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कऩयुकोट गाउॉकामयऩालरका (कामयसम्ऩादन ) लनमभावरी, २०७४  

प्रस्तावना 
 

गाउॉ कामयऩालरकाफाट गरयने कामयराई व्मवस्स्थत गनय नेऩारको सॊववधानको धाया २१८ रे 

ददएको अलधकाय प्रमोग गयी कऩयुकोट गाउॉ कामयऩालरकारे लभलत २०७४।०३।२० को 

लनणयमानसुाय देहामका लनमभहरु फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद १ 

प्रायस्म्बक 

१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस लनमभावरीको नाभ " कऩयुकोट  गाउॉ कामयऩालरका 

(कामयसम्ऩादन) लनमभावरी, २०७४" यहेको छ । 

 (२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा :  ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस लनमभावरीभा - 

(क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे कऩयुकोट गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ख) "कामयऩालरका" बन्नारे गाउॉ कामयऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ग) "वडा सलभलत" बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा सलभलत सम्झन ुऩछय । 

(घ)  "अध्मऺ" बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछय । 

(ङ)  "उऩाध्मऺ" बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको उऩाध्मऺराई सम्झन ुऩछय । 

(च)  "वडाअध्मऺ" बन्नारे गाउॉ कऩयुकोट गाउॉऩालरकाको वडाको वडा अध्मऺराई 

सम्झन ुऩछय । 

(छ)  "कामयकायी अलधकृत" बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयकायी अलधकृत सम्झन ुऩछय । 

(ज)  "सदस्म" बन्नारे कामयऩालरकाको सदस्म सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे कामयऩालरकाको 

अध्मऺ, उऩाध्मऺ तथा वडाअध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ । 

(झ)  "सबा" बन्नारे गाउॉ सबाराई सम्झन ुऩछय । 

(ञ)  "कामय सम्ऩादन लनमभावरी" बन्नारे कऩयुकोट गाउॉऩालरकाको कामय सम्ऩादन 

लनमभावरी, २०७४ सम्झन ुऩछय । 

(ट)  "वडा सस्चव" बन्नारे वडा सलभलतको सस्चवको काभकाज गनय खवटएको कभयचायी 

सम्झन ुऩछय । 



 

 
 

३. काभको पर् यमौट्  (१) गाउॉ कामयऩालरकाको कामयसम्ऩादन य काभको पर् यमौट मस 

लनमभावरीभा बएको व्मवस्था फभोस्जभ हनुेछ । 

 (२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभको काभको पर् यमौट गदाय तोवकएको अलधकायी वा 

लनकामफाट गनुयऩनेछ । 

     

            

ऩरयच्छेद २ 

अध्मऺफाट काभको पर् यमौट 

४.  अध्मऺरे सम्ऩादन गने काभ् (१) सॊववधान य अन्म प्रचलरत काननुको अलधनभा यही 

गाउॉऩालरकाको साभान्म लनदेशन, लनमन्रण य सञ्चारन गने प्रभखु स्जम्भेवायी अध्मऺको 

हनुेछ । 

(२) प्रचलरत काननुभा कामयऩालरकाको अध्मऺरे गने बलन वकटान बएका काभहरु लनज 

स्वमॊ वा लनजफाट अलधकाय प्रत्मामोजन बए फभोस्जभ सम्ऩादन हनुेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩलन प्रचलरत कानूनभा अध्मऺरे 

गने बनी वकटान नबएको काभको सम्फन्धभा कामयऩालरकाफाट सम्ऩादन हनुे कामयको 

साभान्म येखदेख, सञ्चारन य लनमन्रण गने स्जम्भेवायी अध्मऺको हनुेछ । 

(४) उऩलनमभ (१) फभोस्जभको स्जम्भेवायी ऩयुा गने क्रभभा अध्मऺरे कामयऩालरका 

अन्तगयतका लनकामहरूभा प्रचलरत कानून तथा स्वीकृत नीलत तथा लनणयम अनरुूऩ कामय 

सञ्चारन बईयहेको छ, छैन लनयीऺण गने, वडा सलभलतहरू फीच सभन्वम गने, ववषमगत 

शाखा कामायरमहरूराई लनदेशन ददने य आवश्मकता अनसुाय काभको प्रगलत वववयण लरने 

कामय गनय सक्नेछ । 

(५) अध्मऺ कुनै कायणवश उऩस्स्थत नयहेको अवस्थाभा मस लनमभावरी फभोस्जभ 

अध्मऺरे गनुयऩने काभ उऩाध्मऺ वा लनजको सभेत अनऩुस्स्थलतभा अध्मऺरे तोकेको 

कामयऩालरकाको सदस्मरे त्मस्तो काभ सम्ऩादन गनय सक्नेछ । 



 

 
 

तय, प्रचलरत कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा सोही व्मवस्था फभोस्जभ हनुेछ । 

(६) कामयऩालरकाको कुनै सदस्म अनऩुस्स्थत बएभा त्मस्तो सदस्मरे गनुयऩने काभको रालग 

अध्मऺरे अको सदस्मराई स्जम्भेवायी तोक्न सक्नेछ । 

 

५. अध्मऺरे लनणयम गनुयऩने् (१) सबा य कामयऩालरकाभा ऩेश हनुे ववषम वाहेक दईु वा दईु 

बन्दा फढी वडासलभलत य ववषमगत शाखाहरूफीच कुनै ववषमभा भतबेद हनु गएभा 

अध्मऺरे गयेको लनणयम अस्न्तभ हनुेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ भतबेद बएको लफषम लनणयमका रालग कामयकायी अलधकृतरे 

 अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ ।  

(३) सबा वा कामयऩालरकाभा ऩेश हनुे ववषम फाहेकका सहकामय तथा सभन्वमका रालग 

प्रदेश वा सॊघभा ऩेश गनुय ऩने ववषमका सम्फन्धभा अध्मऺरे गयेको लनणयम अस्न्तभ हनुेछ 

। 

 

६.  अलधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्ने् (१) कय रगाउने, कय छुट ददने वा ऋण लरने जस्ता 

ववषम  य सबाभा ऩेश गनुयऩने फाहेकका अन्म ववषमभा कामयऩालरकारे अध्मऺ वा 

उऩाध्मऺ वा सदस्मराई अलधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

 (२) अध्मऺरे प्रचलरत कानून फभोस्जभ आपूराई प्राप्त अलधकायभध्मे कुनै अलधकाय 

उऩाध्मऺ वा  सदस्म वा कामयकायी अलधकृत, ववषमगत शाखाका प्रभखु वा वडा 

अध्मऺराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) य (२) फभोस्जभ प्रत्मामोस्जत अलधकायको प्रमोग गयी सम्ऩादन 

गरयएका काभको ववषमभा ववषमको गास्म्बमयता अनसुाय सम्फस्न्धत अलधकायीरे कामयऩालरका 

सभऺ भालसक फैठकभा प्रगलत वववयण ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(४) आपूराई प्रत्मामोस्जत अलधकायको स्जम्भेवायीऩूवयक प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अलधकायीको 

कतयव्म हनुेछ । 



 

 
 

 

 

ऩरयच्छेद ३ 

गाउॉ कामयऩालरकाफाट काभको पर् यमौट 

७.  कामयऩालरकाभा ऩेश गनुयऩने ववषम्(१) अनसुचुी-१ भा उल्रेस्खत ववषमहरूको लनणयम गदाय 

कामयकायी अलधकृतरे अध्मऺको लनदेशन अनसुाय गाउॉ कामयऩालरकाभा प्रस्ताव ऩेश गनुय 

ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) भा रेस्खएको ववषमभध्मे कुनै ववषमभा लनमभ १५ फभोस्जभ गदठत 

सलभलतफाट लनणयम लरनसक्ने गयी कामयऩालरकारे स्जम्भेवायी समु्ऩन सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ अध्मऺरे अन्मथा आदेश ददएभा फाहेक गाउॉ कामयऩालरकाको 

फैठकभा ऩेश हनुे प्रस्ताव साभान्मतमा अनसूुची-२ फभोस्जभको ढाॉचाभा कामयकायी 

अलधकृतरे ऩेश गनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोस्जभको प्रस्तावभा कुनै शाखाको याम सभावेश हनु आवश्मक 

देखेभा  कामयकायी अलधकृतरे सम्फस्न्धत शाखाको याम सभेत सभावेश गयी ऩेश गनेछ । 

 

८.  प्रस्ताव साथ सॊरग्न हनुऩुने कागजात् (१) लनमभ ७ को उऩलनमभ (३) फभोस्जभ 

कामयऩालरकाको फैठकभा लनणयमाथय कुनै ववषम ऩेश गनुयऩदाय ववषमगत शाखा वा वडा 

सलभलतको कामायरमरे सो  ववषमसॉग आवश्मक वववयण सभावेश गयी प्रस्ताव तमाय गयी 

कामयकायी अलधकृत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रस्ताव य सो साथ ऩेश बएका कागजातहरू 

कानूनसम्भत छन ्छैनन ्जाॉच गयी कानूनसम्भत नबएभा लनमलभत वा कानूनसम्भत फनाउने 

स्जम्भेवायी कामयकायी अलधकृतको हनुेछ । 



 

 
 

(३) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रस्ताव कामयकायी अलधकृतरे अध्मऺको स्वीकृत 

लरई प्राथलभकताक्रभ सभेत लनधाययण गयी लनणयमको रालग कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुय 

ऩनेछ । 

 

९.  कामयसूचीको वववयण् (१) कामयऩालरकाको फैठकभा छरपर हनुे ववषमको कामयसूची लनमभ 

८ फभोस्जभ प्राप्त प्रस्तावहरूको आधायभा कामयकायी अलधकृतरे अध्मऺको लनदेशन 

फभोस्जभ तमाय गनेछ । 

तय, अध्मऺरे अन्मथा आदेश ददएकोभा प्रस्तावको रूऩभा ऩेश नबएको ववषमराई ऩलन 

छरपरको कामयसूचीभा सभावेश गनय सवकनेछ । 

(२) फैठकको कामयसूची साभान्मत् कामयऩालरकाको फैठकको सूचना सॊगै कामयकायी 

अलधकृतरे सफै सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

तय, ववषमको गस्म्बयता हेयी कामयऩालरकाको फैठकभा छरपर हनुे प्रस्ताव तथा कामयसूची 

ववतयण नगयी भौस्खक सूचनाको आधायभा ऩलन छरपर गनय सवकनेछ । 

 

१०.  कामयऩालरकाको फैठक् (१) कामयकायी अलधकृतरे अध्मऺको लनदेशनभा कामयऩालरकाको 

फैठक फोराउनेछ । 

(२) कामयकायी अलधकृत कामयऩालरकाको सस्चवको रूऩभा वैठकभा उऩस्स्थत हनुेछ । 

(३) अध्मऺरे कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(४) कामयऩालरकाको फैठकको कामयसूची, लभलत, सभम य स्थानका सम्फन्धभा कम्तीभा तीन 

ददन अगावै अध्मऺको लनदेशन अनसुाय कामयऩालरकाका सफै सदस्मराई कामयकायी 

अलधकृतरे सूचना ददन ुऩनेछ । 

(५) कामयऩालरकाको फैठकभा कम्तीभा ५१ प्रलतशत सदस्म उऩस्स्थत हनुऩुनेछ । 



 

 
 

(६) उऩलनमभ (५) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩलन उऩलनमभ (४) फभोस्जभको 

सूचना हुॉदाहुॉदै ऩलन ५१ प्रलतशत सदस्म उऩस्स्थत नबई गणऩयुक सॊख्मा ऩगु्न नसकेभा 

दोश्रो ऩटकको फैठकभा एक चौथाई सदस्म उऩस्स्थत बएभा ऩलन फैठक फस्न सक्नेछ । 

(७) कामयऩालरकाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयववलध कामयऩालरकारे लनधाययण गये फभोस्जभ 

हनुेछ । 

 

११.  फैठकको लनणयम् (१) साभान्मत् कामयऩालरकाको फैठकको लनणयम सवयसम्भत रूऩभा हनुेछ 

। 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ सवयसम्भत लनणयम हनु नसकी भत ववबाजन हनुे अवस्था 

बएभा अध्मऺ सवहत फहभुत सदस्मरे गयेको लनणयम फैठकको लनणयम भालननेछ । 

 

१२.  लनणयमको अलबरेख् (१) कामयकायी अलधकृत कामयऩालरकाको फैठकभा उऩस्स्थत हनुेछ य 

कामयऩालरका फाट बएका लनणयमको अलबरेख तमाय गनेछ । 

(२) फैठकको लनणयमको अलबरेख छुटै्ट लनणयम ऩसु्स्तकाभा याख्नऩुनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोस्जभको लनणयम ऩसु्स्तका कामयकायी अलधकृतको स्जम्भाभा यहनेछ 

। 

 

१३.  लनणयम प्रभास्णत तथा ववतयण गने् (१) गाउॉ कामयऩालरका फैठकको लनणयम कामयकायी 

अलधकृतरे दईु ददनलबर प्रभास्णत गनेछ । 

(२) कामयकायी अलधकृतरे उऩलनमभ (१) फभोस्जभ प्रभास्णत बएको लनणयमको प्रलत 

आवश्मकताको आधायभा तीन ददन लबर गाउॉ कामयऩालरकाका सदस्म, ववषमगत शाखा य 

वडा सलभलतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

तय कानून फभोस्जभ गोप्म याख्न ुऩने ववषमका लनणयम तथा सूचनाको जानकायी ददनऩुनेछैन 

। 



 

 
 

 

१४.  लनणयमको कामायन्वमन्(१) अनसूुची १ भा रेस्खएका ववषमहरुभा कामयऩालरकाफाट लनणयम 

बएऩलछ सम्वस्न्धत ऩदालधकायी वा लनकामरे कामायन्वमन गनुयऩनेछ । 

(२) कामयऩालरकाको लनणयम कामायन्वमन बए वा नबएको सम्फन्धभा अध्मऺरे अनगुभन 

गनय वा गयाउन सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोस्जभ अनगुभन गदाय वा गयाउॉदा लनणयम कामायन्वमन बएको 

नदेस्खएभा सोको कामायन्वमन गनय सम्फस्न्धत व्मस्ि वा लनकामराई अध्मऺरे आवश्मक 

लनदेशन ददन सक्नेछ । 

 

१५. कामयऩालरकाको सलभलत गठन् (१) कामयऩालरकारे कामयऩालरकाभा लनणयमको रालग ऩेश 

बएका प्रस्तावभा लनणयम गनुयऩूवय आवश्मकता अनसुाय याम, सल्राह य सझुाव लरनका रालग 

देहाम फभोस्जभका सलभलत यहनेछन ्:- 

(क) सावयजलनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभलत 

(ख) आलथयक ववकास सलभलत 

(ग) साभास्जक ववकास सलभलत 

(घ) ऩूवायधाय ववकास सलभलत 

(ङ) वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत 

(च) लफधेमक सलभलत 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभका कामयऩालरका सलभलतभा यहने सॊमोजक अध्मऺरे तोके 

फभोस्जभ य सदस्महरु कामयऩालरकारे तोके फभोस्जभ यहने छन ्। 

 

 

(३) सलभलतरे आवश्मकता अनसुाय सम्फस्न्धत सलभलतभा नयहेको सदस्म वा अन्म कुनै 

ववशेषऻ वा अलधकायीराई सलभलतको फैठकभा आभन्रण गनय सक्नेछ । 



 

 
 

(४) सलभलतको फैठकभा अध्मऺ स्वमॊ उऩस्स्थत बएको अवस्थाभा लनजफाट य अन्म 

अवस्थाभा सलभलतका सॊमोजकफाट फैठकको अध्मऺता हनुेछ ।सलभलतको सॊमोजकको 

अनऩुस्स्थलतभा फैठकको अध्मऺता फैठकभा उऩस्स्थत सदस्महरुभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे गनेछ 

। 

(५) कामयकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतरे सलभलतको फैठकभा उऩस्स्थत बई 

लनणयमको अलबरेख तमाय गयी प्रभास्णत गनेछ । 

(६) उऩलनमभ (१) फभोस्जभका सलभलतहरुको कामयऺ ेर अनसुचुी-३ भा उल्रेख बए 

फभोस्जभ हनुेछ । 

 

१६.  कामयबाय भिु बएऩलछ कागज वपताय गनुयऩने् जनुसकैु कायणफाट आफ्नो ऩदफाट भिु 

बएको सदस्मरे ऩदभिु बएको सात ददनलबर आफ्नो स्जम्भाभा यहेका सम्ऩूणय कागजात 

तथा अन्म कुनै सम्ऩस्ि बए सो सभेत तत्कार कामयऩालरकाभा फझुाई सोको लनस्सा लरन ु

ऩनेछ । 

 

१७.  प्रविा तथा सूचना अलधकायी तोक्ने् (१) कामयऩालरकारे आपूरे सम्ऩादन गयेका कामय वा 

लनणयमहरु सावयजलनक जानकायीभा ल्माउन कुनै सदस्मराई प्रविा तोक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ तोवकने प्रविारे कामयऩालरकाको तपय फाट जायी गनुयऩने 

सावयजलनक भहत्वको सूचना, विव्म, ववऻलप्त आदद सावयजलनक गने कामय सभेत गनय 

सक्नेछ । 

(३) कामयकायी अलधकृतरे कुनै एक अलधकृतराई सूचना अलधकायी तोक्नेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोस्जभ तोवकने सूचना अलधकायीरे कामयऩालरकासॉग सम्फस्न्धत सूचना 

कानून फभोस्जभ प्रवाह गनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ३ 



 

 
 

कामयकायी अलधकृत, ववषमगत शाखा, वडा सलभलतफाट काभको पर् यमौट 

  

