अनुसूची - २
(दफा ४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित)

भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या १३ लिलतिः २०७४/०३/२४

भाग-२
भीरकोट नगरपालिका
भीरकोट नगर काययपालिका (कायय विभाजन) लनयिाििी, २०७४
नगर काययपालिका स्िीकृत लिलतिः २०७४÷०३÷२४

नेपािको सं वििानको िारा २१८ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी भीरकोट नगरपालिकाको
नगरकाययपालिकािे आफ्नो कायय विभाजनका िालग लिलत २०७४/03/24 को लनर्यय अनुसार
दे हायका लनयिहरु बनाएको छ ।
१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस लनयिाििीको नाि “नगर काययपालिका (कायय विभाजन)
लनयिाििी, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो लनयिाििी तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषािः लबषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनयिाििीिा–
(क) “प्रिुख” भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रिुख सम्झनुपछय ।
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(ख) “उपप्रिुख” भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रिुख सम्झनुपछय ।
(ग) “काययपालिका” भन्नािे भीरकोट नगर काययपालिका सम्झनुपछय ।
(घ) “काययकारी अलिकृत” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको काययकारी अलिकृत सम्झनुपछय ।
(ङ) “नगरपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिका सम्झनु पछय ।
(च) “लबषयगत िाखा” भन्नािे भीरकोट नगर काययपालिका अधतरगतको लबषयगत िाखा, उपिाखा,
कायायिय िा इकाईिाई सम्झनुपछय । यस िब्दिे सं वििान बिोन्जि नगरपालिकािाई तोवकएको
काययसम्पादन गनयका िालग नगर काययपालिका अधतगयत रहने न्ििा, स्िास््य, कृवष, िन, पिु विकास
जस्ता लबषय िेत्रगत कायायिय िा इकाईिाई सिेत सम्झनु पछय ।
(छ) “िडा सन्चि” भन्नािे नगरपालिकाको िडा कायायियको प्रिासकीय प्रिुखको रुपिा कािकाज
गनय तोवकएको िडा सन्चि सम्झनुपछय ।
(ज) “िडा सलिलत” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको िडा सलिलत सम्झनु पछय ।
(झ) “सदस्य” भन्नािे नगर काययपालिकाको सदस्य सम्झनु पछय । सो िब्दिे नगर काययपालिकाको
प्रिुख, उपप्रिुख र िडा अध्यि सिेतिाई जनाउनेछ ।
(ञ) “सभा” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनुपछय ।
३. कायय सम्पादनिः (१) नगर काययपालिकाको कायय सम्पादन नगरकाययपालिकाको कायायिय, िडा
कायायिय एिं लबषयगत िाखाबाट हुनेछ ।
(२) नगर काययपालिका अधतगयत रहने विषयगत िाखा िा कायायिय िा उपिाखा िा इकाईको
वििरर् अनुसूची— १ िा उल्िेख भए बिोन्जि हुनेछ ।
(३) उपलनयि (२) बिोन्जिका लबषयगत िाखाहरु र लतनीहरुको काययवििरर् नगर काययपालिकािे
स्िीकृत गरे बिोन्जि हुनेछ ।
४. कायय विभाजनिः (१) नगर काययपालिकाको कायायिय र लबषयगत िाखाबाट सम्पादन हुने कायय
अनुसूची–२ बिोन्जि हुनेछ ।
(२) नगर काययपालिकािे उपलनयि (१) बिोन्जिको विषयगत िाखाको काििा आिश्यकता अनुसार
हेरफेर िा थपघट गनय सक्नेछ ।
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(३) िडा सलिलतबाट सम्पादन हुने कायय अनुसूची – ३ बिोन्जि हुनेछ ।
(४) प्रिुख, उपप्रिुख, िडा अध्यि र सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार अनुसूची – ४ बिोन्जि
हुनेछ।
(५) प्रिुखिे लबषयगत िेत्रको काययको िालग काययपालिकाको कुनै सदस्यिाई लनजिे गने काययको
िेत्रालिकार सिेत तोकी न्जम्िेिारी ददन सक्नेछ ।
(६) काययपालिकािे आफ्नो काययसम्पादनका िालग अनुसूची — ५ बिोन्जिको लबषयगत सलिलत गठन
गरी कुनै सदस्यको सं योजकत्ििा त्यस्तो सलिलतको काययिेत्र तोकी न्जम्िेिारी ददन सक्नेछ ।
५. न्जम्िेिारी तथा उत्तरदावयत्ििः (१) नगर काययपालिकाबाट सम्पादन भएका कािका िालग प्रिुख
तथा सदस्यहरु सािुवहक रुपिा नगरसभाप्रलत उत्तरदायी हुनेछन् ।
(२)

नगर

काययपालिकाका

सदस्यहरु

आफूिाई

तोवकएको

काययका

िालग

व्यन्िगत

रुपिा

काययपालिका तथा प्रिुखप्रलत उत्तरदायी हुनेछन ।
(३) लबषयगत सलिलतबाट सम्पादन हुने कािका िालग सलिलतका सं योजक तथा सदस्यहरु सािुुुवहक
रुपिा काययपालिकाप्रलत उत्तरदायी हुनेछन ।
(४) िडा अध्यि आफूिे गने कािका िालग काययपालिका, प्रिुख तथा िडा सलिलतप्रलत र िडा
सलिलतबाट गररने कािका िालग सािुवहक रुपिा काययपालिका र सभाप्रलत उत्तरदायी हुनेछ ।
६. अलिकार प्रत्यायोजनिः (१) नगर काययपालिकािे आफुिाई प्राप्त अलिकारिध्ये केही अलिकार प्रिुख,
उपप्रिुख, िडाअध्यि, सदस्य तथा िातहतका सलिलत, उपसलिलत िा काययकारी अलिकृतिाई प्रत्यायोजन
गनय सक्नेछ ।
(२) प्रिुखिे आफुिाई प्राप्त अलिकारिध्ये केही अलिकार कुनै सदस्य िा काययकारी अलिकृतिाई
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
(३) िडा सलिलत िा िडा अध्यििे आफुिाई प्राप्त अलिकारिध्ये केही अलिकार िडा सलिलतका कुनै
सदस्य िा िडा सन्चििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ।
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७. थपघट, हेरफेर िा संिोिनिः (१) काययपालिकािे यस लनयिाििीिाई आिश्यकता अनुसार थपघट
िा हे रफेर िा सं िोिन गनय सक्नेछ ।
(२) काययपालिकािे उपलनयि (१) बिोन्जि अनुसूचीिा थपघट िा हे रफेर िा सं िोिन गरे को
विषयको सूचना सियसािारर्को जानकारीको िालग प्रकािन गनुय पनेछ ।
८. बािा अड्काउ फुकाऊिः यो लनयि कायायधियनको सम्बधििा कुनै बािा अड्काउ परे िा यस
लनयिाििीको भािनाको प्रलतकूि नहुने गरी काययपालिकािे त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन आिश्यक
व्यिस्था गनय सक्नेछ ।
९. यसै बिोन्जि भए गरे को िालननेिः यो लनयिाििी स्िीकृत हुनपु ूि य नगर काययपालिकाबाट सम्पादन
भएका काययहरु यसै लनयिाििी अनुरुप भए गरे को िालननेछ ।
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अनुसूची – १

ँ सम्बन्धित)
(लनयि ३ को उपलनयि (२) सग
नगरकाययपालिकािा रहने विषयगत िाखा (िाखा, कायायिय, उपिाखा, इकाई) को वििरर् यस
नगरपालिकािा हाि उपिब्ि जनिन्ि तथा नगरपालिकाको आफ्नो आलथयक ििता नगरपालिकाबाट
उपिब्ि हुने सेिा तथा सुवििार र नगरपालिका लभत्र रहे को जनसं ख्या र विकासको िुख्य प्राथलिकता
सिेतका

आिारिा

नगरपालिकाको

िृन्स्तत

सं गठन

तथा

व्यिस्थापन

सिेिर्

नभएसम्ि

नगरकाययपालिकाको कायायियिा दे हाय बिोन्जिका विषयगत िाखा र ती िाखाहरु अधतरगत दे हाय
बिोन्जिका उपिाखाहरु क्रिि व्यिस्थापन गदै िलगनेछ ।
१. सािाधय प्रिासन िाखा
(क) स्थानीय सेिा तथा जनिन्ि विकास उपिाखा
(ख) साियजलनक खरीद तथा सम्पन्त्त व्यिस्थापन उपिाखा

(ग) स्थानीय तह, प्रदे ि र सं घसँगको सम्िधि र सिधिय तथा िडासँगको सिधिय उपिाखा
(घ) बैठक व्यिस्थापन उपिाखा
(ङ) बजार अनुगिन, गुर्स्तर, नापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा वहत सं रिर् उपिाखा
(च) आधतररक िेखापरीिर्िाखा
(छ) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपालि तथा विभूषर् इकाई
२. राजश्व तथा आलथयक प्रिासन िाखा
(क) राजश्व नीलत तथा प्रिासनउपिाखा
(ख) आलथयक प्रिासनउपिाखा
३. िहरी पूिायिार विकास िाखा
(क) सडक तथा यातायात व्यिस्थाउपिाखा
(ख) जिविद्युत, उजाय, सडक िन्त्त उपिाखा
(ग) लसं चाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयधत्रर्उपिाखा

(घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविलि विकास तथा विस्तार र एफ.एि. सञ्चािन उपिाखा
(ङ) खानेपानी व्यिस्थापन उपिाखा
(च) साियजलनक लनजी साझेदारी इकाई
४. आलथयक विकास िाखा

