाय हुँदै नभएको 

धसफाररस गने, 
 धमिापत्रको कागज गराउने धनिेदन दतात गनत धसफाररस गने, 
 वििाह प्रमाक्तणत तथा अवििावहत प्रमाक्तणत गने, 
 धनःशलु्क िा सशलु्क स्िास्थ्य उपचारको धसफाररस गने, 
 अङ्ग्ग्रजेी माध्यममा धसफाररस तथा प्रमाक्तणत गने, 
 घर पाताि प्रमाक्तणत गने, 
 व्यक्तिगत वििरण प्रमाक्तणत गने, 
 पजुातमा घर कायम गने धसफाररस गने, 
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 फरक, फरक नाम, थर, जन्म धमधत तथा प्रमाक्तणत दिैु नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भने्न 
धसफारीश गने, 

 नाम, थर,जन्म धमधत संशोिनको धसफाररस गने, 
 जग्गा िनीपूजात हराएको धसफाररस गने, 
 कागज र मन्जरुीनामा प्रमाक्तणत गने, 
 वकिाकाट गनत धसफाररस गने, 
 संरक्षक प्रमाक्तणत गने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक धसफाररस गने, 
 जीवितसँगको नाता प्रमाक्तणत गने, 
 हकिािा िा हकदार प्रमाक्तणत गने, 
 नामसारी गनत धसफाररस गने, 
 जग्गाको हक सम्बन्िमा धसफाररस गने, 
 मतृकसँगको नाता प्रमाक्तणत तथा सक्तज्मतन धसफाररस गने, 
 उद्योग ठाउँसारी गनत धसफाररस गने, 
 जीवित रहेको धसफाररस गने, 
 पूित प्राथधमक विद्यािय खोल्ने धसफाररस र अनमुधत ददन,े 
 जग्गा मूल्याङ्कन धसफाररस प्रमाक्तणत गने, 
 विद्याियको कक्षा थप गनत धसफाररस गने, 
 पािन पोषणको िाधग धसफाररस गने, 
 िैिावहक अवङ्गकृत नागररकता धसफाररस गने, 
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 आधथतक अिस्था कमजोर िा धबपन्नता प्रमाक्तणत गनत िा आधथतक अिस्था बधियो िा 
सम्पन्नता प्रमाक्तणत 

 विद्यािय ठाउँ सारी गनत धसफाररस गने, 
 िारा तथा विद्यतु जडानको िाधग धसफाररस गने, 
 प्रचधित कानून अनसुार प्रत्यायोक्तजत अधिकार बमोक्तजमको अन्य धसफाररस िा प्रमाक्तणत गने 

 

 