१८.  कामयकायी अलधकृतको काभ, कतयव्म य अलधकाय् (१) गाउॉऩालरकाको कामयकायी अलधकृत 

गाउॉ कामयऩालरकाको सस्चव हनुेछ । 

(२) प्रचलरत कानून तथा मस लनमभावरीको अधीनभा यही अध्मऺको लनदेशन य 

भातहतभा यही गाउॉ कामयऩालरकाको सस्चवको प्रभखु काभ य कतयव्म देहाम फभोस्जभ 

हनुेछ । 

(क)  गाउॉ कामयऩालरका तथा गाउॉ सबाफाट बएका लनणयमहरु कामायन्वमन गने गयाउने य 

सोको अनगुभन गने । 

(ख)  अध्मऺराई गाउॉ सबा य कामयऩालरका तथा सो अन्तगयतका लनकामहरुको 

भहत्चऩणुय काभ कायवाहीहरुको ववषमभा सभम सभमभा जानकायी गयाउने । 

(ग)  गाउॉ कामयऩालरका अन्तगयतका सफै लनकामहरुको काभ कायवाहीराई चसु्त य 

प्रबावकायी फनाउन आवश्मक लनदेशन ददने, अनगुभन य सऩुरयवेऺण गने । 

(घ)  प्रचलरत कानून फभोस्जभ गाउॉ कामयऩालरकाको प्रशासलनक तथा आलथयक कामय 

सम्ऩादन गने गयाउने । 

(ङ)  प्रचलरत कानूनरे तोकेका अन्म काभहरु गने । 

 

१९.  अलधकाय प्रत्मामोजन् (१) कामयकायी अलधकृतरे आपुराई प्राप्त अलधकायभध्मे कुनै 

अलधकाय ववषमगत शाखा, उऩशाखा वा गाउॉऩालरकाको कुनै अलधकृत कभयचायी वा वडा 

सस्चवराई प्रत्मामोजन गयी कामय सम्ऩादन गनय सक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ अलधकाय प्रत्मामोजन लरस्खत रुऩभा हनु ुऩनेछ य एकऩटक 

प्रत्मामोजन गयेको अलधकाय ववशेष कायण ऩयी वपताय लरन ुऩने बएभा सो को औस्चत्म 

सवहतको जानकायी अध्मऺभापय त कामयऩालरकाराई गयाउन ुऩनेछ । 

(३) आपूराई प्रत्मामोस्जत अलधकाय प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अलधकायीको कतयब्म हनुेछ । 



 

 
 

  

२०.  वडा सलभलतफाट काभको पर् यमौट् (१) गाउॉ कामयऩालरका (कामयववबाजन) लनमभावरी, 

२०७४ भा बएको व्मवस्था अनरुुऩ वडा सलभलतफाट गरयने काभहरु वडा अध्मऺ वा 

लनजको लनदेशनभा सम्ऩादन गरयनेछ । 

(२) एकबन्दा फढी वडासॉग सयोकाय याख्न ेववषम वा वडा सलभलतरे गने गयी स्ऩष्ट रुऩभा 

वकटान नबएका ववषम वा स्वीकृत वावषयक कामयक्रभभा नसभेवटएका ववषमभा वडा सलभलतरे 

गाउॉ कामयऩालरकाभा ऩेश गयी प्राप्त लनदेशन फभोस्जभ गनुयऩनेछ । 

२१.  ववषमगत शाखाफाट काभको पर् यमौट् (१) नेऩारको सॊववधान तथा प्रचलरत कानूनरे 

स्थानीम तहभा हस्तान्तयण बई आएका स्शऺा, स्वास््म, कृवष, ऩशवुवकास, लसॊचाई, 

खानेऩानी तथा सयसपाई, स्थानीम आलथयक ववकास, ऩूवायधाय ववकास रगामतका अन्म 

कामयक्रभहरु य गाउॉ कामयऩालरका कामयववबाजन लनमभावरी, २०७४ फभोस्जभ ववषमगत 

शाखाफाट सञ्चारन हनुे काभहरु कामयऩालरकाको लनणयमको अलधनभा यही ववषमगत शाखा 

प्रभखुको लनदेशन य लनमन्रणभा सम्ऩादन गरयनेछ । 

(२) गाउॉऩालरकारे आफ्नो सॊस्चत कोषफाट सञ्चारन गने ववषमगत ऺेरसॉग सम्फस्न्धत 

ववषमका सफै कामयक्रभ उऩलनमभ (१) फभोस्जभका ववषमगत शाखा भापय त कामायन्वमन 

गनेछ । 

 

२२.  कामयकायी अलधकृतफाट काभको पर् यमौट् (१) कामयऩालरकारे गने बलन तोवकएका 

काभहरुभध्मे वडा सलभलत य ववषमगत शाखाफाट सम्ऩादन गने गयी वकटान गरयएका काभ 

फाहेकका अन्म सफै काभहरु तथा सॊघ य प्रदेश तहफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु 

अध्मऺको साभान्म लनदेशनभा यही कामयकायी अलधकृतफाट सम्ऩादन हनुेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ गरयने काभहरु कामयकायी अलधकृतरे गाउॉऩालरकाको 

ववषमगत शाखा तथा वडा कामायरम भापय त सम्ऩन्न गयाउन सक्नेछ ।लनजरे आफ्नो 



 

 
 

लनदेशन य लनमन्रणभा सम्ऩादन गयेका काभहरुको प्रगलत वववयण लनमलभत रूऩभा अध्मऺ 

सभऺ य आवलधक रूऩभा कामयऩालरका सभऺ प्रस्ततु गनुयऩनेछ । 

(३) प्रचलरत कानूनभा कामयऩालरका वा अध्मऺफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरू कामयकायी 

अलधकृतरे सम्ऩादन गनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ४ 

ववववध 

२३.  ऩयाभशय लरन ुऩने् (१) देहामका ववषमभा लनणयम गनुय ऩूवय अध्मऺरे कामयकायी अलधकृत 

भापय त सम्फस्न्धत शाखा (ववि व्मवस्थाऩन शाखा, मोजना शाखा, प्रशासन शाखा, 

कानूनसॉग सम्फस्न्धत शाखा) को ऩयाभशय लरन ुऩनेछ । 

 स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ बन्दा फाहेकका कामयक्रभ सञ्चारन गने ववषम 

 स्वीकृत वावषयक कामयक्रभभा हेयपेय वा सॊशोधन गने ववषम 

 अन्म लनकामसॉगको सभन्वमभा कामयसञ्चारन गने ववषम 

 नमाॉ लनमभ, आदेश, लनदेस्शका वा कामयववलध जायी गनुय ऩने ववषम  

 कय, शलु्क, दस्तयु सम्फस्न्ध ववषम 

 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ लनणयम बएका ववषमहरु कामयऩालरका वा गाउॉ सबाभा 

छरपरका रालग प्रस्ततु गरयनेछ । 

 

२४.  ववधेमक सम्फन्धी कामयलफलध् (१) गाउॉ कामयऩालरकाको तपय फाट सबा सभऺ प्रस्ततु गरयने 

ववधेमकको भस्मौदा स्वीकृलतको रालग कामयकायी अलधकृतरे अध्मऺ भापय त 

कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ ववधेमक तजुयभा गनयको रालग एक ववधेमक सलभलत यहनेछ 

।ववधेमक भस्मौदा गनय कामयकायी अलधकृतरे आवश्मक व्मवस्था लभराउने छ । 



 

 
 

(३) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको ववधेमकको भस्मौदाभा गाउॉ कामयऩालरकाको 

स्वीकृलत प्राप्त बएऩलछ अध्मऺरे सबा सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

२५.  श्रोत अनभुान सलभलत, याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट) य कय सम्फस्न्ध प्रस्ताव् (१) 

प्रत्मेक वषय गाउॉ कामयऩालरकाको वावषयक फजेट तमाय गनयको रालग अध्मऺको 

सॊमोजकत्वभा श्रोत अनभुान सलभलत तथा कामयऩालरकाको सदस्मको सॊमोजकत्वभा कामयक्रभ 

तथा फजेट तजुयभा सलभलत गठन हनुेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोस्जभका सलभलतभा यहने सदस्म तथा सदस्म सस्चफ कामयऩालरकारे 

तोके फभोस्जभ हनुेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोस्जभ गदठत सलभलतरे तमाय गयेको फजेट तथा कामयक्रभ 

ववलनमोजन ववधेमकको रूऩभा अध्मऺ वा लनजरे तोकेको आलथयक ऺेर हेने कामयऩालरकाको 

सदस्मभापय त गाउॉ सबाभा ऩेश गरयनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोस्जभ ऩेश बएको ववलनमोजन ववधेमक सबाफाट स्वीकृत बई 

अध्मऺफाट प्रभास्णकयण बएऩलछ राग ुहनुेछ । 

 

२६.  गोऩलनमता याख्न ुऩने् कुनै ऩलन सदस्मरे आपू ऩदभा फहार छॉदा गयेको काभभा 

गोऩलनमता याख्न ुऩने ववषमभा ऩदभा वहार यहेको अवलधभा वा ऩदभा नयहेको अवस्थाभा 

सभेत अलधकाय प्राप्त अलधकायीराई फाहेक अन्म कसैराई कुनै वकलसभरे जानकायी ददन वा 

प्रकट गनय हदैुन । 

तय, प्रचलरत कानूनरे गोप्म याख्न नऩने बलन तोवकएका ववषमभा जानकायी ददन मस 

लनमभरे वाधा ऩमुाययएको भालनने छैन ।  

 

२७.  सभन्वम गने् कामयऩालरकारे आपूरे सम्ऩादन गने काभको लसरलसराभा आवश्मकता 

अनसुाय देहामका लनकामहरुसॉग सभन्वम गनय सक्नेछ :- 



 

 
 

(क) न्मावमक सलभलत,  

(ख) अन्म स्थानीम तह, 

(ग) स्जल्रास्स्थत सयुऺा लनकामहरू, 

(घ) स्जल्रास्स्थत प्रदेश तथा सॊघका सयकायी कामायरमहरु, 

(ङ) स्जल्रा सभन्वम सलभलत, 

(च) प्रदेश स्स्थत गाउॉऩालरका हेने ववबाग, भन्रारम, 

(छ) सॊघको सॊघीम भालभरा हेने भन्रारम य 

(ज) अन्म आवश्मक सॊघ, सॊस्था वा लनकामहरु । 

 

२८.  फैठकभा बाग लरन नहनुे् कामयऩालरकाको फैठकभा कुनै सदस्मको लनजी स्वाथय लनवहत 

यहेको ववषम उऩय छरपर हनुे बएभा त्मस्तो सदस्मरे बाग लरन हदैुन । त्मस्तो 

अवस्था बएभा सम्फस्न्धत सदस्मरे सोको जानकायी अध्मऺराई गयाउन ुऩनेछ । 

 

२९.  सहमोग भाग्न सक्ने् (१) कामयऩालरकारे लनमभ २७ भा उल्रेख बएका लनकामहरुसॊग 

आवश्मकता अनसुाय सहमोग लरन सक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ १ फभोस्जभ सहमोग गने स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत सफैको हनुेछ । 

३०. कामयववलधहरु फनाइय राग ुगनयसक्ने् गाउॉ ऩालरका तथा गाउॉकामयऩालरकाको कामयसम्ऩादनराइय 

व्मवस्स्थत गनय गाउॉकामयऩालरकारे आवश्मक कामयववलधहरु फनाइय राग ुगनयसक्नेछ । 

 

 

 

 

अनसूुची - १ 

गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुयऩने ववषमहरु 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (१) सॉग सम्फस्न्धत) 



 

 
 

 

१.  सबाभा ऩेश हनुे ववधेमक, 

२.  याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट), ऩयुक अनभुान य उधायो खचय, 

३.  कय सम्फस्न्ध प्रस्तावहरु, 

४.  अध्मऺरे गाउॉ कामयऩालरकाभा ऩेश गनय लनदेशन ददएको ववषम वा गाउॉ कामयऩालरकाभा 

ऩेश गनुय ऩने बनी गाउॉ कामयऩालरकारे लनणयम गयेको ववषम 

५.  प्रचलरत कानून फभोस्जभ जायी गनुयऩने लनमभ, लनदेस्शका, कामयववलध वा आदेश, 

६.  गाउॉऩालरकारे जायी गने कुनै नीलत वा त्मस्तो नीतकभा हनुे ऩरयवतयतन, 

७.  अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघयकारीन सभवष्टगत वा ऺेरगत ववकास मोजना, कामयक्रभ, 

यणनीलत लनधाययण सम्फन्धी, 

८.  कामायरम वा शाखाहरुको सॊगठन सॊयचनाभा ऩरयवतयन वा स्थानान्तयण सम्फन्धी, 

९.  यावष्डम वा अन्तयायवष्डम सॊस्थाहरुसॉगको बलगनी सम्फन्ध स्थाऩना, 

१०.  गाउॉऩालरकारे लरने ऋण वा फैदेस्शक अनदुानभा सञ्चारन हनुे मोजनाको सम्झौता 

सम्फन्धी, 

११.  गाउॉऩालरकाको प्रलतलनलधत्व हनुे गयी गरयने दईुऩऺीम वा फहऩुऺीम वाताय, सबा सम्भेरन वा 

सयकायी भ्रभणभा बाग लरने वा प्रलतलनलध ऩठाउने, 

१२. कामयकायी अलधकृतराई ववदेशभा हनुे गोष्ठी, अध्ममन अवरोकन भ्रभणभा ऩठाउने, 

१३.  गाउॉऩालरकाको कभयचायी दयफन्दी स्वीकृलत, सेवा सवुवधा सम्फन्धी कानून लनभायण य 

ऩरयवतयन, 

१४.  स्थानीम सावयजलनक ववदा लनधाययण गने, 

१५.  प्रचलरत कानून फभोस्जभ गाउॉ कामयऩालरकाफाट लनणयम हनुऩुने बनी तोवकएका अन्म ववषम 

। 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची - २ 

प्रस्तावनाको ढाॉचा 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (३) सॊग सम्फस्न्धत) 

कऩयुकोट गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, कऩयुकोट 

सल्मान स्जल्रा, ६ नॊ. प्रदेश नेऩार 

ववषम :- 

 

प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त लभलत :- 

१. ववषमको सॊऺीप्त व्महोया :- 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया :- 

३. प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम :- 

४. लनणयम हनु ुऩने व्महोया :- 

 

नोट : प्रस्ताव तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुने छ :- 

१.  "ववषमको सॊऺीप्त व्महोया" अन्तगयत यहने वववयण :- 

ववषमगत ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये कलडरे सनैु लनणयम बएको बए सोको ववफयण, प्रस्ताववत लनणयम 

कामायन्वमन प्रकृमा, सभमावलध, कामयऺ ेर, कामायन्वमन गने लनकाम य राग्ने आलथयक 



 

 
 

दावमत्व बए सो सभेत उल्रेख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण 

उल्रेख गने । 

 

२.  "प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया" अन्तगयत कामयऩालरका सलभलतहरु य अन्म 

लनकाम तथा ववशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएको बए सो सभेत उल्रेख गने । साथै 

ववषमसॊग सम्फस्न्धत नक्शा, लडजाइन वा स्चर बए सो सभेत सभावेश गने । कानूनी 

ऩयाभशय लरएको बए प्रलतलरऩी सभेत सभावेश गने । 

 

३.  "प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम" अन्तगयत सम्फस्न्धत ववषमभा 

आई ऩयेको कदठनाई य सभस्मा, प्रस्ताववत लनणयमको औस्चत्म य आवश्मकता तथा 

त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव सभावेश गने । 

 

४.  "लनणयम हनु ुऩने व्महोया" अन्तगयत जनु लफषमभा जे जस्तो लनणयम हनु प्रस्ताव गरयएको हो 

सोको स्ऩष्ट व्महोया याख्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

अनसूुची - ३ 

कामयऩालरका सलभलतको कामयऺ ेर 

(लनमभ १५ को उऩलनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 

क. सावयजलनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभलतको कामयऺ ेर् 

१. सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी य कामयवववयण 

२. सशुासन य सेवा प्रवाह 

३. ऺभता ववकास सम्फन्धी ववषम 

 

ख. साभास्जक ववकास सलभलतको कामयऺ ेर ्

१. स्शऺा तथा खेनकुद सम्फन्धी 

२. ववऻान तथा प्रववधी सम्फन्धी 

३. स्वास््म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी 

४. रैंलगक सभानता य साभास्जक सभावेस्शकयण सम्फन्धी 

५. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्था सम्फन्धी 

 

ग. ऩूवायधाय ववकास सलभलतको कामयऺ ेर ्

१. अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन नीलत, मोजना य कामयक्रभ सम्फन्धी 

२. उद्योग, वास्णज्म, श्रभ, योजगाय तथा फजाय व्मफस्थाऩन सम्फन्धी 

३. कृवष, लसॊचाई, सहकायी य गरयफी लनवायण सम्फन्धी 

४. ऩमयटन प्रवर्द्यन सम्फन्धी 

५. सूचना तथा सॊचाय सम्फन्धी 

६. खानेऩानी तथा सयसपाई, सडक तथा बौलतक मोजना य ऩूवायधाय ववकास सम्फन्धी 



 

 
 

७. ववद्यतु य उजाय सम्फन्धी 

८. वस्ती ववकास, शहयी मोजना य बवन लनभायण सम्फन्धी 

 

घ. ववधेमक सलभलतको कामयऺ ेर ्

१. गाउॉ सबाभा ऩेश हनुे ववधेमक सम्फन्धी 

२. गाउॉ सबाभा ऩेश हनुे लनमभ, ववलनमभ, कामयववधी सम्फन्धी 

३. कुनै कानूनी प्रश्न सभावेश बएको नीलत तथा कामयक्रभ सम्फन्धी 

 

ङ. आलथयक ववकास सलभलतको कामयऺ ेर ्

१. फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन सम्फन्धी 

२. कृवष ववकास सम्फन्धी 

३. ऩश ुऩॊऺी ववकास सम्फन्धी 

४. नागरयकको आमआजयन सम्फन्धी 

५. स्रोतहरुको ऩवहचान सम्फन्धी 

 

च. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलतको कामयऺ ेर् 

१. वातावयण सॊयऺण तथा हरयमारी प्रवदयन सम्वन्धी 

२. पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 

३. गाउॉको सौन्दमयताको सॊयऺण तथा ववकास सम्फन्धी 

४. वन सॊयऺण सम्फन्धी 

५. ववऩद् ऩूवय तमायी सम्फन्धी 

६. ववऩदको सभमभा गनुयऩने काभहरु सम्वन्धी 

७. ववऩद ऩछालडको ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी 

८. वन, वातावयण य बभूी व्मवस्थाऩन 
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 कामयऩालरका (कामय ववबाजन) लनमभावरी, २०७४ 