(क) कृवष, पिुपधछी तथा सहकारी कायायिय
(ख) उद्योग तथा उद्यिन्ििता विकास उपिाखा
(ग) रोजगार प्रबद्र्िन तथा गररबी धयू नीकरर् उपिाखा
५.सािान्जक विकास िाखा
(क) आिारभूत तथा िाध्यलिक न्ििा कायायिय

(ख) खेिकुद तथा अलतररि वक्रयाकिाप इकाई
(ग) आिारभूत स्िास््य तथा सरसफाई कायायिय
(घ) िैं लगक सिानता तथा सािान्जक सुरिा उपिाखा
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िैं लगक सिानता इकाई



िाििालिका, वकिोर वकिोरी तथा युिा इकाई



अपांगता भएका व्यन्ि तथा जेष्ठ नागररक इकाई

(ङ) सं स्कृलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पययटन प्रबद्र्िन इकाई
(च) गैरसरकारी सं स्था पररचािन, सिधिय तथा लनयिन इकाई
(छ) सािान्जक सुरिा काययक्रि तथा व्यन्िगत घटना दताय इकाई
६. िन, िातािरर्, फोहोरिैिा तथा विपद् व्यिस्थापन िाखा
(क) िन, िधयजधतु तथा भू—सं रिर् कायायिय
(ख) िातािरर्, पयायिरर् एिं जिािारिेत्र सं रिर् उपिाखा
(ग) फोहरिैिा व्यिस्थापन उपिाखा
(घ) विपद् व्यिस्थापन (बारुर्यधत्र, एम्िुिेधस तथा यधत्र उपकरर् पररचािन सिेत) उपिाखा
७. भूलि व्यिस्थापन तथा भिन लनयिन िाखा
(क) भू—उपयोग तथा िस्ती विकास उपिाखा
(ख) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनी पुजाय उपिाखा
(ग) भिन तथा भिन सं वहता एिं लनिायर् इजाजत (लडजाइन सिेत) उपिाखा
८. धयाय, कानून तथा िानि अलिकार प्रिद्र्िन िाखा
(क) नगर प्रहरी व्यिस्थापन उपिाखा
(ख)

धयाय, कानून तथा िानि अलिकार प्रिद्र्िन उपिाखा

(ग) वििायन उपिाखा
९. योजना, अनुगिन तथा त्यांक िाखा
(क) योजना तजुि
य ा तथा उपभोिा सलिलत पररचािन इकाई
(ख) अनुगिन तथा िूल्यांकन इकाई
(ग) त्यांक व्यिस्थापन इकाई
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अनुसूची – २

ँ सम्बन्धित)
(लनयि ४ को उपलनयि (१) सग
लबषयगत िाखाको कायय विभाजन
१. सािाधय प्रिासन िाखा

(क) स्थानीय सेिा तथा जनिन्ि विकास उपिाखा


स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बधिी नीलत, िापदण्ड, सेिा ितय, योजना, कायायधियन र लनयिन



सं वििानको िारा ३०२ बिोन्जि सिायोजन भई आउने कियचारीको व्यिस्थापन



स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बधिी अधय कायय



नगरपालिकाको सं गठन विकास, सङ्गठन सं रचना तथा दरबधदी लनिायरर्, जनिन्ि व्यिस्थापन
र िृन्त्त विकास,



स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनिा सूचना तथा सञ्चार प्रविलिको उपयोग, प्रबद्र्घन र लनयिन



िानि सं सािन विकासका िालग अल्पकािीन तथा दीघयकािीन योजना तजुि
य ा



नगरपालिकािा साियजलनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्यिस्थापन



स्थानीय िान्धत सलिलत सम्बधिी काययहरु ।

(ख) साियजलनक खरीद तथा सम्पन्त्त व्यिस्थापन उपिाखा


नगरपालिकाको िालग साियजलनक खरीद तथा अधय बधदोबस्तीका सािान सम्बधिी विषय



सेिा तथा लनिायर् व्यिसायको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन



नगरपालिकालभत्रको साियजलनक तथा सरकारी सम्पन्त्त, सािुदावयक सम्पन्त्त, भिन, सडक, पसि,
व्यिसाय, पूबायिार, उद्योग, खानी तथा खनीज, िनको वििरर् सवहतको अद्यािलिक अलभिेख




नगरपालिकाको स्िालित्ििा रहे को सम्पन्त्तको अद्यािलिक अलभिे ख
नगरपालिकान्स्थत सरकारी सम्पन्त्तको एकीकृत वििरर् ।

ँ को सम्िधि र सिधिय तथा िडासग
ँ को सिधिय उपिाखा
(ग) स्थानीय तह, प्रदे ि र सं घसग



सं घ तथा प्रदे ि तहिा सं वििान तथा कानुन बिोन्जिको सहभालगता तथा प्रलतलनलित्ि
न्जल्िा सिधिय सलिलतसँगको सिधिय



िडा तहसँगको सम्पकय र सिधिय



पत्राचार, सभा, सिारोह, न्िष्टाचार

(घ) बैठक व्यिस्थापन उपिाखा


काययपालिका तथा सभाको बैठक व्यिस्थापन



काययपालिकाको लनर्ययहरुको विद्युलतय िाध्यिबाट अलभिे खीकरर् तथा प्रकािन



काययपालिकाका विलभन्न सलिलत, उपसलिलत, काययदिको बैठक व्यिस्थापन

(ङ) बजार अनुगिन, गुर्स्तर, नापतौि, खाद्य सुरिा र उपभोिा वहत सं रिर् उपिाखा


स्थानीय व्यापार, िान्र्ज्य, िस्तुको िाग, आपूलतय व्यबस्थापन तथा अनुगिन



बजार तथा हाट बजार व्यिस्थापन



उपभोिा अलिकार तथा वहत सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, कायायधियन र लनयिन



स्थानीय िस्तुहरूको उत्पादन, आपूलतय तथा लनकासी प्रिेपर्, िूल्य लनिायरर् र अनुगिन



स्थानीय व्यापार र िान्र्ज्य सम्बधिी पूिायिार लनिायर्,
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स्थानीय िस्तु र सेिा व्यापारको िूल्य तथा गुर्स्तरको अनुगिन र लनयिन,



उपभोिा सचेतना, िन्ित उपभोिाको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्तु तथा सेिाको
गुर्स्तर परीिर्,



खाद्य पदाथयको गुर्स्तर लनयधत्रर्,



खानेपानीको गुर्स्तर लनयधत्रर्,



स्थानीय व्यापार प्रिद्र्घन सहजीकरर् र लनयिन,



स्थानीय बौवद्धक सम्पन्त्तको सं रिर्, प्रिद्र्घन र अलभिेखाङ्कन ।

(च) आधतररक िे खापरीिर् िाखा


आधतररक तथा पूि य िे खापरीिर्



िेखापरीिर् वििरर् को अलभिे ख व्यिस्थापन(बेरुजूको िगत सिेत)



अन्धति िेखापरीिर् काययिा सहयोग, सिधिय र सहजीकरर्



िेखापािनसम्िधिी ििता विकास कायय

(छ) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभ ुषर् इकाई



स्थानीय चाडपिय, साियजलनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्यिस्थापन
उपािी तथा विभ ुषर् सम्िधिी लसफाररि, अलभिेख

२. राजश्व तथा आलथयक प्रिासन िाखा

(क) राजश्व नीलत तथा प्रिासन उपिाखा


राजश्व सम्बधिी नीलत, कानून तजूि
य ा, कायायधियन र लनयिन (राजस्ि च ुहािट लनयधत्रर् सिेत)



सम्पन्त्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रन्जष्ट्रेिन िुल्क, सिारी सािन कर, से िा िुल्क दस्तुर,
पययटन िुल्क, विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भूलिकर (िािपोत), दण्ड जररिाना, िनोरञ्जन कर,
बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, िृत िा िाररएको जीिजधतुको हाड, लसं ग, पिाँख, छािािा कर,
प्राकृलतक स्रोत सािन, व्यिसावयक कर सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, कायायधियन, बाँडफाँड,
सं किन र लनयिन, अधय आय व्यिस्थापन



साियजलनक खचय तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड
तथा लनयिन र सोको सङ्किन तथा बाँडफाँड



आफ्नो िेत्रलभत्र राजस्िका दर अधय िुल्क लनिायरर्, सं घीय र प्रदे ि कानून बिोन्जि प्राकृलतक
श्रोत सािन र सेिा िुल्क जस्ता रोयल्टी सङ्किन, सिधिय र लनयिन



स्थानीय पूिायिार सेिा र उपयोगिा से िा िुल्क तथा दस्तुर नीलत), कानुन, िापदण्ड, लनयिन,
िुल्क लनिायरर्, सं किन तथा व्यिस्थापन(



िािपोत सं किन



कानुन बिोन्जि ढुं गा, लगट्टी, िािुिा, िाटो, नुन, स्िेट, फायरक्िेजस्ता खानी खनीज पदाथयको
सिेिर्, अधिेषर्, उत्खनन र सो सम्बधिी रोयल्टी सङ्किन





ट्रेवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी जन्म्पङ्ग, न्जपफ्िायर, ¥यान्फ्टङ्ग िुल्क
सािुदावयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन
पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन
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प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सम्बधिी नीलत लनिायरर् र कायायधियन तथा प्रदे ि र

सं घीय

िापदण्ड पािना


प्रचलित कानुन बिोन्जि दण्ड जररिाना



बाँकी बक्यौता रकिको िगत र असुि उपर



करदाता न्ििा तथा करदाता वििरर् अद्यािलिक



वित्तीय स्रोत सािनको सितािूिक बाँडफाँड



आलथयक सािनको िहत्ति उपयोग तथा पररचािन



राजश्व पराििय सलिलत सम्बधिी विषय



स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्घनका िालग प्रोत्साहन,



राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन



राजस्ि सूचना तथा त्याङ्कको आदान प्रदान



सं घीय तथा प्रदे ि कानून बिोन्जि बजेट घाटापूलतयको स्रोत व्यिस्था

(ख) आलथयक प्रिासन उपिाखा


आलथयक नीलत (काययविलि) कानुन, िापदण्ड, कायायधियन र लनयिन, आलथयक प्रिासन र
व्यिस्थापन



बजेट सीिा लनिायरर्, बजेट तजूि
य ा, कायायधियन र लनयिन



सन्ञ्चत कोष तथा आकन्स्िक कोषको व्यिस्थापन



िगानी र िाभांिको व्यबस्थापन



िेखा व्यिस्थापन, खचय, राजश्व, िरौटी, काययसंचािन कोष तथा अधय सरकारी कोष तथा
सं पन्त्तको एकीकृत वििरर्



सिवष्टगत आलथयक अिस्थाको विश्लेषर्



ऋर् तथा अनुदानको व्यिस्थापन र लनयिन



िगानी प्रिेपर् सहकारी), सहकारी तथा लनजीर वित्तीय व्यिस्थापन (



कारोबारको िेखांकन, लनयधत्रर् तथा व्यिस्थापन



राजश्व तथा व्ययको अनुिान



बेरुजू फछ्र्यौट



आलथयक प्रिासन र व्यबस्थापन सम्बधिी अधय विषय ।

३. िहरी पूबायिार विकास िाखा

(क) सडक तथा यातायात व्यिस्था उपिाखा


स्थानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा
लनयिन



स्थानीय सडक, ग्रािीर् सडक, कृवष सडक, झोिुङ्गे पुि, पुिेसा र तटबधिन सम्बधिी

गुरुयोजनाको तजुि
य ा, कायायधियन र स्तरोन्नलतका आयोजनाको पवहचान, अध्ययन, कायायधियन,
िियत, सम्भार


यातायात सुरिा व्यिस्थापन र लनयिन
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स्थानीय साियजलनक यातायातको रुट लनिायरर्, अनुिलत, निीकरर्, खारे जी, सेिाको गुर्स्तर, भाडा
दर लनिायरर् र लनयिन



ट्याक्सी सेिा अनुिती, व्यबस्थापन र लनयिन



ट्रिी बस, ट्रािजस्ता िध्यि ििताका िास ट्रान्धजट प्रर्ािीको नीलत, योजना, िापदण्ड,
कायायधियन, लनयिन



िातािरर्िैत्री, जििायु पररितयन अनुकूिन, अपाङ्गता र िै वङ्गगिैत्री यातायात प्रर्ािीको प्रिद्र्िन



आिारभूत यातायात सम्बधििा प्रदे ि सरकारसं ग सिधिय



यातायात िेत्रिा िगानी अलभबृवद्ध



यातायात सुवििािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहुँच



यातायात िेत्रिा िाताबरर्िैत्री प्रविलििाई प्रोत्साहन



लनजी यातायात लनयिन व्यिस्थापन

(ख) जिविद्युत, उजाय, सडक ित्ती उपिाखा


साना जिविद्युत आयोजना, निीकरर्ीय उजाय तथा िैकन्ल्पक ऊजाय सम्िधिी सम्बधिी नीलत,
कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन र लनयिन



िैकन्ल्पक ऊजाय सम्बधिी प्रविलि विकास र हस्ताधतरर्, ििता अलभिृवद्ध÷प्रबद्र्घन,



विद्युत वितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयिन



जनसहभालगतािा आिाररत स्िदे िी िगानीिाई प्राथलिकता दददै

जिस्रोतको बहुउपयोगी

विकास काययक्रिको तजुि
य ा र कायायधियन


स्थानीय विद्युत वितरर् प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयिन



सडक ित्तीको व्यिस्था

(ग) लसं चाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयधत्रर् उपिाखा



लसँचाई सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड लनिायरर् र लनयिन

लसँचाई सम्बधिी गुरुयोजनाको तजुि
य ा, कायायधियन र स्तरोन्नलतका आयोजनाको पवहचान,
अध्ययन, कायायधियन, िियत, सम्भार र लनयिन,



स्थानीय साना, सतह तथा भूलिगत लसचाई प्रर्ािीको सञ्चािन लनिायर्, सुिार, िियत सम्भार तथा
सेिा िुल्कको लनिायरर् र सङ्किन व्यिस्थापन



जिउत्पन्न प्रकोप लनयधत्रर् सम्िधिी स्थानीय



तटबधि, नदी लनयधत्रर् तथा नदीुे व्यिस्थापन र लनयिन



साना जि उपयोग सम्बधिी आयोजना तजुि
य ा, कायायधियन र अनुगिन ।

(घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविलि विकास तथा विस्तार र एफ.एि. सञ्चािन उपिाखा


आफ्नो िेत्रलभत्र इधटरनेट सेिा, टे लिसेधटर, केबुि तथा तारविहीन टे लिलभजन प्रसारर्को
अनुिलत, निीकरर् र लनयिन



एक सय िाटसम्िको एफरे लडयो सञ्चािन अनुिलत .एि ., निीकरर् र



आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकािन अनुिलत, अलभिे ख तथा लनयिन



अलभिे ख व्यिस्थापनिा निीनति सूचना प्रविलिको प्रयोग
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सूचना तथा सञ्चार प्रविलििा सियसािारर् जनताको सहज र सरि पहुँच तथा सूचना प्रविलिको
विकास र विस्तार सम्बधिी काययक्रि तजुि
य ा र कायायधियन



बैज्ञालनक अध्ययन, अनुसधिान र प्रविलि विकासिा िगानी



सूचना तथा सञ्चार प्रविलििा आिाररत त्याङ्क व्यिस्थापन ।

(ङ) खानेपानी व्यिस्थापन उपिाखा


स्थानीय खानेपानी सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन र लनयिन



खानेपानी िहसुि लनिायरर् र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन



साियजलनक स्थििा वपउने पानी व्यिस्थापन



पानी िुहानको सं रिर्



स्िच्छ खानेपानी आपूलतय सम्बधिी अधय विषय ।

(च) साियजलनक लनजी साझेदारी इकाई


स्थानीय साियजलनक—लनजी साझेदारी सम्िधिी स्थानीय नीलत, योजना लनिायर्



स्थानीय साियजलनक—लनजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा कायायधियन



साियजलनक सािुदावयक साझेदारी



स्थानीय विकासिा लनजी िेत्रको प्रबद्र्िन

४. आलथयक विकास िाखा

(क) कृवष, पिुपधछी तथा सहकारी
कृवष



कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापनसम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना,
कायायधियन र लनयिन



कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूिायिार लनिायर्, साना लसँचाई लनिायर्, तालिि,

प्रविलि प्रसार, प्राविलिक टे िा, कृवष सािाग्री आपूलतय र कृषक ििता विकास काययक्रिको
सञ्चािन





कृवषजधय प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको लनयधत्रर्

कृवष िातािरर् सं रिर् तथा जैविक विवििताको सं रिर् र प्रिद्र्घन
कृवष प्रसार तथा जनिन्िको प्रिेपर्, व्यिस्थापन र पररचािन

उच्च िूल्ययुि कृवषजधय िस्तुको प्रिद्र्घन, विकास तथा बजारीकरर्



कृवषसम्िधिी िीिा र कजाय सहजीकरर्



िीत भण्डारर्को व्यिस्थापन





कृषकहरूको ििता अलभिृवद्ध, प्राविलिक सेिा, टे िा, सीप विकास र सििीकरर्

कृवष बीउविजन, नश्ल, ििखाद र रसायन तथा औषलिहरूको आपूलतय, उपयोग र लनयिन

कृषक सिूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बधिी स्थानीय सङ्घ सं स्थाहरूको सिधिय, व्यिस्थापन र
लनयिन





कृवष सम्बधिी प्रविलिको सं रिर् र हस्ताधतरर्

कृवष त्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रर्ािी तथा कृवष सम्बधिी सूचनाको प्रचारप्रसार
कृवष स्रोत केधरको स्थापना र व्यिस्थापन
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पिुपधछी


पिुपािन र पिु स्िास््य सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन र
लनयिन



पिुपधछी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायिार लनिायर्, तालिि, प्राविलिक टे िा, कृषक ििता
विकास काययक्रिको सञ्चािन र लनयिन



पिुपधछीजधय प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको लनयधत्रर्



पिुपधछी न्चवकत्सा सेिाको व्यिस्थापन,



पिुनश्ल सुिार पद्धलत विकास र व्यबस्थापन



पिुपधछी सम्बधिी बीिा र कजाय सहजीकरर्



स्थानीय चरन तथा खकय विकास र व्यिस्थापन



पिु आहारको गुर्स्तर लनयिन



स्थानीयस्तरिा पिुपधछी सम्बधिी त्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रर्ािी



पिु बििािा र िीत भण्डारर्को व्यिस्थापन र लनयिन



पिुपािन तथा पिु स्िास््य सम्बधिी अधय कायय ।

सहकारी


सहकारी सं स्था सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्डको लनिायर्, कायायधियन र लनयिन



स्थानीय सहकारी सं स्थाको दताय, अनुिलत, खारे जी र विघटन



सहकारी िचत तथा ऋर् पररचािन सम्बधिी स्थानीय िापदण्ड लनिायरर् र लनयिन



सहकारी सम्बधिी रावष्ट्रय, केधरीय, विषयगत, प्रादे न्िक र स्थानीय संघ सं स्थासँग सिधिय र
सहकायय