प्रस्तावना  नेऩारको सॊववधानको धाया २१८ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी कऩयुकोट 
गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामयऩालरकारे आफ्नो कामय ववबाजनका रालग लभलत २०७४/०३/२० को 
लनणयमानसुाय देहामका लनमभहरु फनाएको छ । 

१.  सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मी लनमभहरुको नाभ “गाउॉ कामयऩालरका (कामय ववबाजन) 

लनमभावरी, २०७४” यहेको छ । 

 (२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबाषा  ्ववषम वा प्रसॊङ्गरे अको अथय नरागेभा मस लनमभावरीभा्- 

 (क)  “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺ सम्झनऩुछय । 

 (ख)  “उऩाध्मऺ” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको उऩाध्मऺ सम्झनऩुछय । 

 (ग)  “कामयऩालरका” बन्नारे कऩयुकोट गाउॉ कामयऩालरका सम्झनऩुछय । 

 (घ)  “कामयकायी अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयकायी अलधकृत सम्झनऩुछय । 

 (ङ)  “गाउॉऩालरका” बन्नारे कऩयुकोट गाउॉऩालरका सम्झनऩुछय । 

(च)  “ववषमगत शाखा ” बन्नारे कऩयुकोट गाउॉ कामयऩालरका अन्तगयतको ववषमगत 
शाखा, उऩशाखा, कामायरम वा ईकाईराई सम्झनऩुछय । मस शब्दरे सॊववधान 
फभोस्जभ गाउॉऩालरकाराई तोवकएको कामयसम्ऩादन गनयका रालग गाउॉ कामयऩालरका 
अन्तगयत यहने स्शऺा, स्वास््म, कृवष, वन, ऩशवुवकास जस्ता ववषमऺेरगत 
कामायरम वा इकाईराई सभेत सम्झनऩुछय। 



 

 
 

(छ) “वडा सस्चव” बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा कामायरमको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा 

काभकाज गनय तोवकएको वडा सस्चव सम्झनऩुछय । 

 (ज)  “वडा सलभलत” बन्नारे कऩयुकोट गाउॉऩालरकाको वडा सलभलत सम्झनऩुछय । 

(झ)  “सदस्म” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको सदस्म सम्झनऩुछय । जो शब्दरे गाउॉ 

कामयऩालरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ य वडा अध्मऺ सभेतराई जनाउनेछ । 

 (ञ)  “सबा” बन्नारे कऩयुकोट गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनऩुछय । 

३.  कामय सम्ऩादन् (१) गाउॉ कामयऩालरकाको कामय सम्ऩादन गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, 

वडा कामायरम एवॊ ववषमगत शाखाफाट हनुेछ । 

 (२) गाउॉ कामयऩालरका अन्तगयत यहने ववषमगत शाखा वा कामायरम वा उऩशाखा वा 

इकाई वा केन्रहरुको वववयण अनसूुची -१ भा उल्रेख बए फभोस्जभ हनुेछ । 

 (३) उऩलनमभ (२) फभोस्जभका ववषमगत शाखाहरु य लतनीहरुको कामय वववयण गाउॉ 

कामयऩालरकारे स्वीकृत गये फभोस्जभ हनुेछ । 

४.  कामय ववबाजन् (१) गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य ववषमगत शाखाफाट सम्ऩादन हनुे 

कामय अनसूुची -२ फभोस्जभ हनुेछ । 

 (२) गाउॉ कामयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोस्जभको ववषमगत शाखाको काभभा 

आवश्मकता अनसुाय हेयपेय वा थऩघट गनय सक्नेछ । 

 (३) वडा सलभलतफाट सम्ऩादन हनुे कामयको अनसूुची -३ फभोस्जभ हनुेछ ।  

 (४) अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ य सदस्मको काभ, कतयव्म य अलधकाय अनसूुची -४ 

फभोस्जभ हनुेछ । 



 

 
 

 (५) अध्मऺरे ववषमगत ऺेरको कामयको रालग कामयऩालरकाको कुनै सदस्मराई लनजरे 

गने कामयको ऺेरालधकाय सभेत तोकी स्जम्भेवायी ददन सक्नेछ । 

 (६) कामयऩालरकारे आफ्नो कामयसम्ऩादनका रालग अनसूुची-५ फभोस्जभको ववषमगत 

सलभलत गठन गयी कुनै सदस्मको सॊमोजकत्वभा त्मस्तो सलभलतको कामयऺ ेर तोकी 

स्जम्भेवायी ददन सक्नेछ । 

५. स्जम्भेवायी तथा उियदावमत्व  ्(१) गाउॉ कामयऩालरकाफाट सम्ऩादन बएका काभका रालग 

अध्मऺ तथा सदस्महरु साभवुहक रुऩभा गाउॉ सबाप्रलत उियदामी हनुेछन ्। 

 (२) गाउॉ कामयऩालरकाका सदस्महरु आपूराई तोवकएको कामयका रालग व्मस्िगत रुऩभा 

कामयऩालरका तथा अध्मऺप्रलत उियदामी हनुेछन ्। 

 (३) लफषमगत सलभलतफाट सम्ऩादन हनुे काभका रालग सलभलतका सॊमोजक तथा सदस्महरु 

साभूवहक रुऩभा कामयऩालरकाप्रलत उियदामी हनुेछन ्। 

 (४) वडा अध्मऺ आपूरे गने काभका रालग कामयऩालरका, अध्मऺ तथा वडा सलभलतप्रलत 

य वडा सलभलतफाट गरयने काभका रालग साभूवहक रुऩभा कामयऩालरका य सबाप्रलत 

उियदामी हनुेछ । 

६.  अलधकाय प्रत्मामोजन्  (१) गाउॉ कामयऩालरकारे आपूराई प्राप्त अलधकायभध्मे केही 

अलधकाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडाअध्मऺ, सदस्म तथा भातहतका सलभलत, उऩसलभलत वा 

कामयकायी अलधकृतराई प्रत्मामोजन गने सक्नेछ । 

 (२) अध्मऺरे आपूराई प्राप्त अलधकायभध्मे केही अलधकाय कुनै सदस्म वा कामयकायी 

अलधकृतराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 



 

 
 

 (३) वडा सलभलत वा वडा अध्मऺरे आपूराई प्राप्त अलधकायभध्मे केही अलधकाय वडा 

सलभलतका कुनै सदस्म वा वडा सस्चवराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

७.  थऩघट, हेयपेय वा  सॊशोधन्  (१) कामयऩालरकारे मस लनमभावरीराई आवश्मकता 

अनसुाय थऩघट वा हेयपेय वा सॊशोधन  गनय सक्नेछ । 

 (२) कामयऩालरकारे उऩलनमभ (१) फभोस्जभ अनसूुचीभा थऩघट वा हेयपेय वा सॊशोधन 

गयेको ववषमको सूचना सवयसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

८.  फाधा अड्काउ पुकाऊ् मो लनमभ कामायन्वमनको सम्फन्धभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा 

मस लनमभावरीको बावनाको प्रलतकुर नहनुे गयी कामयऩालरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ 

पुकाउन आवश्मक व्मवस्था गने सक्नेछ । 

९.  मसै लनमभ बए गयेको भालनने्  मो लनमभावरी स्वीकृलत हनुऩूुवय गाउॉ कामयऩालरकाफाट 

सम्ऩादन बएका कामयहरु मसै लनमभावरी अनरुुऩ बए गयेको भालननेछ । 

  



 

 
 

अनसूुची -१ 

(लनमभ ३ को उऩलनमभ (२) सॉग सम्फस्न्धत) 

गाउॉ कामयऩालरकाभा यहन सक्ने ववषमगत शाखा (शाखा, कामायरम, उऩशाखा, इकाई) को वववयण 

(गाउॉ कामयऩालरकाको आफ्नो याजश्वको ऺभता, खचयको आवश्मकता, सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩने 

जनसङ्खख्मा तथा ववकासका भूख्म भूख्म प्राथलभकता अनरुुऩ सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणका 

आधायभा ववषमगत शाखा तथा कामायरम, उऩशाखा वा इकाई लनधाययण गनय सक्नेछन ्

।जनशस्िको उऩरब्धता तथा प्रशासलनक खचयराई ध्मान ददई एउटा ववषमगत शाखा अन्तगयतको 

कुनै कामायरम, उऩशाखा वा इकाईरे लभल्दो अन्म ववषमऺेरको कामयसभेत सम्ऩादन गने सक्नेछ 

।) 

१. साभान्म प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीम सेवा तथा जनशस्ि ववकास उऩशाखा 

(ख) सावयजलनक खयीद तथा सम्ऩस्ि व्मवस्थाऩन उऩशाखा 

(ग) स्थानीम तह  ,प्रदेश य सॊघसॉगको सम्फन्ध य सभन्वम तथा वडासॉगको सभन्वम 

उऩशाखा 

(घ) नगय प्रहयी व्मवस्थाऩन उऩशाखा 

(ङ) न्माम  ,कानून तथा भानव अलधकाय प्रवर्द्यन उऩशाखा  

(च) सूचना तथा सञ्चाय प्रववलध ववकास तथा ववस्ताय य एप .एभ .सञ्चारन उऩशाखा  

(छ) फजाय अनगुभन  ,गणुस्तय ,नाऩतौर ,खाद्य सयु ऺा य उऩबोिा वहत सॊयऺण उऩशाखा 

(ज) फैठक तथा ववधामन उऩशाखा 

(झ) आन्तरयक रेखाऩयीऺण उऩशाखा 

(ञ) ववदा  ,उत्सव ,उदॊ ,जारा ,ऩवय ,उऩालध तथा ववबषुण इकाई  

२. याजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 



 

 
 

(क) याजश्व नीलत तथा प्रशासन उऩशाखा 

(ख) आलथयक प्रशासन उऩशाखा 

३. ऩूवायधाय ववकास तथा बवन लनमभन शाखा 

(क) सडक तथा मातामात व्मवस्था उऩशाखा 

(ख) बवन तथा बवन सॊवहता एवॊ लनभायण इजाजत (लडजाइन सभेत )उऩशाखा  

(ग) जग्गा नाऩी तथा नक्सा  ,घयजग्गा धनी ऩूजाय ,बू-उऩमोग तथा वस्ती ववकास उऩशाखा  

 जग्गा नाऩी तथा नक्सा  ,घयजग्गा धनी ऩूजाय इकाई  

 वस्ती ववकास इकाई 

(घ) जरववद्यतु  ,ऊजाय य सडक वस्ि तथा लसॊचाई उऩशाखा 

 जरववद्यतु  ,ऊजाय य सडक वस्ि इकाई  

 लसॊचाई तथा जरउत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्रण इकाई 

(ङ) वातावयण  ,ऩमायवयण एवॊ जराधायऺेर सॊयऺण तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन उऩशाखा  

(च) ववऩद् व्मवस्थाऩन (फारुणमन्र ,एम्फरेुन्स तथा मन्र उऩकयण ऩरयचारन सभेत )

उऩशाखा 

(छ) सावयजलनक लनजी साझेदायी इकाई 

४. आलथयक ववकास शाखा 

(क) कृवष  ,ऩशऩुन्छी तथा सहकायी कामायरम  

(ख) वन तथा बू -सॊयऺण कामायरम  

(ग) उद्योग तथा उद्यभशीरता ववकास उऩशाखा 

(घ) योजगाय प्रवर्द्यन तथा गरयफी न्मूलनकयण उऩशाखा 

५. साभास्जक ववकास शाखा 

(क) आधायबतू तथा भाध्मलभक स्शऺा कामायरम 

(ख) खेरकूद तथा अलतरयि वक्रमाकराऩ इकाई 



 

 
 

(ग) आधायबतू स्वास््म तथा सयसपाई कामायरम 

(घ) खानेऩानी व्मवस्थाऩन कामायरम 

(ङ) रैवङ्गक सभानता तथा साभास्जक सयुऺा उऩशाखा 

 रैवङ्गक सभानता इकाई 

 फारफालरका  ,वकशोय वकशोयी तथा मवुा इकाई  

 अऩाङ्गता बएका व्मस्ि तथा ज्मेष्ठ नागरयक इकाई 

(च) गैयसयकायी सॊस्था ऩरयचारन  ,सभन्वम तथा लनमभन इकाई  

(छ) साभास्जक सयुऺा कामयक्रभ तथा व्मस्िगत घटना दताय इकाई 

(ज) सॊस्कृलत  ,सम्ऩदा ,रलरतकरा तथा ऩमयटन प्रवर्द्यन इकाई  

६. मोजना  ,अनगुभन तथा त्माङ्क शाखा  

(क) मोजना  ,कामयमोजना तजुयभा तथा उऩबोिा सलभलत ऩरयचारन इकाई  

(ख) अनगुभन तथा भूल्माङ्कन इकाई 

(ग) त्माङ्क व्मवस्थाऩन इकाई 

  



 

 
 

अनसूुची -२  

(लनमभ ४ को उऩलनमभ (१ )सॉग सम्फस्न्धत)  

ववषमगत शाखाको कामय ववबाजन 

१. साभान्म प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीम सेवा तथा जनशस्ि ववकास 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीलत  ,भाऩदण्ड ,सेवा शतय ,मोजना ,कामायन्वमन 

य लनमभन 

 सॊववधानको धाया ३०२ फभोस्जभ सभामोजन बई आउने कभयचायीको व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय 

 गाउॉऩालरकाको सॊगठन ववकास  ,सॊगठन सॊयचना तथा दयफन्दी लनधाययण ,जनशस्ि 

व्मवस्थाऩन य वसृ्ि ववकास 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रववलधको उऩमोग , प्रवर्द्यन य 

लनमभन 

 भानव सॊशाधन ववकासका रालग अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन मोजना तजुयभा 

 गाउॉऩालरकाभा सावयजलनक ववदा  ,उत्सव ,जारा ,उदॊ आददको व्मवस्थाऩन  

 स्थानीम शास्न्त सलभलत सम्फन्धी कामयहरु 

(ख) सावयजलनक खयीद तथा सम्ऩस्ि व्मवस्थाऩन 

 गाउॉऩालरकाको रालग सावयजलनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी 

ववषम 

 गाउॉऩालरकालबरको सावयजलनक तथा सयकायी सम्ऩस्ि  ,साभूदावमक सम्ऩस्ि ,बवन ,

सडक ,ऩसर ,व्मवसाम ,ऩूवायधाय ,उद्योग ,खानी तथा खलनज ,वनको वववयण सवहतको 

अद्यावलधक अलबरेख 

 गाउॉऩालरकाको स्वालभत्वभा यहेको सम्ऩस्िको अद्यावलधक अलबरेख 



 

 
 

 गाउॉऩालरकास्स्थत सयकायी सम्ऩस्िको एवककृत वववयण 

(ग) स्थानीम तह  ,प्रदेश य सॊघसॉगको सम्फन्ध य सभन्वम तथा वडासॉगको सभन्वम  

 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊववधान तथा कानून फभोस्जभको सहबालगता तथा प्रलतलनलधत्व 

 स्जल्रा सभन्वम सलभलतसॉगको सभन्वम 

 वडा तहसॉगको सम्ऩकय  य सभन्वम 

 ऩराचाय  ,सबा ,सभायोह ,स्शष्टाचाय  

(घ) नगय प्रहयी व्मवस्थाऩन 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,कामायन्वमन य लनमभन  

 नगय प्रहयीभापय त देहामका कामय सम्ऩादन गने, 

o नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,लनणयमहरु काय ् मान्वमनभा सहमोग, 

o सम्ऩस्िको सॊयऺण, 

o गाउॉऩालरकाभा हनुे सबा सभायोह  ,ऩयम्ऩया तथा जारा चाडऩवयको 

व्मवस्थाऩनभा सहमोग,  

o स्थानीम फजाय तथा ऩावकय ङ्ग स्थरको व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

o नगय प्रहयी सम्फन्धी कामयऩालरकारे तोके फभोस्जभका नीलत  ,मोजना ,कामयक्रभ 

कामायन्वमन,  

o गाउॉ वस्ती सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामायन्वमन य कसयु उऩय 

छानववन य अनसुन्धान, 

o स्थानीम न्मावमक सलभलतरे गयेका आदेश  ,पैसरा कामायन्वमनभा सहमोग,  

o कामायरम ऩरयसय  ,सम्ऩदा ,सावयजलनक ,ऐरानी ,ऩलतय जग्गा ,सावयजलनक बवन 

तथा बौलतक ऩूवायधायको सॊयऺण य सयुऺा,  

o ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 



 

 
 

o अऩयाध योकथाभ तथा अनसुन्धानभा सहमोग, 

o पुटऩाथ व्मवस्थाऩन, 

o लनभायण लनमभन, 

o गणुस्तय लनमन्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी अन्म कामय । 

(ङ) न्मावमक सलभलतको सस्चवारम  ,न्माम ,कानून ,भानव अलधकाय प्रवर्द्यन तथा भेरलभराऩ य 

भध्मस्थता ,लनणयम तथा पैसरा कामायन ््वमन 

 न्मावमक सलभलतको सस्चवारम सम्फन्धी कामय 

 न्माम तथा कानूनी याज्मको ऩरयऩारना 

 भानव अलधकायको सॊयऺण तथा प्रवर्द्यन 

 व्मस्ि य सभदुामवीच भेरलभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 

 न्मावमक लनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन 

(च) सूचना तथा सञ्चाय प्रववलध ववकास तथा ववस्ताय य एप .एभ .सञ्चारन  

 आफ्नो ऺेरलबर इन्टयनेट सेवा  ,टेलरसेन्टय ,केफरु तथा तायलफहीन टेलरलबजनको 

प्रसायणको अनभुलत ,नवीकयण य लनमभन  

 एक सम वाटसम्भको एप .एभ .येलडमो सञ्चारन अनभुलत ,नवीकयण य लनमभन  

 आफ्नो ऺेरलबर ऩरऩलरकाको प्रकाशन अनभुलत  ,अलबरेख तथा लनमन्रण  

 अलबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रववलधको प्रमोग 

 सूचना तथा सञ्चाय प्रववलधभा सवयसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहुॉच तथा सूचना 

प्रववलधको ववकास य ववस्ताय सम्फन्धी कामयक्रभ तजुयभा य कामायन्वमन 

 वैऻालनक अध्ममन  ,अनसुन्धान य प्रववलध ववकासभा रगानी  

 सूचना तथा सञ्चाय प्रववलधभा आधारयत त्माङ्क व्मवस्थाऩन 

(छ) फजाय अनगुभन  ,गणुस्तय ,नाऩतौर ,खाद्य सयुऺा य उऩबोिा वहत सॊयऺण  



 

 
 

 स्थानीम ब्माऩाय  ,वास्णज्म ,वस्तकुो भाग ,आऩूलतय व् मवस्थाऩन तथा अनगुभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन 

 उऩबोिा अलधकाय तथा वहत सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,काय ् मान्वमन य 

लनमभन 

 स्थानीम वस्तहुरुको उत्ऩादन  ,आऩूलतय तथा लनकासी प्रऺेऩण ,भूल्म लनधाययण य 

अनगुभन 

 स्थानीम ब्माऩाय य वास्णज्म सम्फन्धी ऩूवायधाय लनभायण 

 स्थानीम वस्त ुय सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गणुस्तयको अनगुभन य लनमभन 

 उऩबोिा सचेतना  ,रस्ऺत उऩबोिाको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम वस्त ुतथा 

सेवाको गणुस्तय ऩयीऺण 

 खाद्य ऩदाथयको गणुस्तय लनमन्रण 

 खानेऩानीको गणुस्तय लनमन्रण 

 स्थानीम व्माऩाय प्रवर्द्यन सहजीकयण य लनमभन 

 स्थानीम वौवर्द्क सम्ऩस्िको सॊयऺण  ,प्रवर्द्यन य अलबरेखाङ्कन  

(ज) फैठक तथा ववधामन 

 कामयऩालरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन 

 कामयऩालरकाको लनणयमहरुको ववद्यतुीम भाध्मभफाट अलबरेखीकयण तथा प्रकाशन 

 कामयऩालरका तथा सबाभा ऩेश गनुयऩने ववलबन ्नीलत  ,लनमभ तथा कानूनको भस्मौदाभा 

सॊमोजन 

 कामयऩालरकाका ववलबन्न सलभलत  ,उऩसलभलत ,कामयदरको फैठक व्मवस्थाऩन  

 नीलत  ,कानूनको प्रभास्ण क प्रलतको सॊयऺण  ,प्रकाशनका रालग सभन्वम  

 ववधामन सम्फन्धी अन्म कामय 

(झ) आन्तरयक रेखाऩयीऺण 



 

 
 

 आन्तरयक तथा ऩूवय रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण वववयण (फेरुजकुो रगत सभेत )को अलबरेख व्मवस्थाऩन  

 अस्न्तभ रेखाऩयीऺण कामयभा सहमोग  ,सभन्वम य सहजीकयण  

 रेखाऩारनसम्फन्धी ऺभता ववकास कामय 

(ञ) ववदा  ,उत्सव ,उदॊ ,जारा ,ऩवय ,उऩालध ,ववबषूण ,आदी ।  

 स्थानीम चाडऩवय  ,सावयजलनक ववदा ,उत्सव ,जारा ,उदॊ आदीको व्मवस्थाऩन  

 उऩालध तथा ववबषूण सम्फन्धी लसपारयश  ,अलबरेख़  

२. याजश्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा 

(क) याजश्व नीलत तथा प्रशासन 

 याजश्व सम्फन्धी नीलत  ,कानून तजूयभा ,कामायन्वमन य लनमभन (याजश्व चहुावट लनमन्रण 

सभेत)  

 सम्ऩस्ि कय  ,घयफहार कय  ,घय जग्गा यस्जषे्डशन शलु्क ,सवायी साधन कय ,सेवा 

शलु्क दस्तयु ,ऩमयटन शलु्क ,ववऻाऩन कय ,व्मवसाम कय ,बलूभकय (भारऩोत) , दण्ड 

जरयवाना  ,भनोयञ्जन कय ,फहारलफटौयी कय,  घयजग्गा कय  ,भतृ वा भारयएको 

जीवजन्तकुो हाड ,लसॊङ्ग ,प्वाख ,छाराभा कय ,प्राकृलतक स्रोत साधन ,व्मवसावमक कय 

सम्फन्धी नीलत ,कानून ,भाऩदण्ड ,कामायन्वमन ,फाॉडपाॉड ,सॊकरन य लनमभन ,अन्म 

आम व्मवस्थाऩन 

 सावयजलनक खचय तथा प्राकृलतक स्रोतफाट प्राप्त हनुे योमल्टी सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,

भाऩदण्ड तथा लनमभन य सोको सॊकरन तथा फाॉडपाॉड 

 आफ्नो ऺेरलबर याजश्वका दय अन्म शलु्क लनधाययण  ,सॊघीम य प्रदेश कानून फभोस्जभ 

प्राकृलतक स्रोत साधन य सेवा शलु्क जस्ता योमल्टी सॊकरन ,सभन्वम य लनमभन  

 भारऩोत सॊकरन 



 

 
 

 कानून फभोस्जभ ढुङ्गा  ,लगट्टी ,फा रवुा  ,भाटो ,ननु ,स्रेट ,पामय क्रेजस्ता खानी खलनज 

ऩदाथयको सवेऺण ,अन्वेषण ,उत्खनन य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन  

 टे्रवकङ  ,कामावकङ्ग ,क्मानोलनङ्ग ,फञ्जी जस्म्ऩङ्ग ,स्जऩ फ्रामय , मायपस्फ्टङ्ग शलु्क  

 साभदुावमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 प्राकृलतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धी नीलत लनधाययण य कामायन्वमन तथा प्रदेश य सॊघीम 

भाऩदण्ड ऩारना 

 प्रचलरत कानून फभोस्जभ दण्ड जरयवाना 

 फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असरु उऩय 

 कयदाता स्शऺा तथा कयदाता वववयण अद्यावलधक 

 वविीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड 

 आलथयक साधनको भहिभ उऩमोग तथा ऩरयचारन 

 याजश्व ऩयाभशय सलभलत सम्फन्धी ववषम 

 स्थानीम याजश्व प्रवर्द्यनका रालग प्रोत्साहन 

 याजश्वको सम्बाव्मता अध्ममन 

 याजश्व सूचना तथा त्माङ्कको आदान प्रदान 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानून फभोस्जभ फजेट घाटाऩूलतयको स्रोत व्मवस्था 

(ख) आलथयक प्रशासन 

 आलथयक (कामयववलध )नीलत ,कानून ,भाऩदण्ड ,कामायन्वमन य लनमभन ,आलथयक प्रशासन 

य व्मवस्थाऩन 

 फजेट सीभा लनधाययण  ,फजेट तजूयभा ,कामायन्वमन य लनमभन  

 सस्ञ्चत कोष तथा आकस्स्भक कोषको व्मवस्थाऩन 

 रगानी य राबाॊशको व्मवस्थाऩन 



 

 
 

 रेखा व्मवस्थाऩन  ,खचय ,याजश्व ,धयौटी ,कामयस ञ्चारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष 

तथा सम्ऩस्िको एवककृत वववयण 

 सभवष्टगत आलथयक अवस्थाको ववश्लषेण 

 ऋण तथा अनदुानको व्मवस्थाऩन य लनमभन 

 रगानी प्रऺेऩण (सयकायी ,सहकायी तथा लनजी )य वविीम व्मवस्थाऩन  

 कायोफायको रेखाङ्कन  ,लनमन्रण तथा व्मवस्थाऩन  

 याजश्व तथा व्ममको अनभुान 

 फेरुजू पर्छ्यौट 

 आलथयक प्रशासन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म ववषम 

३. ऩूवायधाय ववकास तथा बवन लनमभन शाखा 

(क) सडक तथा मातामात व्मवस्था 

 स्थानीम सडक  ,ग्राभीण सडक ,कृषी सडक तथा मातामात सम्फन्धी नीलत ,

कानून ,भाऩदण्ड तथा लनमभन  

 स्थानीम सडक  ,ग्राभीण सडक ,कृषी सडक ,झोरङु्गे ऩरु ,ऩरेुसा य तटफन्धन 

सम्फन्धी गरुुमोजनाको तजुयभा ,कामायन्वमन य स्तयोन्नलतका आमोजनाको 

ऩवहचान ,अध्ममन ,कामायन्वमन ,भभयत ,सम्बाय  

 मातामात सयुऺा व्मवस्थाऩन य लनमभन 

 ट्याक्सी सेवा अनभुती  ,व्मवस्थाऩन य लनमभन  

 वातावयणभैरी  ,जरवाम ुऩरयवतयन अनकूुरन ,अऩाङ्गता य रैवङ्गकभैरी मातामात 

प्रणारीको प्रवर्द्यन 

 आधायबतू मातामात सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम 

 मातामात ऺेरभा रगानी अलबववृर्द् 

 मातामात सवुवधाभा नागरयककोक सयर  ,सहज य सभान ऩहुॉच  



 

 
 

 मातामात ऺेरभा वातावयणभैरी प्रववलधराई प्रोत्साहन 

 लनजी मातामात लनमभन व्मवस्थाऩन 

(ख) बवन  तथा बवन सॊवहता एवॊ लनभायण इजाजत (लडजाइन सभेत)  

 बवन सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी मोजना तजुयभा ,

आमोजना ऩवहचान ,अध्ममन ,कामायन्वमन य लनमभन  

 यावष्डम बवन सॊवहता तथा भाऩदण्ड फभोस्जभ बवन लनभायण अनभुलत य लनमभन 

 बवन लनभायण इजाजत  ,बवन सॊवहता कामायन्वमन  

 बवन लनभायणको नक्सा स्वीकृलत  ,सॊशोधन ,लनमभन  

 ऩयुातत्व  ,प्राचीन स्भायक य सॊग्रहारम सॊयऺण ,सम्फर्द्यन य ऩनु्लनभायण  

 सयकायी बवन  ,ववद्यारम ,साभूदावमक बवन ,सबागहृ तथा अन्म सावयजलनक 

बवन तथा सॊयचना लनभायण य भभयत सॊबाय 

(ग) जग्गा नाऩी तथा नक्सा  ,घयजग्गा धनी ऩूजाय ,बू-उऩमोग तथा वस्ती ववकास  

जग्गा नाऩी तथा नक्सा  ,घयजग्गा धनी ऩूजाय  

 प्रादेस्शक भाऩदण्ड फभोस्जभ घयजग्गा धनी दताय प्रभाणऩूजाय ववतयण तथा रगत 

व्मवस्थाऩन 

 बलूभको वगॉकयण अनसुायको रगत 

 जग्गाको वकिाकाट य बलूभ रगत (नक्सा ,से्रस्ता )लनभायण य सॊयऺण  

 सयकायी प्रमोजनको रालग जग्गा प्रालप्त  ,भआुब्जा लनधाययण तथा ववतयणभा 

सभन्वम य सहजीकयण 

 जग्गा वववाद सभाधानभा भेरलभराऩ य भध्मस्थता 

 ववश्व सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩयुातास्त्वक भहत्व रगामत वन  ,

सीभसाय ऺेर , तटवतॉ ऺेरका जग्गा सम्फन्धी रगत 

वस्ती ववकास 



 

 
 

 शहयीकयण  ,वस्ती ववकास सम्फन्धी नीलत ,कानून ,भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी 

मोजना तजुयभा ,आमोजना ऩवहचान ,अध्ममन ,कामायन्वमन य लनमभन  

 आधायबतू आवासका मोजना तजुयभा य कामायन्वमन 

 गाउॉऩालरकाभा अव्मवस्स्थत फसोफास व्मवस्थाऩन कामयक्रभको तजुयभा य 

कामायन्वमन 

 आधायबतू फसोफास सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम 

 मोजनावर्द् य व्मवस्स्थत वस्ती ववकासका कामयक्रभको तजुयभा कामायन्वमन 

 एवककृत वस्ती ववकासका रालग जग्गाको एवककयण तथा जग्गा ववकास य 

व्मवस्थाऩन 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनो अधीनभा यही आफ्नो ऺेरको बू -उऩमोग नीलत ,

मोजना ,कामयक्रभ तजुयभा य कामायन्वमन  

 सॊघीम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मवस्स्थत वस्ती ववकासका 

कामयक्रभको तजुयभा य कामायन्वमन 

 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोस्जभ स्थानीम तहभा सकुुम्वासी ऩवहचान य 

अलबरेख व्मवस्था 

 स्थानीम स्तयभा सकुम्वासी सम्फन्धी जीववकोऩाजयन य फसोफास व्मवस्था 

 एवककृत वस्ती ववकासका रालग जग्गाको एवककयण तथा जग्गा ववकास य 

व्मवस्थाऩन । 

(घ) जरववद्यतु  ,ऊजाय ,सडक वस्ि य लसॊचाई  

जरववद्यतु  ,ऊजाय य सडक वस्ि  

 साना जरववद्यतु आमोजना  ,नवीकयणीम ऊजाय तथा वैकस्ल्ऩक ऊजाय 

सम्फन््धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजना ,कामायन्वमन य लनमभन  



 

 
 

 वैकस्ल्ऩक ऊजाय सम्फन्धी प्रववलध ववकास य हस्तान्तयण  ,ऺभता अलबववृर्द् 

प्रवर्द्यन 

 ववद्यतु ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन  ,सञ्चारन य लनमभन  

 जनसहबालगताभा आधारयत स्वदेशी रगानीराई प्राथलभकता दददैं जरस्रोतको 

फहउुऩमोगी ववकास कामयक्रभको तजुयभा य कामायन्वमन 

 स्थानीम ववद्यतु ववतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन  ,सञ्चारन य लनमभन  

 सडक विीको व्मवस्था 

लसॊचाई तथा जरउत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्रण 

 लसॊचाई सम्फन्धी लनलत  ,कानून ,भाऩदण्ड लनधाययण य लनमभन  

 लसॊचाई सम्फन्धी गरुुमोजनानको तजुयभा  ,कामायन्वमन य स्तयोन्नलतका 

आमोजनाको ऩवहचान ,अध्ममन ,कामायन्वमन ,भभयत ,सम्बाय य लनमभन  

 स्थानीम साना  ,सतह तथा बलूभगत लसॊचाई प्रणारीको सञ्चारन लनभायण ,

सधुाय , भभयत सम्बाय तथा सेवा शलु्कको लनधाययण य सङ्करन व्मवस्थाऩन  

 जरउत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्रण सम्फन्धी  

 स्थानीम तटफन्ध  ,नदी लनमन्रण तथा नदी व्मवस्थाऩन य लनमभन  

 साना जरउऩमोग सम्फन्धी आमोजना तजुयभा  ,कामायन्वमन य अनगुभन ।  

(ङ) वातावयण  ,ऩमायमवयण एवॊ जराधाय ऺेर सॊयऺण तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन  

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण य जराधाय तथा वन्मजन्तकुो सॊयऺण 

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,कामयक्रभ तजुयभा ,कामायन्वमन य लनमभन  

 वृऺ ायोऩण तथा हरयमारी तथा हरयत ऺेरको प्रवर्द्यन 

 पोहोयभैरा सङ्करन  ,ऩनु्उऩमोग ,प्रशोधन ,ववसजयन य सोको सेवा शलु्क 

लनधाययण य लनमभन 

 सयसपाई तथा स्वास्थजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन 



 

 
 

 वाम ुतथा ध्वनीको प्रदषुण लनमन्रण 

 हालनकायण ऩदाथयहयजको लनमभन तथा लनमन्रण 

 सावयजलनक शौचारमर व्मवस्थाऩन 

 वातावयणीम जोस्खभ न्मूलनकयण 

 न्मून कावयनभखुी तथा वातावयणभैरी ववकास अवरम्फन 

 वातावयण सॊयऺण ऺेर लनधाययण य व्मवस्थाऩन 

 ऩानी भहुानको सॊयऺण 

 ऩवहयो लनमन्रण 

 जरवाम ुऩरयवतयन अनकूुरन कामयक्रभ 

(च) ववऩद् व्मवस्थाऩन  ,वारूण मन्र ,एम्फरेुन्स  

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड तथा स्थानीम स्तयका 

आमोजनाको कामायन्वमन य लनमभन 

 ववऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रलतकामय मोजना  ,जोस्खभ न्मूलनकयण कामयमोजना  

 ववऩद् ऩूवयतमायी  ,खोज तथा उद्वाय ,याहत साभाग्रीको ऩूवय बण्डायण ,ववतयण य 

सभन्वम 

 ववऩद् जोस्खभ ऺेरको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको ऩवहचान य स्थानान्तयण 

 ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊघ  ,प्रदेश य स्थानीम सभूदाम ,सॊघ सॊस्था ,लनजी 

ऺेरसॉगको सहमोग ,सभन्वम य सहकामय  

 ववऩद् कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩरयचारन 

 ववऩद् ऩश्चात स्थानीम स्तयको ऩनुस्थायऩना य ऩनुलनयभायण 

 ववऩद् सम्फन्धी त्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनसुन्धान 

 प्राकृलतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूवयतमायी 



 

 
 

 ववऩद् जोस्खभ न्मूलनकयणको रालग ऩूवय सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामयक्रभको 

तजुयभा य कामायन्वमन 

 वारूण मन्र तथा एम्फरेुन्सको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम आऩत ्कारीन कामयसञ्चारन प्रणारी 

(छ) सावयजलनक लनजी साझेदायी 

 स्थानीम सावयजलनक -लनजी साझेदायी सम्फन्धी स्थानीम नीलत ,मोजना लनभायण  

 स्थानीम सावयजलनक -लनजी साझेदायीका आमोजना छनौट तथा कामायन्वमन 

 स्थानीम ववकासभा लनजी ऺेरको प्रवर्द्यन 

४. आलथयक ववकास शाखा 

(क) कृवष  ,ऩशऩुन्छी तथा सहकायी  

कृवष 

 कृवष  ,कृवष प्रसाय ,कृवष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीलत ,कानून ,

भाऩदण्ड ,मोजना ,कामायन्वमन य लनमभन  

 कृवष फजाय सूचना  ,कृवष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवायधाय लनभायण  ,साना 

लसॊचाई लनभायण ,तालरभ ,प्रववलध प्रसाय ,प्राववलधक टेवा ,कृवष साभाग्री आऩूलतय य 

कृषक ऺभता ववकास कामयक्रभको सञ्चारन 

 कृवषजन्म प्राकृलतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको लनमन्रण 

 कृवष वातावयण सॊयऺण तथा जैववक ववववधताको सॊयऺण य प्रवर्द्यन 

 कृवष प्रसाय तथा जनशस्िको प्रऺेऩण  ,व्मवस्थाऩन य ऩरयचारन  

 उच्च भूल्ममिु कृवषजन्म वस्तकुो प्रवर्द्यन  ,ववकास तथा फजायीकयण  

 कृवषसम्फन्धी वीभा य कजाय सहजीकयण 

 शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन 



 