सहकारी सम्बधिी स्थानीय त्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसधिान



स्थानीय सहकारीको ििता अलभिृवद्ध



स्थानीय सहकारी िेत्रको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन ।

(ग) उद्योग तथा उद्यिन्ििता विकास र खानी तथा खलनज पदाथयको सं रिर् उपिाखा
उद्योग


िघु, घरे ि ु तथा साना उद्योगको दताय, निीकरर्, खारे जी र लनयिन



िघु, घरे ि ु तथा साना उद्योगको विकास र प्रिद्र्िन



उद्यिन्ििता प्रिद्र्िन



व्यापाररक फिय, पसिको दताय, अनुिलत, निीकरर्, खारे जी र लनयिन



सीप विकास सम्बधिी काययको प्रबद्र्िन ।



खानी तथा खलनज



खानी तथा खलनज पदाथयको सं रिर् सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड तथा

योजनाको

कायायधियन र लनयिन,


ढु ङ्गा, लगटी, बािुिा, िाटो, नुन, स्िे ट, खरीढु ङ्गा, फायरक्िेजस्ता खानीजधय िस्तु सिेिर्, अधिेषर्,
उत्खनन्
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ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुिा, िाटो, खरीढु ङ्गा, फायर क्िे,स्िे ट तथा नुन, आदद खानीजधय िस्तुको सं रिर्,
विकास, उत्खनन् र उपयोग सम्बधिी दताय, अनुिलत, निीकरर्, खारे जी र व्यिस्थापन



खानी तथा खलनज पदाथय सम्बधिी सूचना तथा त्याङ्क सङ्किन, अलभिेखन तथा व्यबस्थापन



भौगलभयक नक्सा प्रकािन ।

(घ) रोजगार प्रबद्र्िन तथा गररबी धयूनीकरर् उपिाखा


गररबी लनिारर् सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, लनयिन

र अध्ययन अनुसधिान



गररबी लनिारर्को स्थानीय रर्नीलत तजूि
य ा



गररब घरपररिार पवहचानसम्बधिी स्थानीय सिेिर्, सूचना व्यिस्थापन र लनयिन



गररबी लनिारर् सम्बधिी रावष्ट्रय, प्रादे न्िक र स्थानीय सं स्थासँग सम्पकय, सिधिय र सहकायय



रोजगार तथा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्किन, प्रिोिन र सूचना प्रर्ािीको स्थापना



स्थानीयस्तरिा रहेका विदे िी श्रलिकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यिस्थापन



पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं िन्ित सिूह सम्बधिी स्थानीय योजना, काययक्रि, स्रोत
पररचािन र व्यिस्थापन



सं घीय र प्रदे ि कानून बिोन्जि स्थानीय तहिा सुकुम्बासीको पवहचान र अलभिे ख व्यिस्थापन



सुकुम्बासी सम्बधिी जीविकोपाजयन र बसोबास व्यिस्थापन



रोजगारीका अिसर लसजयना सम्िधिी

५.

सािान्जक विकास िाखा

(क) आिारभूत तथा िाध्यलिक न्ििा कायायिय


प्रारन्म्भक बाि न्ििा तथा विद्यािय न्ििा, अनौपचाररक न्ििा, खुिा तथा िैकन्ल्पक न्ििा
गुरुकुि), िदरसा, गुम्बा आदद(, लनरधतर लसकाइ तथा वििेष न्ििा सम्बधिी नीलत, कानून,
िापदण्ड, योजनाको लनिायर्, कायायधियन र लनयिन



प्राविलिक न्ििा तथा व्यािसावयक तालििको योजना तजुि
य ा, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन



पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्रीको वितरर् तथा कायायधियन



विद्यािय न्ििक तथा कियचारी व्यिस्थापन



विद्याियको नक्साङ्कन, अनुिलत, स्िीकृलत, सिायोजन तथा लनयिन



िैन्िक पूिायिार लनिायर् र िियत सम्भार



आिारभूत तह (किा ८) को परीिा व्यिस्थापन



विद्याथी लसकाइ उपिब्िीको परीिर् र व्यिस्थापन



विद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिृन्त्तको व्यिस्थापन



िैन्िक पराििय सेिाको अनुिलत तथा लनयिन



स्थानीयस्तरको िैन्िक ज्ञान, सीप र प्रविलिको सं रिर्, प्रिद्र्िन र स्तरीकरर्



िाध्यलिक तहसम्िको िैन्िक काययक्रिको सिधिय र लनयिन



पुस्तकािय एिं पत्रपलत्रका



स्थानीय पुस्तकािय, िाचनािय तथा सािुदावयक अध्ययन केधर सञ्चािन तथा व्यिस्थापन ।

(ख) खेिकुद तथा अलतररि वक्रयाकिाप इकाई
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स्थानीयस्तरिा खेिकूद प्रिासन तथा सङ्घ सं स्थाको लनयिन र सिधिय
खेिकुदको सं रचनाको पूिायिार लनिायर्, सञ्चािन तथा विकास
खेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन



खेिकूद प्रलतयोगीता आयोजना र सहभागीता



अलतररि वक्रयाकिाप सम्बधिी विषय ।

(ग) आिारभूत स्िास््य तथा सरसफाई कायायिय


आिारभूत स्िास््य र सरसफाई सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिायर्, कायायधियन
तथा लनयिन



रावष्ट्रय तथा प्रदे िस्तरीय िक्ष्य र िापदण्ड बिोन्जि स्थानीयस्तरको स्िास््य सम्बधिी िक्ष्य र
गुर्स्तर लनिायरर्



रावष्ट्रय र प्रादे न्िक िापदण्ड अनुरुप जनरि अस्पताि, नलसयङ्ग होि, लनदान केधर तथा अधय
स्िास््य सं स्थाहरूको न्क्िलनक दताय, सञ्चािन अनुिलत र लनयिन



आिारभूत स्िास््य सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन



अस्पताि र अधय स्िास््य सं स्थाको स्थापना तथा सञ्चािन



स्िास््य सेिा सम्बधिी भौलतक पूिायिार विकास तथा व्यिस्थापन



सरसफाई सचेतनाको अलभिृवद्ध



रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र िहरी स्िास््य सेिा



औषलि पसि सञ्चािन र लनयिन



औषलिजधय िनस्पलत, जटीबुटी र अधय औषलिजधय िस्तुको उत्पादन, प्रिोिन र वितरर्



स्िास््य बीिा िगायतका सािान्जक सुरिा काययक्रिको व्यिस्थापन



औषलि तथा अधय िेलडकि उत्पादनहरूको धयू नति िूल्य लनिायरर् र लनयिन



औषलिको उन्चत प्रयोग र सूक्ष्िजीि लनरोिक प्रलतरोि धयू नीकरर्



औषलि र स्िास््य उपकरर्को खरीद, भण्डार् र वितरर्



स्िास््य सूचना प्रर्ािीको व्यिस्थापन



जनस्िास््य लनगरानी (पन्ब्िक हेल्थ सभे िेधस)



प्रिद्र्घनात्िक, प्रलतकारात्िक, उपचारात्िक, पुनस्र्थापनात्िक र पयालिएवटभ स्िास््य सेिाको
सञ्चािन



स्िस्थ जीिनिैिी, पोषर्, िारीररक ब्यायाि, योग अभ्यास, स्िास््य िृत्तको पािना, पञ्चकिय
िगायतका जनस्िास््य सेिाको प्रिद्र्िन



जुनोवटक र कीटजधय रोगको लनयधत्रर् तथा व्यिस्थापन



सुलतय, िददरा र िागू पदाथयजधय िस्तुको प्रयोग लनयधत्रर् तथा सचेतना अलभिृवद्ध



आयुिेददक, युनानी, आम्ची, होलियोपयालथक, प्राकृलतक न्चवकत्सा िगायतका परम्परागत स्िास््य
उपचार सेिाको व्यिस्थापन



जनस्िास््य, आपत्कािीन स्िास््य तथा िहािारीको लनयधत्रर् योजना र कायायधियन



सरुिा तथा नसने रोगको लनयधत्रर् तथा रोकथाि



आकन्स्िक स्िास््य सेिा प्रिाह ।
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(घ) िैं लगक सिानता तथा सािान्जक सुरिा उपिाखा
िैं लगक सिानता इकाई


िवहिा हक सम्बधिी नीलत, योजना कायायधियन, सिधिय र लनयिन



िवहिाको आलथयक, सािान्जक, राजनीलतक सिन्िकरर्, ििता विकास



िै लगक वहं सा लनिारर्का िालग लनरोिात्िक, प्रिद्र्िनात्िक, सं रिर्ात्िक उपाय र पुनिःस्थापना



िैं लगक उत्तरदायी बजेट

िाििालिका, वकिोर वकिोरी तथा युिा इकाई


बािबालिकाको हकहीत संरिर् सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन र
लनयिन



बािबालिकाको हकहीत सं रिर्



बाििैत्री िासकीय प्रिधि, बाि क्िब, बाि सं रिर् सलिलत तथा बाि सञ्जाि



बािबालिकाको हकहीत सं रिर् सम्बधििा सं घ, प्रदे ि तथा अधय लनकायसँग सम्पकय, सिधिय
तथा सहकायय,



बािबालिका पररिार सहयोग



बैकन्ल्पक स्याहार पद्धलतको कायायधियन



बाि धयाय



बाि गृह, पुनिःस्थापना केधर, न्ििु स्याहार केधर र बाि विकास केधर व्यिस्थापन



असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यिस्थापन



बाि वहं सा लनयधत्रर्



बािसुिार तथा पुनिःस्थापना केधर स्थापना, सं चािन अनुिती र लनयिन



आपत्कािीन बाि उद्धार कोष स्थापना र व्यिस्थापन



युिा जागरर्, सिन्िकरर् र पररचािन



युिा सीप, उद्यिन्ििता तथा नेतत्ृ ि विकास

अपांगता भएका व्यन्ि तथा जेष्ठ नागररक इकाई


जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपत्र, सम्िान, स्िास््य सुवििा, सािान्जक सुरिा सम्बधिी कायय



जेष्ठ नागररक क्िि, ददिा सेिा केधर, भेटघाटस्थि, आश्रय केधरको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन



सङ्घ तथा प्रदे िसँगको सिधियिा अपाङ्गता पुनिःस्थापना केधर तथा असि स्याहार केधरको
सञ्चािन र व्यिस्थापन



अपाङ्गता भएका व्यन्ि तथा असहायको िगत अद्यािलिक, पररचयपत्र वितरर्, सािान्जक सुरिा
तथा सुवििाको व्यिस्थापन तथा वितरर्



अपाँगता भएका व्यन्ििैत्री पूिायिार लनिायर् तथा सञ्चािन



अपाङ्गता भएका व्यन्ि र असिहरूको व्यिस्थापन सम्िधिी अधय कायय ।



एकि िवहिा सम्िधिी कायय

(च) गैरसरकारी सं स्थापररचािन, सिधिय तथा लनयिन उपिाखा


स्थानीयस्तरिा सिाजकल्यार् सम्िधिी सं घसं स्था गैरसरकारी), सािान्जक तथा सािुदावयक
सं घसं स्थाको दताय (, निीकरर् तथा लनयिन
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गुठी, कोष तथा अधय ट्रष्टहरुको व्यिस्थापन



लनजी तथा गैरसरकारी िेत्रसँग सिधिय र सहकायय



सिधिय र पररचािन



सािान्जक सं घसं स्था सम्बधिी अधय विषय ।

(छ) सािान्जक सुरिा काययक्रि तथा व्यन्िगत घटना दताय उपिाखा


सािान्जक सुरिा सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, लनयिन

र अध्ययन अनुसधिान



सङ्घ तथा प्रदे ििे लनिायरर् गरे को िापदण्ड बिोन्जि सािान्जक सुरिा सम्बधिी काययक्रि
कायायधियन



सािान्जक सुरिाको कायायधियनको िालग सङ्घ, प्रदे ि र स्थानीय सङ्घ सं स्थासँग सम्पकय, सिधिय
र सहकायय



स्थानीय सािान्जक सुरिा योजना र व्यिस्थापन तथा आिश्यक त्यांक सं किन एिं
व्यिस्थापन



आिुलनक प्रलबलििाफयत व्यन्िगत घटना दताय जधि), िृत्यु, वििाह, बसाईसराई, सम्िधि विच्छे द
ु िियपत्र
ु ी(, अलभिेख व्यिस्थापन तथा प्रलतिेदन
र िियपत्र

(ज) सं स्कृलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पययटन प्रबद्र्िन उपिाखा


भाषा, सं स्कृलत र िलितकिाको सं रिर् र विकास सम्बधिी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून,
िापदण्ड, योजना, कायायधियन र लनयिन



पुरातत्ि, प्राचीन स्िारक तथा सङ्ग्ग्रहाियको सं रिर्, सम्भार, प्रबद्र्घन र विकास



परम्परागरत रुपिा चलिआएका जात्रा तथा पियको सञ्चािन र व्यिस्थापन



स्थानीय िहत्िका िालियक तथा सांस्कृलतक सम्पदाको व्यबस्थापन



पययटकीय िहत्िका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, सं रिर् र प्रिद्र्िन



पययटन पूिायिार विकास तथा प्रोत्साहन



पुरातान्त्िक, िालियक िहत्िका सम्पदाहरुको सं रिर् तथा सम्बद्र्िन



भाषा, सं स्कृलत, जात्रा, पिय र िलितकिाको सं रिर्, प्रबद्र्िन र विकास ।

६. िन, िातािरर्, फोहोरिैिा तथा विपद् व्यिस्थापन िाखा

(क) िन, िधयजधतु, भू—सं रिर् तथा जैविक विवििता सं रिर् िाखा


िन, जङ्गि, िधयजधतु, चराच ुरुङ्गी, जि उपयोग, िातािरर्, पयायिरर् तथा जैविक विवििता
सम्बधिी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन र लनयिन



सािुदावयक, ग्रािीर् तथा िहरी, िालियक, किुलियती िनको सं रिर्, सम्िद्र्िन, उपयोग र
लनयिन



िन उपभोिा सिूहको व्यिस्थापन



िध्यिती िेत्रको सािुदावयक, िालियक र कबुलियती िनको व्यिस्थापन



नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारिा िृिारोपर् व्यिस्थापन



लनजी तथा व्यिसावयक िनको प्रबद्र्घन र लनयिन



साियजलनक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रिा िृिारोपर्, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन
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जडीबुटी तथा अधय गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बधिी, सभे िर्, उत्पादन, सङ्किन,

प्रबद्र्घन,

प्रिोिन, र बजार व्यिस्थापन


िनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्घन



नसयरी स्थापना, लबरुिा उत्पादन, वितरर्, रोपर् र प्रिद्र्िन



िधयजधतु र चराच ुरुङ्गीको सं रिर्, व्यिसावयक पािन, उपयोग र अनुगिन



िधयजधतुबाट स्थानीय सिुदायिा पने प्रभाि रोकथाि, व्यिस्थापन



स्थानीय प्रार्ी उद्यान को स्था (न्चलडयाखाना)पना र सञ्चािन



स्थानीय िधयजधतु पययटन र आयआजयन



स्थानीयस्तरिा आखेटोपहारको व्यिस्थापन



िन, िधयजधतु तथा चराच ुरुङ्गीको अलभिे खाङ्कन र अध्ययन अनुसधिान



रै थाने प्रजालतको सं रिर् र प्रिद्धयन



लिचाहा प्रजालतको लनयधत्रर्



जैविक विवििताको अलभिे ख



सािुदावयक भूसंरिर् र सोिा आिाररत आय आजयन काययक्रि





भूसंरिर् र जिािार व्यिस्थापनजधय सािुदावयक अनुकूिन
जििायू पररितयन अनुकुिन कायय

आय आजयनिा आिाररत जडीबुटीको सं रिर्, प्रबद्र्िन, व्यिस्थापन

(ख) िातािरर्, पयायिरर् एिं जिािारिेत्र सं रिर् उपिाखा


स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरर् र जिािार तथा िधययजधतुको सं रिर् व्यिस्थापन सम्बधिी
नीलत, कानून, काययक्रि तजूि
य ा, कायायधियन र लनयिन



बृिारोपर्, हररयािी तथा हररत िेत्रको प्रियद्धन



िायु तथा ध्िनीको प्रदू षर् लनयधत्रर्



हालनकारक पदाथयहरूको लनयिन तथा



िातािरर्ीय जोन्खि धयूनीकरर्



धयून काियनिुखी तथा िातािरर्िैत्री विकास अििम्बन



िातािरर् सं रिर् िेत्र लनिायरर् र व्यिस्थापन



पवहरो लनयधत्रर्



लनयधत्रर्

जििायू पररितयन अनुकुिन काययक्रि

(ग) फोहरिैिा व्यिस्थापन उपिाखा


फोहरिैिा सङ्किन, पुनिः उपयोग, प्रिोिन, विसजयन र सोको सेिा िुल्क लनिायरर् र लनयिन



ल्याण्डवफि साईट व्यिस्थापन



सरसफाई



साियजलनक िौचािय व्यिस्थापन

तथा स्िास््यजधय फोहोरिैिाको व्यिस्थापन

(घ) विपद् व्यिस्थापन, बारुर् यधत्र, एम्िुिेधस उपिाखा


विपद्

व्यिस्थापन

सम्बधिी

नीलत, कानून, िापदण्ड

कायायधियन र लनयिन
17

तथा

स्थानीयस्तरका

आयोजनाको



विपद् पूि य तयारी तथा प्रलतकायय योजना, जोन्खि धयूनीकरर् कायय योजना



विपद् पूि य तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सािग्रीको पूि य भण्डारर्, वितरर् र सिधिय



विपद् जोन्खि िेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानाधतरर्



विपद् व्यिस्थापनिा सङ्घ, प्रदे ि र स्थानीय सिुदाय, सं घ सं स्था, लनजीिेत्रसँग सहयोग, सिधिय
र सहकायय



विपद् कोषको

स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन



विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनलनयिायर्



विपद् सम्बधिी त्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसधिान



प्राकृलतक प्रकोपको रोकथाि र पूि य तयारी



विपद् जोन्खि धयूनीकरर्का िालग पूि य सूचना प्रर्ािी सम्बधिी काययक्रिको तजुु
य ृिा र
कायायधियन,




बारुर् यधत्र तथा एम्बुिेधसको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन
स्थानीय आपतकािीन कायय सञ्चािन प्रर्ािी

७. भूलि व्यिस्थापन तथा भिन लनयिन िाखा

(क) भू—उपयोग तथा िस्ती विकास उपिाखा

िहरीकरर्, बस्ती विकास सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा सो सम्िधिी योजना तजुि
य ा, आयोजना
पवहचान, अध्ययन, कायायधियन र लनयिन