 
 

 कृषकहरुको ऺभता अलबववृर्द्  ,प्राववलधक सेवा ,टेवा ,सीऩ ववकास य 

शशस्िकयण 

 कृवष लफउ लफजन  ,नश्ल ,भरखाद य यसामन तथा औषलधहरुको आऩूलतय ,

उऩमोग य लनमभन 

 कृषक सभूह  ,कृवष सहकायी य कृवष सम्फन्धी स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरुको 

सभन्वम ,व्मवस्थाऩन य लनमभन  

 कृवष सम्फन्धी प्रववलधको सॊयऺण य हस्तान्तयण 

 कृवष त्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृवष सम्फन्धी सूचनाको 

प्रचाय प्रसाय  

 कृवष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

ऩशऩुन्छी 

 ऩशऩुारन य ऩश ुस्वास््म सम्फन्धी स्थानीम नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजना ,

कामायन्वमन य लनमभन 

 ऩशऩुन्छी फजाय सूचना  ,हाटफजायको ऩूवायधाय लनभायण ,तालरभ ,प्राववलधक 

ट्ेवा  ,कृषक ऺभता ववकास कामयक्रभको सञ्चारन य लनमभन  

 ऩशऩुन्छीजन्म प्राकृलतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको लनमन्रण 

 ऩशऩुन्छी स्चवकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन 

 ऩशनुश्ल सधुाय ऩद्दलत ववकास य व्मवस्थाऩन 

 ऩशऩुन्छी सम्फन्धी वीभा य कजाय सहजीकयण 

 स्थानीम चयन तथा खकय  ववकास य व्मवस्थाऩन 

 ऩश ुआहायको गणुस्तय लनमभन 

 स्थानीम स्तयभा ऩशऩुन्छी सम्फन्धी त्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी 

 ऩश ुफधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य लनमभन 



 

 
 

 ऩशऩुारन तथा ऩश ुस्वास््म सम्फन्धी अन्म कामय 

सहकायी 

 सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीलत  ,कानून ,भाऩदण्डको  लनभायण  ,

कामायन्वमन य लनमभन 

 स्थानीम सहकायी सॊस्थाको दताय  ,अनभुलत ,खायेजी य ववघटन  

 सहकायी वचत तथा ऋण ऩरयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड लनधाययण य 

लनमभन 

 सहकायी सम्फन्धी यावष्डम  ,केन्रीम ,ववषमगत ,प्रादेस्शक य स्थानीम 

सॊघसॊस्थासॉग सभन्वम य सहकामय 

 सहकायी सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनसुन्धान 

 स्थानीम सहकायीको ऺभता अलबववृर्द् 

 स्थानीम सहकायी ऺेरको प्रवर्द्यन  ,ववकास य ऩरयचारन ।  

(ख) वन  ,बू-सॊयऺण ,वन्मजन्तु ,जराधाय ,जलडफटुी तथा जैववक ववववधता  

 वन  ,जङ्गर ,वन्मजन्तु ,चयाचरुुङ्गी ,जर उऩमोग ,वातावय ण  ,ऩमायवयण तथा 

जैववक ववववधता सम्फन्धी स्थानीम नीलत ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजना ,

कामायन्वमन य लनमभन 

 साभदुावमक  ,ग्राभीण तथा सहयी ,धालभयक ,कफलुरमती वनको स ्ॊयऺण ,

सम्वर्द्यन  ,उऩमोग य लनमभन  

 वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन 

 भध्मवतॉ ऺेरको साभदुावमक  ,धालभयक य कफ ्ुलरमती वनको व्मवस्थाऩन 

 नदी वकनाय  ,नदी उकास ,नहय वकनाय तथा सडक वकनायभा वृऺ ायोऩण 

व्मवस्थाऩन 

 लनजी तथा व्मवसावमक वनको प्रवर्द्यन य लनमभन 



 

 
 

 सावयजलनक खारी जग्गा  ,ऩाखा वा ऺेरभा वृऺ ायोऩण ,सम्बाय ,उऩमोग य 

व्मवस्थाऩन 

 जलडफटुी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फस्न्ध  ,सबेऺण ,उत्ऩादन ,

सॊकरन ,प्रवर्द्यन ,प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाऩन  

 वन ववउ फगैचा स्थाऩना  ,व्मवस्थाऩन य प्रवर्द्यन  

 नसययी स्थाऩना  ,ववरुवा उत्ऩादन ,ववतयण ,योऩण य प्रवर्द्यन  

 वन्मजन्त ुय चयाचरुुङ्गीको सॊयऺण  ,व्मवसावमक ऩारन ,उऩमोग य अनगुभन  

 वन्मजन्तफुाट स्थानीम सभदुामभा ऩने प्रबाव योकथाभ  ,व्मवस्थाऩन  

 स्थानीम प्राणी उद्यान (स्चलडमाखाना )को स्थाऩना य सञ्चारन  

 स्थानीम वन्मजन्त ुऩमयटन य आमआजयन 

 स्थानीम स्तयभा अखेटो ऩहायको व्मवस्थाऩन 

 वन  ,वन्मजन्त ुतथा चयाचरुुङ्गीको अलबरेखाङ्कन य अध्ममन अनसुन्धान  

 यैथाने प्रजालतको सॊयऺण य प्रवर्द्यन 

 लभचाहा प्रजालतको लनमन्रण 

 जैववक ववववधताको अलबरेख 

 साभदुावमक बू -सॊयऺण य सोभा आधारयत आम आजयन कामयक्रभ  

 बू -सॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभूदावमक अनकूुरन  

 जरवाम ुऩरयवतयन  ,अनकूुरन कामय  

 आमआजयनभा आधारयत जलडफटुीको सॊयऺण  ,प्रवर्द्यन,  व्मवस्थाऩन 

(ग) उद्योग तथा उद्यभस्शरता ववकास य खानी तथा खलनज ऩदाथयको सॊयऺण 

उद्योग 

 रघु  ,घयेर ुतथा साना उद्योगको दताय ,नवीकयण ,खायेजी य लनमभन  

 रघु  ,घयेर ुतथा साना उद्योगको ववकास य प्रवर्द्यन  



 

 
 

 उद्यभस्शरता प्रवर्द्यन 

 व्माऩारयक पभय  ,ऩसरको दताय ,अनभुलत ,नवीकयण ,खा येजी य लनमभन 

 सीऩ ववकास सम्फन्धी कामयको प्रवर्द्यन 

खानी तथा खलनज 

 खानी तथा खलनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड 

तथा मोजनाको कामायन्वमन य लनमभन 

 ढुङ्गा  ,लगटी ,फारवुा ,भाटो ,ननु ,स्रेट ,खरयढुङ्गा ,पामयक्रे जस्ता खालनजन्म 

वस्त ुसबेऺण ,अन्वेषण ,उत्खनन  

 ढुङ्गा  ,लगटी ,फारवुा ,ननु ,भाटो ,खरयढुङ्गा ,पामयक्रे तथा स्रेट आदद 

खालनजन्म वस्तकुो सॊयऺण ,ववकास ,उत्खनन य उऩमोग सम्फन्धी दताय ,

अनभुलत ,नवीकयण ,खायेजी य व्मवस्थाऩन  

 खानी तथा खलनज ऩदाथय सम्फन्धी सूचना तथा त्माङ्क सॊकरन अलबरेख तथा 

व्मवस्थाऩन 

 बौगोलबयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) योजगाय प्रवर्द्यन तथा गरयवी न्मूलनकयण 

 गरयवी लनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,लनमभन य अध्ममन 

अनसुन्धान 

 गरयफी लनवायणको स्थानीम यणनीलत तजुयभा 

 गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान सम्फन्धी स्थानीम सबेऺण  ,सूचना व्मवस्थाऩन य 

लनमभन 

 गरयवी लनवायण सम्फन्धी यावष्डम  ,प्रादेस्शक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकय ,

सभन्वम य सहकामय 



 

 
 

 योजगाय तथा फेयोजगायको त्माङ्क सङ्करन  ,प्रशोधन य सूचना प्रणारीको 

स्थाऩना 

 स्थानीमस्तयभा यहेका ववदेशी श्रलभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मवस्थाऩन 

 ऩवहचान बएका गरयफ घयऩरयवाय एवॊ रस्ऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना ,

कामयक्रभ ,स्रोत ऩरयचारन य व्मवस्थाऩन  

 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोस्जभ स्थानीम तहभा सकुुम्वासीको ऩवहचान य 

अलबरेख व्मवस्थाऩन 

 सकुुम्वासी सम्फन्धी जीववकोऩाजयन य फसोफास व्मवस्थाऩन 

 योजगायीका अवसय लसजयना सम्फन्धी 

५. साभास्जक ववकास शाखा 

(क) आधायबतू तथा भाध्मलभक स्शऺा 

 प्रायस्म्बक फार स्शऺा तथा ववद्यारम स्शऺा  ,अनौऩचारयक स्शऺा ,खरुा तथा 

वैकस्ल्ऩक स्शऺा (गरुुकुर ,भदयसा ,गमु्वा आदद) , लनयन्तय लसकाइ तथा 

ववशेष स्शऺा सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजनाको लनभायण ,कामायन्वमन 

य लनमभन 

 प्राववलधक स्शऺा तथा व्मवसावमक तालरभको मोजना तजुयभा  ,सञ्चारन ,अनभुलत 

य लनमभन 

 ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभाग्रीको ववतयण तथा कामायन्वमन 

 ववद्यारम स्शऺक तथा कभयचायी व्मवस्थाऩन 

 ववद्यारमको नक्साङ्कन  ,अनभुलत ,स्वीकृलत ,सभामोजन तथा लनमभन  

 शैस्ऺक ऩूवायधाय लनभायण य भभयत सम्बाय 

 आधायबतू तह (कऺा ८ ) को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 

 ववद्याथॉ लसकाई उऩरब्धीक ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन 



 

 
 

 ववद्यालथय प्रोत्साहन तथा छारवसृ्िको व्मवस्थाऩन 

 शैस्ऺक ऩयाभशय सेवाको अनभुलत तथा लनमभन 

 स्थानीमस्तयको शैस्ऺक ऻान  ,सीऩ य प्रववलधको सॊयऺण ,प्रवर्द्यन  य स्तयीकयण 

 भाध्मलभक तहसम्भको शैस्ऺक कामयक्रभको सभन्वम य लनमभन 

 ऩसु्तकारम एवॊ ऩरऩलरका 

 स्थानीम ऩसु्तकारम  ,वाचनारम तथा साभदुावमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा 

व्मवस्थाऩन । 

(ख) खेरकूद तथा अलतरयि वक्रमाकराऩ 

 स्थानीमस्तयभा खेरकूद प्रशासन तथा सॊघ सॊस्थाको लनमभन य सभन्वम 

 खेरकूदको सॊयचनाको ऩूवायधाय लनभायण सञ्चारन तथा ववकास 

 खेरकूदको ववकास य प्रवर्द्यन 

 खेरकूद प्रलतमोलगताको आमोजना य सहबालगता 

 अलतरयि वक्रमाकराऩ सम्फन्धी ववषम 

(ग) आधायबतू स्वास््म तथा सयसपाई 

 आधायबतू स्वास््म य सयसपाई सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजनाक ्ो 

लनभायण  ,कामायन्वमन तथा लनमभन  

 यावष्डम तथा प्रदेश स्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोस्जभ स्थानीम स्तयको 

स्वास््म सम्फन्धी रक्ष्म य गणुस्तय लनधाययण 

 यावष्डम य प्रादेस्शक भाऩदण्ड अनरुुऩ जनयर अस्ऩतार  ,नलसयङ्ग होभ ,लनदान 

केन्र तथा अन्म स्वास््म सॊस्थाहरुको क््लरलनक दताय  ,सञ्चारन अनभुलत य 

लनमभन 

 आधायबतू स्वास््म सेवाको सञ्चारन य प्रवर्द्यन 

 अस्ऩतार य अन्म स्वास््म सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन 



 

 
 

 स्वास््म सेवा सम्फन्धी बौलतक ऩूवायधाय ववकास तथा व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अलबववृर्द् 

 यिसञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य सहयी स्वास््म सेवा 

 औषलध ऩसर सञ्चारन य लनमभन 

 औषलधजन्म वनस्ऩलत  ,जलडफटुी य अन्म औषलधजन्म वस्तकुो उत्ऩादन ,प्रशोधन 

य ववतयण 

 स्वास््म वीभा रगामतका साभास्जक सयुऺा कामयक्रभको व्मवस्थाऩन 

 औषलध तथा अन्म भेलडकर उत्ऩादनहरुको न्मूनतभ भूल्म लनधाययण य लनमभन 

 औषलधको उस्चत प्रमोग य सकु्ष्भ जीव लनयोधक प्रलतयोध न्मूलनकयण 

 औषलध य स्वास््म उऩकयणको खरयद  ,बण्डायण य ववतयण  

 स्वास््म सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास््म लनगयानी (ऩस्ब्रक हेल्थ सबेरेन्स)  

 प्रवर्द्यनात्भक  ,प्रलतकायात्भक ,उऩचायात्भक ,ऩनुस्थायऩनात्भक य प्मालरएवटब 

स्वास््म सेवाको सञ्चारन 

 स्वस्थ जीवनशैरी  ,ऩोषण ,शायीरयक व्मामाभ ,मोग अभ्मास ,स्वास््म विृको 

ऩारना ,ऩञ्चकभय रगामतका जनस्वास््म सेवाको प्रवर्द्यन  

 जनुोवटक य वकटजन्म योगको लनमन्रण तथा व्मवस्थाऩन 

 सलुतय  ,भददया य रागऩुदाथयजन्म वस्तकुो प्रमोग लनमन्रण तथ ्ा सचेतना 

अलबववृर्द् 

 आमवेुददक  ,मनुानी ,आम्ची ,होलभमोप्मालथक ,प्राकृलतक स्चवकत्सा रगामतका 

ऩयम्ऩयागत स्वास््म उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास््म  ,आऩत ्कालरन स्वास््म तथा भहाभायीको लनमन्रण ,मोजना य 

कामायन्वमन 



 

 
 

 सरुवा तथा नसने योगको लनमन्रण तथा योकथाभ 

 आकस्स्भक स्वास््म सेवा प्रवाह 

(घ) खानेऩानी व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजना ,कामायन्वमन य 

लनमभन 

 खानेऩानी भहसरु लनधाययण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन 

 सावयजलनक स्थरभा वऩउने ऩालन व्मवस्थाऩन 

 स्वच्छ खानेऩानी आऩूलतय सम्फन्धी ववषम 

(ङ) रैवङ्गक सभानता तथा साभास्जक सयुऺा 

रैवङ्गक सभानता 

 भवहरा हक सम्फन्धी नीलत  ,मोजना ,कामायन्मवन य लनमभन  

 भवहराको आलथयक  ,साभास्जक ,याजनीलतक ,शसस्िकयण तथा ऺभता ववकास  

 रैवङ्गक वहॊसा लनवायणको रालग लनयोधात्भक  ,प्रवर्द्यनात्भक ,सॊयऺणात्भक उऩाम 

य ऩनुस्थायऩना 

 रैवङ्गक उियदामी फजेट 

फारफालरका 

 फारफालरकाको हक वहत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,

मोजना ,कामायन्वमन य लनमभन  

 फारफालरकाको हक वहत सॊयऺण 

 फारभैरी शासकीम प्रवन्ध  ,फारक्रफ ,फार सॊयऺण सलभलत तथा फार सञ्जार  

 फारफालरकाको हक वहत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ ,प्रदेश तथा अन्म लनकामसॉग 

सम्ऩकय  ,सभन्वम तथा सहकामय  

 फारफालरका ऩरयवाय सहमोग 



 

 
 

 वैकस्ल्ऩक स्माहाय ऩद्दलतको कामायन्वमन 

 फार न्माम 

 फार गहृ  ,ऩनुस्थायऩना केन्र ,स्शश ुस्माहाय केन्र य फारववकास केन्र 

व्मवस्थाऩन 

 असहाम फारफालरका  ,सडक फारफालरका व्मवस्थाऩन  

 फार वहॊसा लनमन्रण 

 फारसधुाय तथा ऩनु्स्थाऩना केन्र स्थाऩना  ,सॊचारन अनभुती य लनमभन  

 आऩत ्कालरन फार उद्वाय कोष स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

मवुा 

 मवुा जागयण  ,सशस्िकयण य ऩरयचारन  

 मवुा सीऩ  ,उद्यभस्शरता तथा नेततृ्व ववकास  

ज्मेष्ठ नागरयक 

 ज्मेष्ठ नागरयकको रगत  ,ऩरयचमऩर ,सम्भान ,स ््वास््म सवुवधा  ,साभास्जक 

सयुऺा सम्फन्धी कामय 

 ज्मेष्ठ नागरयकको क्रफ  ,ददवा सेवा केन्र ,बेटघाट स्थर ,आश्रम केन्रको 

सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

अऩाङ्गता बएका व्मस्ि य एकर भवहरा 

 सॊघ तथा प्रदेससॉगको सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩनु्स्थाऩना केन्र तथा असि 

स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 

 अऩाङ्ग बएका व्मस्ि तथा असहामको रगत अद्यावलधक  ,ऩरयचमऩर ववतयण ,

साभास्जक सयुऺा तथा सवुवधाको व्मवस्थाऩन तथा ववतयण 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्िभैरी ऩूवायधाय लनभायण तथा सञ्चारन 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्ि य असिहरुको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय 



 

 
 

 एकर भवहरा सम्फन्धी कामय 

(च) गैयसयकायी सॊस्था ऩरयचारन  ,सभन्वम तथा लनमभन  

 स्थानीम  स्तयभा सभाज कल्माण सम्फन्धी सॊघ सॊस्था (गैयसयकायी ,साभास्जक 

तथा साभदुावमक सॊघ सॊस्था )को दताय ,नवीकयण तथा लनमभन  

 गठुी  ,कोष तथा अन्म ट्रष्टहरुको व्मवस्थाऩन  

 लनजी तथा गैयसयकायी ऺेरहरुसॉग सभन्वम य सहकामय 

 सभन्वम य ऩरयचारन 

 साभास्जक सॊघ सॊस्था सम्फन्धी अन्म ववषम 

(छ) साभास्जक सयुऺा कामयक्रभ तथा व्मस्िगत घटना दताय 

 साभास्जक सयुऺा सम्फन्धी स्थानीम नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,लनमभन य 