आिारभूत आिासका योजना तजुि
य ा र कायायधियन



नगरपालिकािा अव्यिन्स्थत बसोबास व्यिस्थापन काययक्रिको तजुि
य ा र कायायधियन



आिारभूत बसोिास सम्बधििा प्रदे ि सरकारसँग सिधिय



योजनाबद्ध र व्यबन्स्थत िस्ती विकासका काययक्रिको तजुि
य ा कायायधियन



एकीकृत बस्ती विकासका िालग जग्गाको एकीकरर् तथा जग्गा विकास र व्यबस्थापन



आफ्नो िेत्रको भूउपयोग नीलत, योजना, काययक्रि तजुि
य ा र कायायधियन



व्यिन्स्थत बस्ती विकासका काययक्रिको तजुि
य ा र कायायधियन





सं घीय र प्रदे ि कानुन बिोन्जि स्थानीय तहिा सुकुम्िासी पवहचान र अलभिेख व्यिस्था
स्थानीयस्तरिा सुकुम्िासी सम्िधिी जीविकोपाजयन र िसोिास व्यिस्था

एकीकृत िस्ती विकासका िालग जग्गाको एकीकरर् तथा जग्गा विकास र व्यिस्थापन ।

(ख) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनी पुजाय उपिाखा


घरजग्गा िनी दताय प्रिार्पुजाय वितरर् तथा िगत व्यिस्थापन



भूलिको िगीकरर् अनुसारको िगत



जग्गाको वकत्ताकाट र भूिी िगत नक्िा), स्रे स्तासं रिर् लनिायर् र (



सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, िुआब्जा लनिायरर् तथा वितरर्िा सिधिय र
सहजीकरर्



जग्गा वििाद सिािानिा िेिलििाप र िध्यस्थता



विश्व सम्पदा सूचीिा परे का स्िारक र पुरातान्त्िक िहत्ि िगायत िन, सीिसार िेत्र, तटिती
िेत्रका जग्गा सम्बधिी िगत
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(ग) भिन तथा भिन सं वहता एिं लनिायर् इजाजत (लडजाइन सिेत) उपिाखा


भिन सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड तथा सो सम्िधिी योजना तजुि
य ा, आयोजना पवहचान,
अध्ययन, कायायधियन र लनयिन,



रावष्ट्रय भिन सं वहता तथा िापदण्ड बिोन्जि भिन लनिायर् अनुिलत र लनयिन



भिन लनिायर्को नक्िा स्िीकृलत, सं िोिन, लनयिन



पुरातत्ि, प्राचीन स्िारक र सं ग्ररहािय सं रिर्, सम्बद्र्िन र पुनिःलनिायर्,



सरकारी भिन, विद्यािय, सािुदावयक भिन, सभागृह तथा अधय साियजलनक भिन तथा सं रचना
लनिायर् र िियत सं भार,

८. धयाय, कानून तथा िानि अलिकार प्रिद्र्िन िाखा

(क) नगर प्रहरी व्यिस्थापन उपिाखा


सं घीय तथा प्रदे ि कानूनको अलिनिा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन नीलत,
कानून, िापदण्ड, कायायधियन र लनयिन,



नगर प्रहरीिाफयत दे हायका कायय सम्पादन गने,


नीलत, कानून, िापदण्ड, लनर्ययहरु कायायधियनिा सहयोग,



सम्पन्त्तको सं रिर्,



नगरपालिकािा हुने सभा सिारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपियको व्यिस्थापनिा सहयोग,



स्थानीय बजार तथा पावकयङ्ग स्थिको व्यिस्थापनिा सहयोग,



नगर

प्रहरी

सम्बधिी

काययपालिकािे

कायायधियन,


तोके

बिोन्जिका

नीलत, योजना, काययक्रि

नगर बस्ती सरसफाई सम्बधिी िापदण्डको कायायधियन र कसूर उपर छानविन र
अनुसधिान,




स्थानीय धयावयक सलिलतिे गरे का आदे ि, फैसिा कायायधियनिा सहयोग,

कायायिय पररसर, सम्पदा, साियजलनक, ऐिानी, पलतय जग्गा, साियजलनक भिन तथा भौलतक
पूिायिारको सं रिर् र सुरिा,





विपद् व्यिस्थापनिा सहयोग,



अपराि रोकथाि तथा अनुसधिानिा सहयोग,



फूटपाथ व्यिस्थापन



लनिायर् लनयिन



गुर्स्तर लनयधत्रर्

नगर प्रहरी सम्बधिी अधय कायय ।

(ख) धयाय, कानून तथा िानि अलिकार प्रिद्र्िन उपिाखा


धयावयक सलिलतको सन्चिािय, धयाय, कानून, िानि अलिकार प्रिद्र्िन तथा िेिलििाप र
िध्यस्थता, लनर्यय तथा फैसिा कायायधियन



धयावयक सलिलतको सन्चिािय सम्िधिी कायय



धयाय तथा कानूनी राज्यको पररपािना



िानि अलिकारको सं रिर् तथा प्रिद्र्िन
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व्यन्ि र सिुदायबीच िेिलििाप र िध्यस्थताको व्यिस्थापन



धयावयक लनर्यय तथा फैसिा कायायधियन

(ग) वििायन उपिाखा


काययपालिका तथा सभािा पेि गनुप
य ने विलभन्न नीलत, लनयि तथा कानूनको िसौदािा सं योजन र
सिधिय



नीलत, कानुनको प्रिार्ीक प्रलतको सं रिर्, प्रकासन र अलभिे ख



वििायन सम्िधिी अधय कायय ।

9. योजना, अनुगिन तथा त्यांक िाखा

(क) योजना उपिाखा


विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना र लनयिन



स्थानीय विकास नीलत, अल्पकािीन, िध्यकािीन तथा दीघयकािीन विकास योजना तजूि
य ा,
अनुगिन तथा िूल्यांकन



आलथयक, सािान्जक, साँस्कृलतक, िातािरर्ीय, प्रविलि र पूिायिारजधय विकासका िालग आिश्यक
आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुि
य ा, कायायधियन, अनुगिन तथा िूल्याङ्कन




बावषयक विकास काययक्रि, आयोजना तजुि
य ा, कायायधियन

विकास लनिायर् प्रकृयािा स्थानीय जनसहभालगता अलभबृवद्धका काययक्रि तजुि
य ा र कायायधियन



विकास योजनाहरुको िातािरर्ीय प्रभाि िूल्यांकन



उपभोिा सलिलतको वििरर्, ििता विकास



विकासका प्राथलिकता प्राप्त िेत्र लनिायरर्



सं घीय र प्रादे न्िक आयोजना, पररयोजना कायायधियनिा सिधिय, सहजीकरर् र सहयोग



विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बधिी अधय कायय ।

(ख) अनुगिन तथा िूल्यांकन उपिाखा


विकास आयोजनाको अनुगिन, आिलिक प्रगलत तथा प्रलतफिको सिीिा



विकास योजनाको अनुगिन तथा िूल्यांकनको आिार तथा प्रवक्रया लनिायरर्



आयोजनाको अध्ययन, अनुसधिान तथा प्रभाि िूल्याङ्कन



लबषयिेत्रगत नीलतको अनुगिन तथा िूल्यांकन

(ग) त्यांक व्यिस्थापन उपिाखा


त्याङक सं किन, व्यिस्थापन तथा प्रयोग सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन
र लनयिन




सूचना तथा अलभिेख केधरको स्थापना तथा सञ्चािन

स्थानीय त्याङक सं किन, प्रिोिन, अलभिेन्खकरर् तथा वितरर्

 आिारभूत त्यांक सं किन र व्यबस्थापन ुिः जनसान्ङ्ग्ख्यक, प्राकृलतक, आलथयक,

सािान्जक, सांस्कृलतक, भौलतक पूबायिार, रोजगारीको अिस्था, कूि ग्राहस््य उत्पादन,
प्रलतव्यन्ि आय, िानि विकास सूचकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय सिेतको त्याङ्क सङ्किन
र प्रिोिन गरी सूचना प्रर्ािीिा आिद्धता र पाश्र्ि न्चत्र तथा श्रोत नक्साको
अद्यािलिक एिं अलभिेख
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 बेरोजगारको त्यांक सं किन
 स्थानीय व्यापारको त्याङ्क प्रर्ािी र अध्ययन अनुसधिान
 सािान्जक सुरिा सम्बधिी स्थानीय त्याङ्क र सूचना व्यिस्थापन
 सम्पन्न भएका तथा चािू योजनाको वििरर्
 लबषिेत्रगत सूचना, त्यांकको सं किन, अलभिे ख





प्रदे ि तथा सं घसँग त्यांक एिं सूचना आदानप्रदान र सिधिय

सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा सािनको अलभिे ख व्यबस्थापन (प्रोफाईि)
नगरपालिकाको आिलिक तथा िावषयक काययक्रि र बजेट स्िीकृलत ।

रष्टब्यिः नगर काययपालिकािे िालथ उन्ल्िन्खत लबषयिेत्र सिेट्ने गरी आफ्नो आिश्यकता र

प्राथलिकता अनुरुप कायायिय, िाखा िा उपिाखा िा इकाई सवहतको प्रिासलनक ढाँचा स्िीकृत गरी
िागू गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची –३
(लनयि ४ को उपलनयि (३) संग सम्िन्धित)
िडा सलिलतबाट सम्पादन हुने कायय

(क) िडास्तरीय त्याङ्क संकिन तथा अद्यािलिक गनेिः


आफ्नो िडा लभत्रको बस्तुगत वििरर् नदीनािा), जैविक विवििता, खलनज पदाथय, जनसं ख्याको
बनोट, आलथयक अिस्था, उद्योगिधदा, न्ििा तथा स्िास््य सम्बधिी वििरर् आददतयार गने (,
अद्यािलिक गदै िै जाने,