अध्ममन अनसुन्धान 

 सॊघ तथा प्रदेशरे लनधाययण गयेको भाऩदण्ड फभोस्जभ साभास्जक सयुऺा 

सम्फन्धी कामयक्रभ कामायन्वमन 

 साभास्जक सयुऺाको कामायन्वमनको रालग सॊघ  ,प्रदेश य स्थानीम सॊघ 

सॊस्थासॉग सम्ऩकय ,सभन्वम य सहकामय  

 स्थानीम साभास्जक सयुऺा मोजना य व्मवस्थाऩन तथा आवश्मक त्माङ्क 

सॊकरन एवॊ व्मवस्थाऩन 

(ज) सॊस्कृलत  ,सम्ऩदा ,रलरतकरा तथा ऩमयटन प्रवर्द्यन  

 बाषा  ,सॊस्कृलत य रलरतकराको सॊयऺण य ववकास सम्फन्धी स्थानीम स्तयको 

नीलत ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजना ,कामायन्वमन य लनमभन  

 ऩयुातत्व  ,प्राचीन स्भायक तथा सॊग्रहारमको सॊयऺण ,सम्बाय ,प्रवर्द्यन य 

ववकास 

 ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएका जारा तथा ऩवयको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 



 

 
 

 स्थानीम भहत्वका धालभयक तथा साॉस्कृलतक सम्ऩदाको व्मवस्थाऩन 

 ऩमयटकीम भहत्वका स्थर  ,तथा सम्ऩदाको ऩवहचान ,सॊयऺण य प्रवर्द्यन  

 ऩमयटन ऩूवायधाय ववकास तथा प्रोत्साहन 

 ऩयुातास्त्वक  ,धालभयक भहत्वका सम्ऩदाहरुको सॊयक् षण तथा सम्फर्द्यन 

 बाषा  ,सॊस्कृलत ,जारा ,ऩवय य रलरतकराको सॊयऺण ,प्रवर्द्यन ववकास  

६. मोजना  ,अनगुभन तथा त्माङ्क शाखा  

(क) मोजना तजुयभा  ,कामयमोजना तमायी ,उऩबोिा सलभलत ऩरयचारन  

 ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,भाऩदण्ड ,मोजना य 

लनमभन 

 स्थानीम ववकास नीलत  ,अल्ऩकारीन ,भध्मकारीन तथा दीघयकारीन ववकास मोजना 

तजुयभा ,अनगुभन तथा भूल्माङ्कन  

 आलथयक  ,साभास्जक ,साॊस्कृलतक ,वातावयणीम ,प्रववलध य ऩूवायधायजन्म ववकासका 

रालग आवश्मक आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरुको तजुयभा ,कामायन्वमन ,अनगुभन 

तथा भूल्माङ्कन 

 वावषयक ववकास कामयक्रभ  ,आमोजना तजुयभा ,कामायन्वमन  

 ववकास लनभायण प्रवक्रमाभा स्थानीम जनसहबालगता अलबववृर्द्का कामयक्रभ तजुयभा य 

कामायन्वमन 

 ववकास मोजनाहरुको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 

 उऩबोिा सलभलतको वववयण  ,ऺभता ववकास  

 ववकासका प्राथलभकता प्राप्त ऺेर लनधाययण 

 सॊघीम य प्रादेस्शक आमोजना  ,ऩरयमोजना कामायन्वमनभा सभन्वम ,सहजीकयण य 

सहमोग 

 ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्धी अन्म कामय 



 

 
 

(ख)  अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

 ववकास आमोजनाको अनगुभन  ,आवलधक प्रगलत तथा प्रलतपरको सलभऺा  

 ववकास मोजनाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको आधाय तथा प्रवक्रमा  लनधाययण 

 आमोजनाको अध्ममन  ,अनसुन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन  

 लफषम ऺेरगत नीलतको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

(ग) त्माङ्क व्मवस्थाऩन 

 त्माङ्क सॊकरन  ,व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीलत ,कानून ,भाऩदण्ड ,

मोजना ,कामायन्वमन य लनमभन  

 सूचना तथा अलबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 आधलुनक प्रववलध भापय त व्मस्िगत घटना दताय (जन्भ ,भतृ्मु ,वववाह ,वसाईसयाई ,

सम्फन्ध ववच्छेद य धभयऩरु\धभयऩरुी) , अलबरेख व्मवस्थाऩन तथा प्रलतवेदन 

 स्थानीम त्माङ्क सॊकरन  ,प्रशोधन ,अलबरेखीकयण तथा ववतयण  

o आधायबतू त्माङ्क  ,सॊकरन य व्मवस्थाऩन् जनसाङ ््स्ख्मक  ,प्राकृलतक ,

आलथयक ,साभास्जक ,साॉस्कृलतक ,बौलतक ऩूवायधाय ,योजगायीको अवस्था ,

कुर ग्राहस्थ उत्ऩादन ,प्रलत व्मस्ि आम ,भानव ववकास सूचकाॊक ,याजश्व 

तथा आम व्मम सभेतको सॊमिु त्माङ्क सॊकरन य प्रशोधन गयी सूचना 

प्रणारीभा आवर्द्ता य ऩास्श्चयस्चर तथा स्रोत नक्साको अद्यावलद्यक एवॊ 

अलबरेख 

o फेयोजगायको त्माङ्क सॊकरन 

o स्थानीम व्माऩायको त्माङ्क प्रणारी य अध्ममन अनसुन्धान 

o साभास्जक सयुऺा सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन 

o सम्ऩन्न बएका तथा चार ुमोजनाको वववयण 

o ववषम ऺेरगत सूचना  ,त्माङ्कको सॊकरन ,अलबरेख  



 

 
 

 प्रदेश तथा सॊघसॉग त्माङ्क एवॊ सूचना आदान प्रदान य सभन्वम  

 सम्बाव्म प्राकृलतक स्रोत तथा साधनको अलबरेख (प्रोपाईर )व्मवस्थाऩन  

 गाउॉऩालरकाका आवलधक तथा वावषयक कामयक्रभ य फजेट स्वीकृलत 

रष्टव्म् गाउॉ कामयऩालरकारे भालथ उल्रेस्खत ववषमऺेर सभेट्ने गयी आफ्नो आवश्मकता य 
प्राथलभकता अनरुुऩ कामायरम  ,शाखा वा उऩशाखा वा इकाई सवहतको प्रशासलनक ढाॉचा स्वीकृत 
गयी राग ुगनय सक्नेछ । 

  



 

 
 

अनसूुची -३  

(लनमभ ४ को उऩलनमभ (३ )सॉग सम्फस्न्धत)  

वडा सलभलतफाट सम्ऩादन हनुे कामय 
(क) वडा स्तयीम त्माङ्क सॊकरन तथा अद्यावलधक गने् 

 आफ्नो वडा लबरको वस्तगुत वववयण (नदीनारा ,जैववक ववववधता ,खलनज ऩदाथय ,
जनसङ्खख्माको फनोट ,आलथयक अवस्था ,उद्योगधन्दा ,स्शऺा तथा स्वास््म सम्फन्धी 

वववयण आदी )तमाय गने ,अद्यावलधक गदै रैजाने  

 लनजी घय तथा घयऩरयवायको रगत याख्न े

 ऐलतहालसक  ,ऩयुातास्त्वक ,साॉस्कृलतक तथा धा लभयक भहत्वका सम्ऩदा  ,प्राचीन स्भायक ,
सावयजलनक तथा साभदुावमक बवन ,सावयजलनक ,ऐरानी ,ऩलतय जग्गाको रगत याख्ने 

तथा सॊयऺण गने 

 खरुा ऺेर  ,चोक ,घाट ,ऩाटी ,ऩौवा ,सिर ,धभयशारा ,भठ ,भस्न्दय ,गमु्वा ,भस्स्जद ,
देवस्थर ,भदयसा ,ऩलतय जग्गा ,डाॉडाऩाखा ,चयनऺे र  ,ऩानीको भूर ,ऩोखयी ,तराउ ,

इनाय ,कुवा ,धाया ,ढुङ्गेधाया ,गठुीघय ,फाटो ,सडक ,ऩरु ऩरेुसा ,कुरो नहय ,ऩानीघट्ट ,
लभरको त्माङ्क सॊकरन गयी अद्यावलधक रगत याख्ने ,सॊयऺण गने य खस्ण्डकृत 

त्माङ्क य सूचना सवहतको वडाको ऩास्श्वयस्चर तमाय तथा अद्यावलधक गने 

(ख) वडाका ववकास लनभायणका मोजना तजुयभा  ,कामायन्वमन ,अनगुभन तथा आवलधक प्रगलत 
सलभऺा गने् 
 सहबालगताभूरक मोजना तजुयभा प्रणारी अनसुाय वस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजुयभा 

प्रवक्रमा अवरम्फन गयी वस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सङ्करन  ,
प्राथलभकीकयण तथा छनौट गने,  

 टोर ववकास सॊस्थाको गठन य ऩरयचारन तथा वडालबर सञ्चारन हनुे मोजनाहरुका 
रालग उऩबोिा सलभलतको गठन तथा सोको अनगुभन गने 

 वडालबरका मोजना तथा बौलतक ऩूवायधायको सॊयऺण  ,भभयत सम्बाय ,येखदेख तथा 
व्मवस्थाऩन गने 

(ग) वडाका ववकास लनभायणका कामयहरु गने ्

 फारउद्यानको व्मवस्था गने 

 अनौऩचारयक स्शऺा कामयक्रभ तथा प्रायस्म्बक वार ववकास केन्र सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन गने, 

 ऩसु्तकारम  ,वाचनारम ,साभदुावमक लसकाई केन्र, ,फारक्रफ तथा फारसञ्जारको 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने,  



 

 
 

 वडा तहको स्वास््म केन्र तथा उऩ केन्रको व्मवस्थाऩन गने, 
 फारफालरकाहरुराई लफ .लस.स्ज. , ऩोलरमो  ,लबटालभन ” ए“ को व्मवस्था गने, 
 ऩोषण कामयक्रभको सञ्चारन गने, 
 वडा तहभा स्वास््म जनचेतना ववकास तथा स्वास््म सूचना कामयक्रभको सञ्चारन गने, 
 शहयी तथा ग्राभीण स्वास््म स्क्रलनकको सञ्चारन गने  ,गयाउने,  

 सावयजलनक शौचारम तथा स्नान गहृको लनभायण य व्मवस्थाऩन गने  ,गयाउने,  

 वडास्तयीम साभदुावमक धायाको प्रफन्ध  ,कुवा ,इनाय तथा ऩोखयीको लनभायण ,सॊयऺण य 
गणुस्तय लनमभन गने,  

 घयफाट लनकास हनुे पोहोयभैराको सङ्करन य व्मवस्थाऩन  ,चोक तथा गल्रीहरुको 
सयसपाई ,ढर लनकास ,भयेका जनाव यको व्मवस्थाऩन  ,सतही ऩानीको लनकास तथा 

ऩानीको स्रोत सॊयऺण गने ,गयाउने  

 कृवष तथा परपूर नसययीको स्थाऩना  ,सभन्वम य प्रवर्द्यन तथा वडास्तयीम अगवुा 
कृषक तालरभको अलबभसु्खकयण गने,  

 कृवष भरको भाग सङ्करन गने, 
 कृवषभा राग्ने योगहरुको वववयण तमाय गने, 
 ऩशऩुॊछी ववकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन, 
 वडालबरको चयण ऺेर सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने, 
 स्थानीम सभदुामका चाडऩवय  ,बाषा सॊस्कृलतको ववकासको रालग करा ,नाटक ,

जनचेतनाभूरक तथा साॊस्कृलतक कामयक्रभ गने गयाउने,  

 स्थानीम भौलरकता झस्ल्कने साॊस्कृलतक यीलतरयवाजराई सॊयऺण तथा प्रवर्द्यन गने 

 वडालबर खेरकूद ऩूवायधायको ववकास गने, 
 अन्तय ववद्यारम तथा फारक्रफ भापय त खेरकूद कामयक्रभको सञ्चारन गने गयाउन े

 वडा ऺेरलबरको फाटोघाटो चार ुअवस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने  

 वडालबरका सडक  ,अलधकायऺेरभा अवयोध य अलतक्रभण गनय नददन े

 फाटोघाटोको फाढी ऩवहयो ऩन्छाउने 
 घयेर ुउद्योगको रगत सङ्करन तथा सम्बाव्मता ऩवहचान गने 

 वडालबर घयेर ुउद्योगको प्रवर्द्यन गने 

 प्रचलरत कानून फभोस्जभ व्मस्िगत घटना दताय  ,अद्यावलधक य सोको अलबरेख सॊयऺण 
गने 

 व्मस्िगत घटना दताय सम्फन्धी जनचेतना कामयक्रभ सञ्चारन गने 

 साभास्जक सयुऺा बिा ववतयण तथा अलबरेख अद्यावलधक गने 

 वडाराई फारभैरी फनाउने 



 

 
 

 वडालबर आलथयक तथा साभास्जक रुऩभा ऩलछ ऩयेका भवहरा  ,फारफालरका ,दलरत ,
अऩाङ्गता बएका व्मस्ि ,ज्मेष्ठ नागरयक ,अल्ऩसङ्खख्मक ,सीभान्तकृत सभूदामको 

अलबर्ेख याखी साभास्जक य आलथयक उत्थान सम्फन्धी काभ गने 

 ववलबन्न सभदुामका वीच साभास्जक सदबाव य सौहादयता कामभ गने 

 फारवववाह  ,भवहरा लफरुर्द्को वहॊसा ,छुवाछुत ,दहेज तथा दाइजो ,हलरमा प्रथा ,
छाउऩडी ,कभरयी प्रथा ,फारश्रभ ,भानव वेचलफखन ,लनयऺयता जस्ता साभास्जक 

कुयीलत य अन्धववश्वासको अन्त्म गने  ,गयाउने  

 प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बलूभ कय  ,व्मवसाम कय ,फहार कय ,
लफऻाऩन कय ,स-शलु्क ऩावकय ङ्ग ,नमाॉ व्मवसाम दताय ,लसपारयस दस्तयु ,सवायी साधन 

कय ,भनोयञ्जन कयको रेखाजोखा य सङ्करन गयी गाउॉऩालरकाभा प्रलतवेदन सवहत 
यकभ फ्ुझाउने 

 असि लफयाभी बएको वेवारयस वा असहाम व्मस्िराई नस्जकको अस्ऩतार वा 
स्वास््म केन्रभा ऩमुाययई औषधोऩचाय गयाउन े

 असहाम वा वेवारयस व्मस्िको भतृ्म ुबएभा लनजको दाह सॊस्कायको व्मवस्था लभराउने 
 सडक फारफालरकाको उद्वाय य ऩनुस्थायऩना गने  ,गयाउने  

 वडालबरको साभदुावमक वन  ,वनजन्म सम्ऩदा य जैववक ववववधताको सॊयऺण य प्रवर्द्यन 
गने 

 वडा  ,टोर ,वस्तीस्तयभा हरयमारी ऺेर ववस्ताय गने गयाउने  

 वडाराई वातावयणभैरी फनाउने 
 प्राङ्गारयक कृवष  ,सयुस्ऺत भाततृ्व  ,ववद्याथॉ बनाय ,ऩूणय खोऩ ,खरुा ददशाभिु सयसपाई ,

वातावयणभ्ैरी तथा फारभैरी शासनजस्ता प्रवर्द्यनात्भक कामयहरु गने  ,गयाउने  

(घ) कानून फभोस्जभका लनमभन कामय गने 
 वडालबरका सञ्चालरत ववकास मोजना  ,आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोिा सलभलतहरुका 

कामयको लनमभन गने 

 घय लनभायण गणुस्तय तथा बवन सॊवहता य भाऩदण्ड अनसुाय बए नबएको अनगुभन 
गने  ,लसकभॉ ,डकभॉराई बकूम्ऩ प्रलतयोधी बवन लनभायण सम्फन्धी तालरभ ददने  

 खाद्यान्न  ,भाछा ,भासु ,तयकायी ,परपूर ,ऩेम ऩदाथय तथा उऩबोग्म साभाग्रीको 
गणुस्तय य भूल्मसूची अनगुभन गयी उऩबोिा वहत सॊयऺण गने 

 वडालबरका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवर्द्यन गयी रगत याख्ने 
 हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने  ,गयाउने  

 ववद्यतु चहुावट तथा चोयी लनमन्रण गने 

 नाता  ,नागरयकता आददको लसपारयस तथा प्रभास्णत गने  



 

 
 

 आफ्नो बौगोलरक ऺेर लबरको लनभायण कामय तथा अन्म सेवाको प्रमोजनको रालग 
लनभायण साभाग्री  ,ज्मारा ,बाडा ,तथा भहशरुको स्थानीम दययेट तोक्ने 

 आफ्नो वडालबरका उऩबोिा सलभत  ,सहकायी सॊस्था ,लनजी ऺेर रगामतका सफै 
ववकास साझेदाय 

 हरुसॉग ववकास लनभायण तथा सावयजलनक सेवा प्रवाहभा सभन्वम गने 

 सभम सभमभा नेऩार कानूनरे तोकेफभोस्जभ अन्म काभ गने 

(ङ) अलबरेख व्मवस्थाऩन  ,लसपारयस तथ ्ा प्रभास्णत गने 

 ऩस्ञ्जकयण  ,नागरयकतात तथा अलबरेख व्मवस्थाऩन  

o गाउॉऩालरकाभा व्मस्िगत घटनाको स्थानीम त्माङ्क सम्फन्धी नीलत  ,कानून ,
भाऩदण्ड ,मोजना ,कामायन्वमन य लनमभन  

o सॊघीम कानून य भाऩदण्ड फभोस्जभ गाउॉऩालरकाभा व्मस्िगत घटना (जन्भ ,
भतृ्मु ,वववाह ,फसाईसयाई ,सभ् फन्ध ववच्छेद य धभयऩरु य धभयऩरुी  )को दताय  

o आधलुनक प्रववलध अऩनाई व्मस्िगत घटनाको अलबरेख व्मवस्थाऩन य 
प्रलतवेदन 

o नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरका रालग लसपारयस रगामतका भहत्वऩूणय 
अलबरेखको लनमभन 

o स्थानीम स्तयको अलबरेख व्मवस्थाऩन 

 नाता प्रभास्णत गने 

 नागरयकता तथा नागरयकताको प्रलतलरवऩ लरनका रालग लसपारयस गने 

 फहार कयको रेखाजोखा लसपारयस गने 

 कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने 
 भोही रगत कट्टाको लसपारयस गने 

 जन्भ लभलत प्रभास्णत गने 

 व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको  ,सञ्जारन नबएको वा व्माऩाय व्मवसाम हदुैं नबएको 
लसपारयस गने 

 लभराऩरको कागज गयाउने लनवेदन दताय गनय लसपारयस गने 

 वववाह प्रभास्णत तथा अवववावहत प्रभास्णत गने 

 लन्शलु्क वा सशलु्क स्वास््म उऩचायको लसपारयस गने 

 अग्रजेी भाध्मभभा लसपारयस तथा प्रभास्णत गने 

 घय ऩातार प्रभास्णत गने 

 व्मस्िगत वववयण प्रभास्णत गने 

 ऩूजायभा घय कामभ गने लसपारयस गने 



 

 
 

 पयक  ,पयक नाभ ,थय ,जन्भ लभलत तथा प्रभास्णत दवैु नाभ गयेको व्मस्ि एकै हो 
बन्ने लसपारयस गने 

 नाभ  ,थय ,जन्भ लभलत सॊशोधनको लसपारयस गने  

 जग्गा धनीऩूजाय हयाएको लसपारयस गने 

 कागज य भन्जयुीनाभा प्रभास्णत गने 

 वकिाकाट गनय लसपारयस गने 

 सॊयऺक प्रभास्णत गने तथा सॊस्थागत य व्मस्िगत सॊयऺक लसपारयस गने 

 जीववतसॉगको नाता प्रभास्णत गने 

 हकवारा वा हकदाय प्रभास्णत गने 

 नाभसायी गनय लसपारयस गने 

 जग्गाको हक सम्फन्धभा लसपारयस गने 

 भतृकसॉगको नाता प्रभास्णत तथा सजयलभन लसपारयस गने 

 उद्योग ठाउॉसायी गनय लसपारयस गने 

 जीववत यहेको लसपारयस गने 

 ऩूवय प्राथलभक ववद्यारम खोल्ने लसपारयस य अनभुलत ददन े

 जग्गा भूल्माङ्कन लसपारयस प्रभास्णत गने 

 ववद्यारमको कऺा थऩ गनय लसपारयस गने 

 ऩारन ऩोषणको रालग लसपारयस गने 

 वैवावहक अवङ्गकृत नागरयकता लसपारयस गने 

 आलथयक अवस्था कभजोय वा ववऩन्नता प्रभास्णत गनय वा आलथयक अवस्था फलरमो वा 
सम्ऩन्नता प्रभास्णत 

 ववद्यारम ठाउॉसायी गनय लसपारयस गने 

 धाया तथा ववद्यतु जडानको रालग लसपारयस गने 

 प्रचलरत कानून अनसुाय प्रत्मामोस्जत अलधकाय फभोस्जभको अन्म लसपारयस वा प्रभास्णत 
गने 

अनसूुची -४ 

(लनमभ ४ को उऩलनमभ (४) सॉग सम्फस्न्धत) 

अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अलधकाय 

१. अध्मऺको काभ  ,कतयव्म य अलधकाय्( १ )अध्मऺको काभ ,कतयव्म य अलधकाय देहाम 
फभोस्जभ हनुेछ् 



 

 
 

(क) गाउॉ सबा तथा गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने 

(ख) गाउॉ सबा तथा गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकभा फैठकको कामयसूची तथा प्रस्ताव 
ऩेश गने  ,गयाउने  

(ग) गाउॉऩालरकाको वावषयक कामयक्रभ तथा फजेट तमाय गयी सबाभा ऩेश गने 

(घ) गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमभा गाउॉ सबाको अलधवेशनको आव्हान य सभाऩनको 
घोषणा गने 

(ङ) गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ वा सदस्मराई गाउॉऩालरकाको कामय ववबाजन लनमभावरी 
अनरुुऩको ववषमगत कामय स्जम्भेवायी फाॉडपाॉड तथा हेयपेय गने 

(च) गाउॉ सबा य गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयम कामायन्वमन गने गयाउने 
(छ) गाउॉ कामयऩालरकाको दैलनक कामयको साभान्म येखदेख  ,लनदेशन य लनमन्रण गने  

(ज) सॊघ प्रदेशफाट फने्न कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा सोही फभोस्जभ हनुेगयी 
हारराइय अध्मऺ स्जल्रा लबर काभभा जानऩुदाय फवढभा सात ददन सम्भको काज 
अध्मऺ आॉपै य स्जल्रा फावहय जानऩुदाय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत गयाउनऩुने छ 
। 

(झ) उऩाध्मऺ तथा सदस्मराई गाउॉऩालरकाको काभका रालग स्वदेशलबर काजभा 
खटाउने 

(ञ) कामयकायी अलधकृतको ऩवहरो ऩटक सात ददन य त्मस ऩलछ औस्चत्मको आधायभा 
थऩ  ददनको ववदा वा स्वदेशलबरको काज स्वीकृत गने 

(ट) गाउॉऩालरकाको चर अचर सम्ऩस्ि हेयववचाय तथा भभयत सम्बाय गने गयाउने य 
आम्दानी खचय  ,वहसाफ य अन्म कागजऩर सयुस्ऺत याख्ने  ,याख्न रगाउने  

(ठ) प्रचरलत नेऩार कानून फभोस्जभ आवश्मक लसपारयस गने 

(ड) गाउॉ सबा वा गाउॉ कामयऩालरकारे तोकेका अन्म काभ गने 

(२) अध्मऺरे आफ्नो अनऩुस्स्थलतभा उऩाध्मऺराई कामयवाहक अध्मऺ तोक्न ुऩनेछ । 

२. उऩाध्मऺको काभ  ,कतयव्म य अलधकाय्( १ )उऩाध्म ऺको काभ  ,कतयव्म य अलधकाय देहाम 
फभोस्जभ हनुेछ् 

(क) न्मावमक सलभलतको सॊमोजक बई कामय गने 

(ख) गाउॉऩालरका अध्मऺको अनऩुस्स्थलतभा  कामयवाहक बई कामय गने 

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

(२) उऩाध्मऺरे आफ्नो गाउॉऩालरकाक ऺेरफावहय जान ुऩदाय अध्मऺराई जानकायी ददनऩुनेछ 
। 



 

 
 

३. वडा अध्मऺको काभ  ,कतयव्म य अलधकाय्( १ )वडा अध्मऺको काभ ,कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोस्जभ हनुेछ् 

(क) आफ्नो वडा सलभलतको अध्मऺ बई कामय गने 

(ख) वडा सलभलतका सदस्महरुराई वडा सलभलतको काभको फाॉडपाॉड गयी सहजीकयण तथा 
ऩरयचारन गने 

(ग) कामयऩालरकाको सदस्म बई कामय गने 

(घ) वडाको ववकास मोजना  ,फजेट तथा कामयक्रभहरु कामायन्वमन गने गयाउने तथा 
स्वीकृलतका रालग गाउॉऩालरकाभा ऩेश गने 

(ङ) वडाफाट कामायन्वमन हनुे मोजना तथा कामयक्रभहरु कामायन्वन गने गयाउने  ,लतनको 
अनगुभन गने तथा आवलधक सभीक््षा गने गयाउने 

(च) प्रचलरत नेऩार कानून फभोस्जभ आवश्मक लसपारयस गने 

(छ) तोवकए फभोस्जभ वा गाउॉऩलरका अध्मऺरे तोकेका अन्म कामय गने 

(२) वडाध्मऺरे आफ्नो अनऩुस्स्थलतभा सम्फस्न्धत वडा सलभलतको ज्मेष्ठ सदस्मराई कामयवाहक 
तोकी सोको जानकायी गाउॉ कामयऩालरकाराई ददनऩुनेछ । 

४. सदस्मको काभ  ,कतयव्म य अलधकाय्( १ )कामयऩालरकाको सदस्मको काभ ,कतयव्म य 
अलधकाय देहाम फभोस्जभ हनुेछ्-  

(क) कामयऩालरकाको फैठकभा बाग लरन े

(ख) अध्मऺरे तोकेको ववषमगत ऺेरको सॊमोजक वा अध्मऺ बई तोवकएको कामय गने 

(ग) अध्मऺ तोकेका अन्म कामय गने 

(२) सदस्मरे गाउॉऩालरका ऺेर फावहय जाॉदा अध्मऺराई जानकायी ददई जान ुऩनेछ । 

५. वडा सदस्मको काभ  ,कतयव्म य अलधकाय्( १ )वडा सदस्मको काभ ,कतयव्म य अलधकाय 
देहाम फभोस्जभ हनुेछ् 

(क) वडा सलभलतको फैठकभा बाग लरने 
(ख) वडा अध्मऺको अनऩुस्स्थलतभा वडाअध्मऺरे तोके फभोस्जभ कामयवाहक वडा अध्मऺ 

बई कामय गने 

(ग) वडा अध्मऺरे तोकेका अन्म कामय गने 

(२) वडा सदस्मरे गाउॉऩालरका ऺेर फावहय जाॉदा वडा अध्मऺभापय त कामयऩालरकाराई जानकायी 
ददन ुऩनेछ । 

अनसूुची -५ 



 

 
 

ववषमगत सलभलतहरुको वववयण 

(लनमभ ४ को उऩलनमभ (६) सॉग सम्फस्न्धत) 

(क) सावयजलनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभलत 

(ख) आलथयक ववकास सलभलत 

(ग) साभास्जक ववकास सलभलत 

(घ) ऩूवायधाय ववकास सलभलत 

(ङ) वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत 

(च) ववधेमक सलभलत 
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sk'/sf]6 गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामयववलध- २०७४ 

प्रस्तावना  ्sk'/sf]6 गाउॉ कामयऩालरकाको -sfo{ ;Dkfbg_ लनमभावरी, २०७४ को लनमभ   #) 
फभोस्जभ sk'/sf]6 गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारनको रालग मो कामयववलध स्वीकृत गयी जायी 
गरयएको छ । 

१.सम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब  (१) मो कामयववलधको नाभ “गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारन 
सम्फन्धी कामयववलध, २०७४” यहनेछ । 

(२) मो कामयववलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।   
२. ऩरयबाषा  ्
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ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा, –  

(क) “लनमभावरी”बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयसम्ऩादन लनमभावरीराई सम्झनऩुदयछ। 

(ख) “वडाअध्मऺ”बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडाअध्मऺ सम्झनऩुदयछ । 

(ग) “सदस्म”बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडासदस्म सम्झनऩुदयछ। 

(घ) “अध्मऺ”बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िराई सम्झनऩुदयछ। 

(ङ) “कामयऩालरका”बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयऩालरका सम्झनऩुदयछ। 

(च) “वडासलभलत”बन्नारेगाउॉ ऩालरकाको वडासलभलत सम्झनऩुदयछ। 

 

३. वडा सलभलतको फैठक ्

३.१  वडा सलभलतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । तय भवहनाभा लतन 
ऩटक बन्दा फढी फैठक फसेको बिा ऩाइने छैन । 

३.२  वडा सलभलतको फैठकको अध्मऺता वडा अध्मऺरे गनेछ य लनजको अनऩुस्स्थलतभा 
फैठकभा उऩस्स्थत ज्मेष्ठ सदस्मरे वडा सलभलतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

३.३  वडा सलभलतको फैठक वडा अध्मऺको लनदेशनभा वडा सस्चवरे फोराउनेछ ।  

३.४  फैठक फस्न खास ववषम वा ऐजेण्डा बएको य अलत आवश्मक बएको अवस्थाभा 
फाहेक एक बन्दा फवढ ववषम वा ऐजेण्डाभा फैठक फसेको हनुऩुनेछ । 

 

४. फैठक फस्ने स्थान य सभम 

४.१  वडा सलभलतको फैठक वडा सलभलतको कामायरमभा फस्नेछ ।  

४.२  वडा सलभलतको फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभलत , सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 

४.३  मसयी सूचना गदाय ljif]z kl/l:ylt k/]df afx]s फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन 
अगावै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 



 

 
 

५. छरपरको ववषम 

५.१  वडा सलभलतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट रुऩरे 
वकटान गयी फैठक फस्ने लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगावै वडा सस्चवरे 
सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.२  वडा अध्मऺको लनदेशनभा वडा सस्चवरे वडा सलभलतको फैठकको कामयक्रभ 
लरस्खत रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताव सम्फन्धी खाका  अनसूुची १ वभोस्जभ 
हनुेछ । 

 

 

 

६. उऩस्स्थलत 

६.१  फैठकभा उऩस्स्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩस्स्थत ऩसु्स्तकाभा आफ्नो नाभ य फसु्झने 
गयी दस्तखत गनुयऩनेछ । 

६.२  वडा सस्चवरे वडा सलभलतको फैठकभा सस्चवको रुऩभा उऩस्स्थत ऩसु्स्तकाभा 
उऩस्स्थलत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

७. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 

७.१  फैठकराई सवु्मवस्स्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िको हनुेछ ।  

७.२  अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय वडा सलभलतका प्रत्मेक सदस्मको 
कतयव्म हनुेछ । 

७.३  फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे तोके 
फभोस्जभ हनुेछ । 

७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको 
अवलध फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे लनधाययण गये फभोस्जभ हनुेछ । 

७.५  एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ु
हुॉदैन । 



 

 
 

८. लनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 

८.१  प्रस्ताव भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे सो 
प्रस्ताव लनणयमको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  फैठकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत ववबाजन हनुे 
अवस्थाभा अध्मऺता गने व्मस्ि सवहत तीन जना सदस्मको फहभुतरे गयेको 
लनणयम फैठकको लनणयम भालननेछ । 

 

९. लनणयमको अलबरेख 

९.१  वडा सस्चवरे फैठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩसु्स्तकाभा अलबरेख गयी 
उऩस्स्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 

९.२  फैठकफाट बएको कुनै लनणयमभा स्चि नफझु्ने सदस्मरे लनणयम ऩसु्स्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

१०. गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक 

१०.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । 

१०.२ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य लनजको अनऩुस्स्थलतभा 
फैठकभा उऩाध्मऺरे कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

१०.३ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक अध्मऺको लनदेशनभा कामयकायी अलधकृतरे 
फोराउनेछ । 

 

११. फैठक फस्ने स्थान य सभम 

११.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्नेछ । 

११.२ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकको रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुवा फेराउनऩुनेछ । 



 

 
 

११.३ मसयी सूचना गदाय ljif]z kl/l:ylt k/]df वा छाटो सभमभा फैठक फोराउन ुऩयेभा 
afx]s फैठक फस्ने सभम बन्दा तीन ददन अगावै सूचना उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

११.४ फैठक फोराउदा ऩरयस्स्थती अनसुाय लरस्खत वा भौस्खक वा आधलुनक सॊचाय 
भाध्मभको प्रमोग गयेय ऩलन फोराउन सवकनेछ । 

 

 

 

१२. छरपरको ववषम 

१२.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट 
रुऩरे वकटान गयी फैठक फस्ने लभलतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगावै 
कामयकायी अलधकृतरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

१२.२ अध्मऺको लनदेशनभा कामयकायी अलधकृतरे कामयऩालरकाको फैठकको कामयक्रभ 
लरस्खत रुऩभा तमाय गनेछ । 

१२.३ फैठकभा छरपरका रालग ऩेश गने प्रस्ताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था कामयसम्ऩादन 
लनमभावरीभा तोवकए वभोस्जभ हनुेछ । 

१३. उऩस्स्थलत 

१३.१ फैठकभा उऩस्स्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩस्स्थलत ऩसु्स्तकाभा आफ्नो नाभ य फसु्झने 
गयी दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१३.२ कामयकायी अलधकृतरे कामयऩालरकाको फैठकभा सस्चवको रुऩभा उऩस्स्थत बई 
ऩसु्स्तकाभा उऩस्स्थलत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१४. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 

१४.१ फैठकराई सवु्मवस्स्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िको हनुेछ । 

१४.२ अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय कामयऩालरकाका प्रत्मेक सदस्मको 
कतयव्म हनुेछ । 



 

 
 

१४.३ फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे तोके 
फभोस्जभ हनुेछ । 

१४.४ फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको 
अवलध फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे लनधाययण गये फभोस्जभ हनुेछ । 

१४.५ एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ु
हुॉदैन । 

१५. लनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 

१५.१ प्रस्ताव भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे सो 
प्रस्ताव लनणयमको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ फैठकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत ववबाजन हनुे 
अवस्थाभा अध्मऺता गने व्मस्ि सवहत फहभुत सदस्मको लनणयम फैठकको लनणयम 
भालननेछ । 

१५.३ फजेट , कामयक्रभ, नीलत तथा स्थानीम तहको लनमभावरी फाहेकको ववषमभा १५.२ 
फभोस्जभ लनणयम हनु नसकेभा व्मस्िगत उियदावमत्व लनजभालथ यहने गयी गाउॉ 
कामयऩालरकाको अध्मऺरे गयेको लनणयम अस्न्तभ हनुेछ । 

१६. लनणयमको अलबरेख 

१६.१ कामयकायी अलधकृतरे फैठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩसु्स्तकाभा अलबरेख गयी 
lg0f{o k|dflgs/0f u/L याख्नु् ृऩनेछ । 

१६.२ फैठकफाट बएको कुनै लनणयमभा स्चि नफझु्ने सदस्मरे लनणयम ऩसु्स्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

१७. फाधा अड्काउ पुकाउने्  

१७.१ मस कामयववलध कामायन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉ कामयऩालरकारे लनणयम 
गयी पुकाउन सक्नेछ । 

१८. ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन ्



 

 
 

१८.१ कामयववलधराई आवश्मकता अनसुाय गाउॉ कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन 
गनय सक्नेछ । 