लनजी घर तथा घरपररिारको िगत राख्ने,

ऐलतहालसक, पुरातान्त्िक, सांस्कृलतक तथा िालियक िहत्िका सम्पदा, प्राचीन स्िारक, साियजलनक
तथा सािुदावयक भिन, साियजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्ने तथा सं रिर् गने,



खुिा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, िियिािा, िठ, िन्धदर, गुम्िा, िन्स्जद, दे िस्थि, िदरसा,
पलतय जग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको िूि, पोखरी, तिाउ, इनार, कुिा, िारा, ढुँ गेिारा, गुठीघर,
बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लििको त्याङ्क सङ्किन गरी अद्यािलिक िगत

राख्ने, सं रिर् गने र खण्डीकृत त्याङ्क र सूचना सवहतको िडाको पाश्र्ि न्चत्र तयार तथा
अद्यािलिक गने ।
(ख) िडाका विकास लनिायर्का योजना तजुि
य ा, कायायधियन, अनुगिन तथा आिलिक प्रगलत सिीिा गनेिः


सहभागीतािूिक योजना तजुि
य ा प्रर्ािी अनुसार बस्ती िा टोिस्तरबाट योजना तजुि
य ा प्रवक्रया
अििम्बन गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय योजनाको िाग सङ्किन, प्राथलिकीकरर् तथा छनौट
गने,



टोि विकास सं स्थाको गठन र पररचािन तथा िडालभत्र सञ्चािन हुने योजनाहरूका िालग
उपभोिा सलिलतको गठन तथा सोको अनुगिन गने ,



िडालभत्रका योजना तथा भौलतक पूबायिारको सं रिर्, िियत सम्भार, रे खदे ख तथा व्यिस्थापन
गने,

(ग) िडाका विकास लनिायर्का काययहरु गनेिः


बािउद्यानको व्यिस्था गने,



अनौपचाररक न्ििा काययक्रि तथा प्रारन्म्भक बाि विकास केधर सञ्चािन र व्यिस्थापन गने,



पुस्तकािय, िाचनािय, सािुदावयक लसकाई केधर, बािक्िि तथा बािसञ्जािको सञ्चािन र
व्यिस्थापन गने,



िडा तहको स्िास््य केधर तथा उप केधरको व्यिस्थापन गने,



बािबालिकाहरूिाई लब.न्ज.लस., पोलियो, लभटालिन “ए” को व्यिस्था गने ,



पोषर् काययक्रिको सञ्चािन गने,



िडा तहिा स्िास््य जनचेतना विकास तथा स्िास््य सूचना काययक्रिको सञ्चािन गने,



िहरी तथा ग्रािीर् स्िास््य न्क्िलनकको सञ्चािन गने , गराउने,



साियजलनक िौचािय तथा स्नान गृहको लनिायर् र ब्यिस्थापन गने, गराउने,
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िडास्तरीय सािुदावयक िाराको प्रबधि, कुिा, इनार तथा पोखरीको लनिायर्, सं रिर् र

गुर्स्तर

लनयिन गने,


घरबाट लनकास हुने फोहरिैिाको सङ्किन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सरसफाई,
ढि लनकास, िरे का जनािरको व्यिस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा

पानीको स्रोत सं रिर्

गने, गराउने,


कृवष तथा फिफूि नसयरीको स्थापना, सिधिय र प्रिद्र्घन तथा िडास्तरीय अगुिा कृषक
तालििको अलभिुखीकरर् गने,



कृवष ििको िाग सङ्किन गने,



कृवषिा िाग्ने रोगहरूको वििरर् तयार गने ,



पिुपंछी विकास तथा छाडा चौपायाको व्यिस्थापन,




िडालभत्रको चरन िेत्र सं रिर् तथा व्यिस्थापन गने,

स्थानीय सिुदायका चाडपिय, भाषा सं स्कृलतको विकासको िालग किा, नाटक, जनचेतनािूिक
तथा सांस्कृलतक काययक्रि गने गराउने,





स्थानीय िौलिकता झन्ल्कने सांस्कृलतक रीलतरीिाजिाई सं रिर् तथा प्रिद्र्घन गने,
िडालभत्र खेिकुद पूबायिारको विकास गने,

अधतर विद्यािय तथा िािक्िि िाफयत खेिकूद काययक्रिको सञ्चािन गने गराउने,



िडा िेत्रलभत्रको िाटोघाटो चािू अिस्थािा राख्ने तथा राख्न सहयोग गने ,



िडालभत्रका सडक अलिकारिेत्रिा अिरोि र अलतक्रिर् गनय नददने,



बाटोघाटोको िाढी, पवहरो पधछाउने,



घरे ि ु उद्योगको िगत सङ्किन तथा

सम्भाव्यता पवहचान गने ,



िडालभत्र घरे ि ु उद्योगको प्रिद्धयन गने,



प्रचलित कानून बिोन्जि व्यन्िगत घटना दताय, अद्यािलिक र सोको अलभिे ख सं रिर् गने,



व्यन्िगत घटना दताय सम्बधिी जनचेतना काययक्रि सञ्चािन गने,



सािान्जक सुरिा भत्ता वितरर् तथा अलभिे ख अद्यािलिक गने,



िडािाई बाििैत्री बनाउने, .



िडालभत्र आलथयक तथा सािान्जक रुपिा पलछ परे का िवहिा, बािबालिका, दलित, अपाङ्गता
भएका व्यन्ि, जेष्ठ नागररक, अल्पसं ख्यक, सीिाधतकृत सिुदायको अलभिे ख राखी सािान्जक र
आलथयक उत्थान सम्िधिी काि गने,




विलभन्न सिुदायका बीच सािान्जक सदभाि र सौहादय ता कायि गने,

बािवििाह, िवहिा विरुद्धको वहँसा, छु िाछु त, दहे ज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कििरी
प्रथा, बािश्रि, िानि बेचविखन, लनरिरता जस्ता सािान्जक कुररती र अधिविश्वासको अधत्य
गने, गराउने,



प्रचलित कानूनको अिीनिा रही िािपोत तथा भूलि कर, व्यिसाय कर, िहाि कर, विज्ञापन
कर, सिःिुल्क पावकयङ्ग, नयाँ व्यिसाय दताय, लसफाररस दस्तुर, सिारी सािन कर, िनोरञ्जन करको
िेखाजोखा र सङ्किन गरी नगरपालिकािा प्रलतिेदन सवहत रकि बुझाउने,
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असि लबरािी भएको बेिाररस िा असहाय व्यन्ििाई नन्जकको अस्पताि िा स्िास््य
केधरिा पुय
य ाई औषिोपचार गराउने,



असहाय िा िेिाररस व्यन्िको िृत्यु भएिा लनजको दाह सं स्कारको व्यिस्था लििाउने,



सडक बािबालिकाको उद्धार र पुनस्थायपना गने, गराउने,



िडालभत्रको सािुदावयक िन, िनजधय सम्पदा र जैविक विवििताको सं रिर् र प्रिद्धयन गने,



िडा, टोि, बस्तीस्तरिा हररयािी िेत्र लबस्तार गने गराउने,



िडािाई िातािरर्िैत्री बनाउने,



प्राङ्गाररक

कृवष, सुरन्ित

िातृत्ि, विद्याथी

भनाय, पूर् य खोप, खुिा

ददिािुि

सरसफाई,

िातािरर्िैत्री तथा बाििैत्री िासनजस्ता प्रिद्धयनात्िक काययहरू गने, गराउने ।
(घ) कानून बिोन्जिका लनयिन कायय गनेिः


िडालभत्र सञ्चालित विकास योजना, आयोजना तथा सं िग्न उपभोिा सलिलतहरूका काययको
लनयिन गने,



घरलनिायर् गुर्स्तर तथा भिन सं वहता र िापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगिन गने , लसकिी,
डकिीिाई भूकम्प प्रलतरोिी भिन लनिायर् सम्िधिी तालिि ददने,



खाद्यान्न, िाछा, िासु, तरकारी, फिफूि, पेय पदाथय तथा उपभोग्य सािग्रीको गुर्स्तर र
िूल्यसूची अनुगिन गरी उपभोिा वहत सं रिर् गने,



िडालभत्रका उद्योग िधदा र व्यिसायको प्रबद्र्िन गरी िगत राख्ने,



हाट बजारको व्यिस्थापन गने, गराउने,



विद्युत च ुहािट तथा चोरी लनयधत्रर् गने ।



नाता, नागररकता आददको लसफाररस तथा प्रिान्र्त गने ।



आफ्नो भौगोलिक िेत्र लभत्रको लनिायर् कायय तथा अधय सेिको प्रयोजनका िालग लनिायर्
सािग्री, ज्यािा, भाडा, तथा िहिू िको स्थानीय दररे ट तोक्ने ।



आफ्नो िडालभत्रका उपभोिा सलिलत, सहकारी सं स्था, लनजी िेत्र िगायतका सबै विकास
साझेदारहरुसँग विकास लनिायर् तथा साियजलनक सेिा प्रिाहिा सिधिय गने ।



सिय सियिा नेपाि कानूनिे तोकेबिोन्जि अधय काि गने ।

(ङ) अलभिेख व्यिस्थापन, लसफाररस तथा प्रिान्र्त गने


पन्ञ्जकरर्, नागररकता तथा अलभिे ख व्यिस्थापन
 िहानगरपालिकािा व्यन्िगत घटनाको स्थानीय त्याङ्क सम्बधिी नीलत, कानून,
िापदण्ड, योजना, कायायधियन र लनयिन,
 सं घीय कानून र िापदण्ड बिोन्जि नगरपालिकािा व्यन्िगत घटना जधि),िृत्यु,
ु र िियपत्र
ु ीको दताय (,
विबाह, बसाइ सराइ, सम्बधि विच्छे द र िियपत्र