अनसूुची  १ 

प्रस्तावको ढाॉचा 

(फुॉदा ५.२ सॉग सम्फस्न्धत) 

sk'/sf]6 गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, sk'/sf]6 

;Nofg स्जल्रा, ६ नॊ. प्रदेश 

 

 

ववषम्– ............................................................ ।  

प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त लभलत्– 

१. ववषमको सॊस्ऺप्त वमहोया्– 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया्– 

३. प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम्– 

४. लनणयम हनु ुऩने व्महोया्– 

नोट् प्रस्ताव तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुनेछ्– 

१. “ववषमको सॊस्ऺप्त व्महोया”अन्तगयत यहन ेववफयण्– 

ववषमफस्तकुो ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये ऩवहरे कुनै लनणयम बएको बए सोको ववफयण , प्रस्ताववत लनणयम 
कामायन्वमन प्रवक्रमा , सभमावलध, कामयऺ ेर, कामायन्वमन गने लनकाम य राग्ने आलथयक दावमत्व बए 
सो सभेत उल्रेख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण उल्रेख गने । 

२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया”अन्तगयत कामयऩालरका सलभलतहरु य अन्मलनकाम तथा 
ववशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएकोबए सो सभेत उल्रेखगने।साथै ववषमसॉग सम्फस्न्धत नक्शा, लडजाइन 



 

 
 

वा स्चर बए सो सभेत सभावेश गने । कानूनी ऩयाभशय लरएको बए प्रलतलरऩी सभेत सभावेश गने 
। 

३. “प्रस्ताव ऩेश गनुयऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम”अन्तगयत सम्फस्न्धत ववषमभा आईऩयेको 
कदठनाई य सभस्मा, प्रस्ताववत लनणयमको औस्चत्म य आवश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव 
सभावेश गने । 

४. “लनणयमहनुऩुने व्महोया”अन्तगयत जनु ववषमभा जे जस्तो लनणयम हनु प्रस्ताव गरयएको हो सोको 
स्ऩष्ट व्महोया याख्न े। 

 

 

 

 

k|df0fLs/0f ldltM @)&$÷)#÷@! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     cf1fn] 

        ;'jfz l/hfn 

    k|d'v k|zfsLo clws[t 

  sk'/sf]6 ufpFkflnsf, ;Nofg 



 

 
 

efu–@ 

sk'/sf]6 ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

sk'/sf]6, ;Nofg 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd sk'/sf]6 ufpF sfo{kflnsfn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] lgodfjnL ;j{;fwf/0fsf] 

hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 
;Djt\ @)&$ ;fnsf] lgodfjnL g+= $ 

 

sk'/sf]6 ufpF sfo{kflnsfsf]  lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ 

lgodfjnL, @)&$ 

k|:tfjgfM sk'/sf]6 ufpF sfo{kflnsfsf]  lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kq nufotsf cGo s]xL lnvt 

k|df0fLs/0f ug]{ ljlw / k|lqmofnfO{ Jojl:yt ug{ jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf]  wf/f 

@!$ sf] pkwf/f -%_  adf]lhd sk'/sf]6 ufpF sfo{kflnsfn] of] lgodfjnL agfPsf] 5 . 

 

kl/R5]b ! 

k|f/De 

 

!= ;+lIfKt  gfd /  k|f/DeM -!_   o;  lgodfjnLsf]  gfd æsk'/sf]6ufpF sfo{kflnsfsf] 

lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL, @)&$Æ /x]sf] 5 . 

-@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf,— 

-s_  æcWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] cWoIf ;Demg' k5{ . 

-v_  æpkfWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] pkfWoIf ;Demg' k5{ . 

-u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ;+ljwfgsf]  wf/f @!% adf]lhd ul7t sk'/sf]6 ufpF 

sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

-3_ æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg' k5{ .

-ङ_  æufpFkflnsfÆ eGgfn] ;+ljwfg adf]lhdsf] ufpFkflnsf ;Demg' k5{ . 

-r_ æk|fdfl0fs k|ltÆ eGgfn] lg0f{o jf cfb]z / clwsf/kq k|dfl0ft ug]{ clwsf/Ln] 

x:tfIf/ u/]sf] ;Ssn k|lt ;Demg' k5{ . 
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-5_ ælnvt jf sfuhftÆ eGgfn] b]xfosf laifo;Fu ;DjlGwt lg0f{o jf cfb]z jf 

tt;DjGwL clwsf/kq;Fu ;DjlGwt lnvt jf sfuhft ;Demg' k5{M— 

-h_ æ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;fj{hlgs ug]{ÆeGgfn] sfof{nosf] j]j 

;fO6,kqklqsf jf sfof{nosf] ;"rgf kf6L jf k|sfzg k|lt ;"rgf s]Gb|df /fVg] 

sfo{nfO{ ;Demg' k5{ . 

-!_ ufFp sfo{kflnsfn] agfPsf] gLlt, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, 

-@_ ufFp sfo{kflnsfn] hf/L u/]sf] cfb]z, 

-#_ ufFp sfo{kflnsfåf/f kfl/t k|:tfj, 

-$_ ufFp sfo{kflnsfn] hf/L u/]sf] clwsf/kq, 

-%_ ufFp sfo{kflnsfn] u/]sf lg0f{o, 

-^_ ufpF sfo{kflnsfaf6 lgolQm x'g] kbsf] lgolQmkq, ;?jf tyf cjsfz kq, 

 

-&_ ufpF sfo{kflnsfn] hf/L u/]sf] ;"rgf tyf l;h{gf u/]sf] tYof+s jf 

clen]v ;DjGwL lnvt jf sfuhft, 

-*_ k|rlnt sfg"g adf]lhd k|df0fLs/0f ug{' kg{] cGo lnvt jf sfuhft . 

-h_    æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/f @@@ adf]lhdsf] ufpF;ef ;Demg' k5{ . 

-em_   æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ . 

-`_    æ;"rgf tyf clen]v s]Gb|Æ eGgfn] ufpFkflnsf cGtu{t :yfkgf ePsf] lgod 

       !! adflhdsf] ;"rgf tyf clen]v s]Gb| ;Demg' k5{ . 

 

kl/R5]b @ 

lnvt jf sfuhftsf] k|df0fLs/0f sfo{ljlw

 

#=  lgodsf] k|df0fLs/0f sfo{ljlwM -!_ sfo{kflnsfn] agfPsf] lgod sfo{kflnsfsf] a}7saf6 

 

:jLs[t ePkl5 cWoIfn] k|df0fLs/0f ug'{kg]{5 . 
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-@_ cWoIfn] pklgod -!_ adf]lhd k|df0fLs/0f ubf{ g]kfnL sfuhdf tof/ ul/Psf] lgodsf] 

sDtLdf rf/ k|ltdf ldlt ;d]t pNn]v u/L x:tfIf/ ug{' kg]{5 / To:tf k|fdf0fLs k|ltdWo] 

Ps Ps k|lt b]xfo adf]lhdsf lgsfodf k7fpg' kg]{5M– 

-s_ sfo{sf/L clws[tsf] ;lrjfnodf, 

-v_ ;"rgf tyf clen]v s]Gb|df, 

-u_ ;+3sf] ;+3Lo dfldnf x]g]{ dGqfnodf, 

-3_ k|b]zsf] ufpFkflnsf x]g]{ lgsfo -dGqfno jf ljefu_ df, 

-#_  ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] pklgod -@_ adf]hd k|df0fLs/0f ePsf lgod k|sfzg u/L 

ufpFkflnsfsf ;a} j8f sfof{nodf kGw| lbgleq k7fpg' kg]{5 . 

-$_  o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf lgod  sfo{sf/L clws[tn] 

 ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;fj{hlgs ug{] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 

$= gLlt, lgb]{lzsf tyf sfo{ljlwsf] k|df0fLs/0fM -!_ sfo{kflnsfn] agfPsf gLlt, lgb]{lzsf tyf 

sfo{ljlw sfo{sf/L clws[tn] tLg k|ltdf x:tfIf/ u/L k|df0fLs/0f ug'[{ kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf] k|fdfl0fs k|ltdWo] Ps k|lt sfo{sf/L   

clws[tsf] ;lrjnodf, Ps k|lt sfof{Gjog ug]{ ;DalGwt lgsfodf / csf{] k|lt ;"rgf 

tyf clen]v s]Gb|df k7fO{ sfof{Gjog tyf clen]va4 ug'{kg]{5 . 

-#_ ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] pklgod -!_ adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf gLlt, lgb]{lzsf    

tyf sfo{ljlw ;a} j8f sfof{nodf k7fpg' kg]{5 . 

-$_ o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf gLlt, lgb]{lzsf tyf sfo{ljlw sfo{sf/L clws[tn] 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;fj{hlgs ug]{ Joj:yf ldnfpg kg]{5 . 

%= sfo{kflnsfsf] lg0f{o tyf k|:tfjsf] k|df0fLs/0fM -!_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z x'g] k|:tfj / 

a}7ssf] lg0f{o sfo{sf/L clws[tn] k|dfl0ft ug'{ {kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf lg0f{o tyf k|:tfj ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] 

;'/lIft tj/n] ;+u|x u/L /fVg' kg]{5 . 

-#_ pklgod -!_ adf]lhd k|dfl0ft lg0f{o sfo{sf/L clws[tn] sfof{Gjog ug]{ 

;DjlGwt lgsfo jf clwsf/LnfO{ k7fO{ To:tf] lg0f{o ;'/lIft /fVg' kg]{5 . 

-$_  o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf] lg0f{o sfo{sf/L clws[tn] 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;fj{hlgs ug]{ Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 
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^= cfb]z jf clwsf/kqsf] k|df0fLs/0fM -!_ ;+ljwfg jf cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd 

sfo{kflnsfaf6 hf/L x'g] cfb]z jf clwsf/kqsf] k|df0fLs/0f cWoIfn] ug'{kg]{{5 . 

-@_  pklgod -!_  adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf] cfb]z jf clwsf/kqsf] k|fdf0fLs k|ltdWo] 

Ps k|lt sfof{Gjog ug]{ ;DjlGwt lgsfo jf clwsf/LnfO{ / csf{] k|lt ;"rgf tyf clen]v 

s]Gb|df k7fO{ clen]va4 ug'{ kg]{5 . 

-#_ o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf] cfb]z jf clwsf/kq sfo{sf/L 

clws[tn] ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;fj{hlgs ug]{ Joj:yf ldnfpg' kg]{5 . 

&= Goflos ;ldltsf] lg0f{o jf cfb]zsf] k|df0fLs/0fM -!_ Goflos ;ldltsf] lg0f{o jf cfb]z pQm 

;ldltsf ;+of]hs / ;a} ;b:on] k|df0fLt ug]{5g\ . 

-@_ Goflos ;ldltsf lg0f{o jf cfb]zsf] k|fdfl0fs k|lt sfo{sf/L clws[t jf lghn] tf]s]sf] 

;DalGwt zfvfsf] sd{rf/Ln] ;+/If0f ug]{5 . 

-#_ o; lgod adf]lhd ePsf] lg0f{o jf cfb]zsf] gSsn lng rfx]df ;/f]sf/jfnf JolQm 

jf ;+:yfnfO{ sfo{sf/L clws[t jf lghn] tf]s]sf] sd{rf/Ln] gSsn k|lt k|dfl0ft u/L pknAw 

u/fpg' kg]{5 . 

*= ;"rgf jf tYof+s k|df0fLs/0fM -!_ :yfgLo:t/sf] ;"rgf tyf tYof+s, :jLs[t aflif{s sfo{qmd, 

of]hgf tyf ah]6 Pj+ sfo{of]hgfsf] k|df0fLs/0f sfo{sf/L clws[tn] ug]{5 . 

-@_ ufpFkflnsfdf /x]sf] ;"rgf jf tYof+s s;}n] dfu u/]df clen]vdf hgfO{ 

;DjlGwt zfvf k|d'vn] k|dfl0ft u/L k'pknJw u/fpg' kg]{5 . 

-#_ o; lgod adf]lhd s'g} ;"rgf, tYof+s jf lnvt jf sfuhft g]kfn 

;/sf/ jf k|b]z ;/sf/n] dfu u/]df To:tf] ;"rgf, tYof+s jf lnvt jf sfuhft 

sfo{sf/L clws[tn] k|df0fLt u/L pknAw u/fpg' kg]{5 . 

(= cGo lnvt jf sfuhftsf] k|df0fLs/0fM -!_ lgod #, $, %, ^, & / * df n]lvPb]lv afx]s 

ufpFkflnsf;Fu ;DalGwt cGo lnvt  jf sfuhftsf] k|Dff0fLs/0f ubf{ 

sfo{kflnsfaf6 ePsf jf hf/L ePsf lnvt jf sfuhftsf] k|df0fLs/0f sfo{sf/L 

clws[taf6 x'g]5 . 

mailto:-@_
mailto:-@_
mailto:-@_


 

 
 

-@_ pklgod -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} vf; lnvt jf sfuhft 

k|df0fLs/0fsf  nflu ufpFkflnsfsf] sfg"gadf]lhd s'g} vf; clwsf/L tf]lsPsf] /x]5 

eg] To:tf] lnvt jf sfuhft To:tf] clwsf/Laf6 k|df0fLs/0f x'g]5 . 

!)=  sfo{kflnsfaf6 x'g] lgo'lQm, ;?jf tyf cjsfzsf] k|df0fLs/0f M -!_ sfo{kflnsfaf6 lgolQm x'g] 

kbsf] lgolQmkq, ;?jf tyf cjsfz kqsf] k|df0fLs/0f sfo{sf/L clws[taf6 x'g]5 . 

-@_ ufpFkflnsfsf] ljleGg ;]jfsf] clws[t jf ;f] ;/xsf] kb / :yfoL lgo''lQm x'g] cGo kbdf 

sfo{sf/L clws[tn] k|df0fLs/0f u/L lgo'lQmkq lbg]5 . 

-#_ ufpFkflnsfsf] lj1 ;]jf jf s/f/df lgo'Qm x'g] kbdf sfo{sf/L clws[t jf lghn] 

clVtof/L lbPsf] ;DjlGwt zfvf k|d'vn] k|df0fLs/0f u/L lgo'lQmkq lbg]5 . 

-$_ o; lgoddf n]lvPb]lv afx]s ufpFkflnsfsf] sfg"g adf]lhd lgo'lQm x'g] cGo kbsf] 

lgo'lQm sfo{sf/L clws[t jf lghn] tf]s]sf] clwsf/Låf/f  k|df0fLs/0f 

x'g]5 . 

-%_ o; lgod adf]lhdsf] k|fdfl0fs k|lt sfo{sf/L clws[tn] ;'/lIft /fVg' jf /fVg nufpg' 

kg]{5 . 

!!= j8f ;ldltsf] lg0f{osf] k|dfl0fs/0f ;DaGwL Joj:yf M-!_j8f ;ldltaf6 x'g] lg0f{o tyf 

sfuhftx? j6f ;lrjaf6 k|dfl0fs/0f x'g]5g\ .  

  -@_ To;/L u/]sf lg0f{ox? Ps k|lt j8f sfof{nodf ;'/lIft /flv Ps k|lt ufpF sfo{kflnsfdf & 

lbg leq k7fpg'k5{ . To;/L k|fKt lg0f{ox? ;"rgf tyf clen]v zfvfdf ;'/lIft /fVg'k5{ . 

 

kl/R5]b # 

;"rgf tyf clen]v Joj:yfkg ;DaGwdf 

!@= ;"rgf tyf clen]v s]Gb| /xg]M -!_ ufFp sfo{kflnsfaf6 x'g] lg0f{o, cfb]z nufotsf lnvt 

jf sfuhftsf] k|fdf0fLs k|lt nufotsf ;"rgf tyf clen]v Joj:yfkg ug{ ufFp 

sfo{kflnsfdf Ps ;"rgf tyf clen]v s]Gb| /xg]5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f 

ePsf lnvt jf sfuhftsf] ;Ssn k|fdf0fLs k|lt ;'/lIft;fy /fVg' 

kg]{5 . 
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-#_ pklgod -!_ adf]lhd ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf 

dxTjk"0f{ lnvt jf sfuhftsf] dfOqmf] lkmNd tof/ u/L /fVg' kg{]5 . 

-$_ pklgod -!_ adf]lhdsf] ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] lnvt jf sfuhftsf] l;n]l;n]jf/ 

?kdf ;+u|x u/L clen]v /fVg' kg]{5 . 

!#= clen]v Jojl:yt u/L /fVg' kg{]M -!_ o; lgod adf]lhd k|df0fLs/0f ePsf] lnvt jf 

sfuhftsf] ufpF sfo{kflnsfsf] ;DjlGwt laifout zfvf / ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] 

;'/lIft;fy clen]va4 u/L /fVg kg]{5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd clen]v /fVbf ljB'tLo k|lt ;d]t ;'/lIft u/L 

/fVg' kg]{5 . 

!$= ;fj{hlgs ug{'kg]{M o; lgoddf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg k|rlnt sfg"gn] uf]Ko 

/fVg'kg]{ lnvt jf sfuhft egL tf]s] afx]ssf cGo ;a} lnvt jf sfuhft 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;"rgf tyf clen]v s]Gb|n] ;fj{hlgs ?kdf k|sfzg ug{' 

kg]{5 . 

 

kl/R5]b $ 

ljljw 

!%= cGo k|rlnt sfg"g adf]lhd k|df0fLs/0f x'g] ljifodf c;/ gkg{]M s'g} lg0f{o jf cfb]z 

k|df0fLs/0f ;DaGwdf k|rlnt g]kfn sfg"gdf 5'§} Joj:yf ePsf]df To:tf] ljifodf o; 

lgoddf n]lvPsf] s'g} s'/fn] c;/ kfg{] 5}g . 

!^=  sfo{ljlw agfpg ;Sg]M o; lgodsf] p2]Zo sfof{Gjog ug{ sfo{kflnsfn] cfjZos 

sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 . 

 

!&= arfpmM o; cl3 :yfgLo lgsfoaf6 k|rlnt sfg"g adf]lhd eP u/]sf lg0f{o jf cfb]z jf 

tT;DjGwL clwsf/kqsf] k|dfl0fs/0f o;} lgod adf]lhd eP u/sf] dflgg]5 . 

 

 

k|df0fLs/0f ldltM @)&$÷)#÷@) 

     cf1fn] 

        ;'jfz l/hfn 

    k|d'v k|zfsLo clws[t 

  sk'/sf]6 ufpFkflnsf, ;Nofg 
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