 आिुलनक प्रविलि अपनाई व्यन्िगत घटनाको अलभिेख व्यिस्थापन र प्रलतिेदन,
 नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्रका िालग लसफाररस िगायतका िहत्िपूर् य अलभिे खको
व्यिस्थापन,
 स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन सम्बधिी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायधियन र
लनयिन,
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 स्थानीय स्तरको अलभिे ख व्यबस्थापन ।


नाता प्रिान्र्त गने,



नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिवप लिनका िालग लसफाररस गने ,



बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने,



कोठा खोल्न रोहबरिा बस्ने,



िोही िगत कट्टाको लसफाररस गने,



घरजग्गा करको िेखाजोखा लसफाररस गने,



जधि लिलत प्रिान्र्त गने,



व्यापार व्यिसाय बधद भएको, सञ्चािन नभएको िा ब्यापार ब्यिसाय हुँदै नभएको लसफाररस
गने,



लििापत्रको कागज गराउने लनिेदन दताय गनय लसफाररस गने,



वििाह प्रिान्र्त तथा अवििावहत प्रिान्र्त गने,



लनिःिुल्क िा सिुल्क स्िास््य उपचारको लसफाररस गने,



अङ्ग्ग्रेजी िाध्यििा लसफाररस तथा प्रिान्र्त गने,



घरपाताि प्रिान्र्त गने,



व्यन्िगत वििरर् प्रिान्र्त गने,



पुजायिा घरकायि गने लसफाररस गने,



फरक, फरक नाि, थर, जधि लिलत तथा प्रिान्र्त दुिै नाि गरे को व्यन्ि एकै हो भन्ने
लसफारीि गने,



नाि, थर,जधि लिलत सं िोिनको लसफाररस गने,



जग्गा िनीपूजाय हराएको लसफाररस गने,



कागज र िधजुरीनािा प्रिान्र्त गने,



वकत्ताकाट गनय लसफाररस गने,



सं रिक प्रिान्र्त गने तथा सं स्थागत र व्यन्िगत सं रिक लसफाररस गने,



जीवितसँगको नाता प्रिान्र्त गने,



हकिािा िा हकदार प्रिान्र्त गने,



नािसारी गनय लसफाररस गने,



जग्गाको हक सम्बधििा लसफाररस गने,



िृतकसँगको नाता प्रिान्र्त तथा सन्ज्ियन

लसफाररस गने,



उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने ,



जीवित रहे को लसफाररस गने,



पूि य प्राथलिक विद्यािय खोल्ने लसफाररस र अनुिलत ददने,



जग्गा िूल्याङ्कन लसफाररस प्रिान्र्त गने,



विद्याियको किा थप गनय लसफाररस गने ,



पािन पोषर्को िालग लसफाररस गने,



िैिावहक अवङ्गकृत नागररकता लसफाररस गने,
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आलथयक अिस्था किजोर िा लबपन्नता प्रिान्र्त गनय िा आलथयक अिस्था बलियो िा सम्पन्नता
प्रिान्र्त



विद्यािय ठाउँ सारी गनय लसफाररस गने,



िारा तथा विद्युत जडानको िालग लसफाररस गने,



प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोन्जत अलिकार बिोन्जिको अधय लसफाररस िा प्रिान्र्त गने।
अनुसूची – ४

ँ सम्बन्धित)
(लनयि ४ को उपलनयि (४) सग
प्रिुख, उपप्रिुख, िडा अध्यि तथा सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार
१. प्रिुखको काि, कतयव्य र अलिकारिः (१) प्रिुखको काि, कतयव्य र अलिकार दे हाय बिोन्जि हुनेछिः
(क)
(ख)

नगर सभा तथा नगरकाययपालिकाको बैठक बोिाउने र बैठकको प्रिुखता गने ।

नगर सभा तथा नगर काययपालिकाको बैठकिा बैठकको काययसूची तथा प्रस्ताि पेि गने,

गराउने।
(ग)

नगरपालिकाको बावषयक काययक्रि तथा बजेट तयार गरी सभािा पेि गने ।

(घ)

नगरकाययपालिकाको लनर्ययिा नगर सभाको अलििेिनको आव्हान र सिापनको घोषर्ा गने।

(ङ)

नगरपालिकाका उपप्रिुख िा सदस्यिाई नगरपालिकाको कायय विभाजन लनयिाििी अनुरुपको

विषयगत कायय न्जम्िेिारी बाँडफाँड तथा हे रफेर गने ।

(च) नगरसभा र नगर काययपालिकाको लनर्यय कायायधियन गने गराउने ।
(छ)

नगर काययपालिकाको दै लनक काययको सािाधय रे खदे ख, लनदे िन र लनयधत्रर् गने ।

(ज) उपप्रिुख तथा सदस्यिाई नगरपालिकाको कािका िालग स्िदे िलभत्र काजिा खटाउने ।
(झ)

काययकारी अलिकृतको सात ददनसम्म्को विदा िा स्िदे िलभत्रको काज स्िीकृत गने ।

(ञ)

नगरपालिकाको चि अचि सम्पन्त्त हे रविचार तथा िियत सम्भार गने गराउने र आम्दानी, खचय,

वहसाब र अधय कागजपत्र सुरन्ित राख्ने, राख्न िगाउने ।
(ट)

(ठ)

प्रचलित नेपाि कानून बिोन्जि आिश्यक लसफाररस गने ।

नगर सभा िा नगरकाययपालिकािे तोकेका अधय काि गने ।

(२) प्रिुखिे आफ्नो अनुपन्स्थलतिा उपप्रिुखिाई काययिाहक प्रिुख तोक्नु पनेछ ।
२. उपप्रिुखको काि, कतयव्य र अलिकारिः (१) उपप्रिुखको काि, कतयव्य र अलिकार दे हाय बिोन्जि
हुनेछिः

(क) धयावयक सलिलतको सं योजक भई कायय गने ।
(ख) नगरपालिका प्रिुखको अनुपन्स्थलतिा काययबाहक प्रिुख भई कायय गने ।
(ग) नगरसभा, नगर काययपालिका तथा प्रिुखिे तोकेका अधय कायय गने ।

(२) उपप्रिुखिे आफ्नो नगरपालिका िेत्रबावहर जानु पदाय प्रिुखिाई जानकारी ददनु पनेछ ।
३. िडा अध्यिको काि, कतयव्य र अलिकारिः (१) िडा अध्यिको काि, कतयव्य र अलिकार दे हाय
बिोन्जि हुनेछिः

(क) आफ्नो िडा सलिलतको अध्यि भई कायय गने ।
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(ख) िडा सलिलतका सदस्यहरुिाई िडा सलिलतको कािको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् तथा पररचािन
गने ।
(ग) काययपालिकाको सदस्य भई कायय गने ।

(घ) िडाको विकास योजना, बजेट तथा काययक्रि तयार गने , गनय िगाउने तथा स्िीकृलतका िालग
नगरपालिकािा पेि गने ।
(ङ) िडाबाट कायायधियन हुने योजना तथा काययक्रिहरु कायायधियन गने गराउने, लतनको अनुगिन
गने तथा आिलिक सिीिा गने गराउने ।

(च) प्रचलित नेपाि कानून बिोन्जि आिश्यक लसफाररस गने ।
(छ) तोवकए बिोन्जि िा नगरपालिका प्रिुखिे तोकेका अधय कायय गने ।

(२) िडाध्यििे आफ्नो अनुपन्स्थलतिा सम्िन्धित िडा सलिलतको जेष्ठ सदस्यिाई काययिाहक तोकी
सोको जानकारी नगर काययपालिकािाई ददनुपनेछ ।
४. सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारिः (१)काययपालिकाको सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार दे हाय
बिोन्जि हुनछ
े िः–

(क) काययपालिकाको बैठकिा भाग लिने ।
(ख) प्रिुखिे तोकेको लबषयगत िेत्रको सं योजक िा अध्यि भई तोवकएको कायय गने ।
(ग) प्रिुखिे तोकेका अधय कायय गने ।

(२) सदस्यिे नगरपालिका िेत्र बावहर जाँदा प्रिुखिाई जानकारी ददई जानु पनेछ ।
५. िडा सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारिः (१) िडा सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार दे हाय
बिोन्जि हुनेछिः

(क) िडा सलिलतको बैठकिा भाग लिने ।
(ख) िडा अध्यिको अनुपन्स्थलतिा िडाअध्यििे तोके बिोन्जि काययिाहक िडा अध्यि भई कायय
गने।

(ग) िडा अध्यििे तोकेका अधय कायय गने ।

(२) िडा सदस्यिे नगरपालिका िेत्र बावहर जाँदा िडा अध्यििाफयत काययपालिकािाई जानकारी ददनु
पनेछ ।
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अनुसूची —५
(लनयि ४ को उपलनयि (६) संग सम्िन्धित)
लबषयगत सलिलतहरुको वििरर्
(क) साियजलनक सेिा तथा ििता विकास सलिलत
(ख) आलथयक विकास सलिलत
(ग) सािान्जक विकास सलिलत
(घ) पूिायिार विकास सलिलत
(ङ) िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन सलिलत
(च) लबिेयक सलिलत
आज्ञािे,
ििय राज ढुं गाना
प्रिुख प्रसािकीय अलिकृत
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