æJoj;foLs s[lif, ko{6sLo zx/, :jR5–;d[4, xfd|f] /Tggu/Æ

/Tggu/ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
/Tggu/, lrtjg

-;"rgfsf] xs ;DjGwL P]g @)^$ sf] bkmf % sf] pkbkmf -#_ / ;"rgfsf] xs ;DjGwL lgodfjnL
@)^% sf] lgod # cg';f/ k|sflzt hfgsf/Ld"ns k'l:tsf_
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ldltM @)&* a}zfv $
k|sfzs

gu/ ;"rgf s]Gb|

निकायको स्वरुप र प्रकृनि -:
िेपाल सरकारबाट िेपाली िागररक लाई प्रदाि गिे सबै ककससमका सेवाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा जििाको
अनि िै निकटिामा रहह सेवा प्रदाि गिे िेपालको संववधाि २०७२ ले व्यवस्था गरे अिुसारको सबैभन्दा

िल्लो िह गाउँ पासलका िथा िगरपासलका हो । रत्ििगर िगरपासलका चििवि जजल्लाको दोस्रो ठूलो र

पुरािो िगरपासलकाको पूवम
व ा वरण्डाभार जंगल, पजचिममा कयर िथा बुढीराजति खोला दक्षक्षणमा चििवि

राजरिय निकुञ्ज र उत्तरमा कासलका िगरपासलकाको ससमािा सभत्र अवजस्थि भू-भाग लाई िेपाल
सरकारबाट रत्ििगर िगरपासलकाको िाममा स्थािीय िहको रुपमा अजस्ित्वमा रहे को छ ।

पररिय
िेपालको मध्यभागमा अबजस्थि रत्ििगर िगरपासलका चििवि जजल्लामा अवजस्थि छ । चििवि
राजरिय निकुञ्ज सँग जोडडएर रहे को यस िगरपासलकामा पिे सौराहा िेपालकै प्रमुख पयवटकीय

स्थलमा पदव छ । िेपालको पूवव पजचिम जोड्िे महे न्र राजमागव यस िगरपासलकाको मध्यभाग भएर
गएको छ । महे न्र राजमागवको दव
ु ै िर्व पिे र काठमाण्डौँ जािे मुख्यमागव पनि पिे भएकोले
सग
ु मिाको दृजरटकोणले पनि सहज पहुँि रहे काले बसोबास योग्य स्थािको रुपमा पनि ववकास
भइरहे को छ ।

रत्ििगर िगरपासलकाको स्थापिा समनि २०५३।१०।११ मा साववकको पञ्िकन्या र रत्ििगर
गाउँ ववकास ससमनि समलाएर स्थापिा भएको हो । समनि २०७१।०८।१६ मा िेपाल सरकारको
निणवयबाट साबबक वपठुवा र बछ्यौली गा.वव.स समेि समसाएर यसको क्षेत्र बबस्िार भएको छ ।

रत्ििगर प्रसस्ि उबवर कृवि भसू म, बरण्डाभार क्षेत्रको जंगल,दल
व वन्यजन्ि,ु बबबबध िराहरुको
ु भ
बासस्थाि, ससमसार क्षेत्र, शहरीकरण भइरहे को बस्िीले शोभायमाि छ ।

परृ ठभूसम
चििवि जजल्लाको हहउँ दे राजधािी रहे को झुवािी यस िगरपासलकामा पदव छ । शुरुमा यहाँ थारु

जानिको बसोबास रहे को चथयो । औलो लाग्िे भएकाले अन्य समुदाय यहाँ बसोबास गदै िथे ।
पनछ जंगल र्डािी भएर औलो उन्मुलि हुि थाले पनछ मात्र अन्य जजल्ला बाट ववसभन्ि जाि
जानिहरु बसाई सरी बसोबास गिव थालेको पाइन्छ । चििवि जजल्लालाई धेरै जजल्लाका बाससन्दा

बसोबास गिे भएकाले छे हत्तरौ जजल्ला भिे जस्िै रत्ििगर िगरपासलकामा पनि िेपालका प्राय:
सबै जजल्लाका मानिसहरु बसोवास गदव छि । हाल यस क्षेत्रमा यहाँका रै थािे आहदबासी
जिजानिभन्दा अन्य स्थािबाट आएका जािजानिको बाहुल्यिा रहे को छ । सभन्िसभन्ि जािजानि
भािाभािीको बाहुल्यिा रहे िापनि सबै समुदायबबि पारस्पररक र आजत्मय सम्बन्ध रहहआएको
छ ।

यस िगरपासलकाको ववसभन्ि क्षेत्रको िामाकरण कसरी भयो भन्िे सम्बन्धमा सभन्िसभन्ि
ककम्बदन्िी रहे को पाइन्छ । त्रेिायुगमा श्रीकृरणले गोकुलबाट गाई िराउि ल्याउिे क्रममा
जसमिमा लौराले घोिेर जल निकाली खव
ु ाएको र बढी भएको पािी जम्मा भई घोल भएकाले
लौरीघोल भएको भन्िे भिाइछ । यसै लौरीघोलको पािी िै धेरै पनछसम्म वरपरका बाससन्दाले

खािेपािी र िह
ु ाउिे िथा कपडा धि
ु े कायवका लाचग प्रयोग गदै आएको पाइन्छ । त्यस्िै अको
ककम्बदन्िी अिस
ु ार सशब परु ाणमा अजग्िको पत्िी रनिले यसै ठाउमा सशवको ध्याि गरी वरदाि

अिुसार आफ्िो पनि पाई इच्छा ससद्ध भएकोले उिैको िामको स्मनृ िमा रत्ििगर रहे को भन्िे
झझिो मि समेि रहे को छ ।

टाँडीको िामले पररचिि यस क्षेत्र ित्कालीि महारािी रत्ि राज्यलक्ष्मी शाहको भ्रमण पनछ
ित्कालीि दे वौली गाउँ पञ्िायिको िाम रत्ििगर गाउँ पञ्िायिमा पररविवि भएको पाइन्छ ।
रत्ििगर िगरपासलकाको स्थापिा हुदा अन्य गा.वव.स गासभएिा पनि रत्ििगर िाम िै प्रिसलि
रह्यो ।

भौगोसलक अवजस्थनि
प्रदे श

:३(बाग्मिी प्रदे श)

प्रनिनिचध सभा निवाविि क्षेत्र िं.

:चििवि १

प्रदे श सभा निवाविि क्षेत्र

:चििवि १ ख

िगरपासलका

:रत्ििगर

वडा संख्या

:१६

टोलबबकास संस्था

:२५०

केन्र

:रत्ििगर ि.पा. वडा िं. १ बकुलहर

क्षेत्रर्ल
पररचध


:६८.६७ बगव कक.सम
:७२.४५ कक.सम.

ससमािा
पव
ू व

:खैरहिी ि.पा

पजचिम

:बरण्डाभार जंगल क्षेत्र

उत्तर

:कासलका िगरपासलका

दक्षक्षण

:खैरहिी ि.पा. िथा चििवि राजरिय

अक्षांस

:२७ डडग्री ३२ समिेट ५५ सेकेण्डदे झख २७ डडग्री ४० समिेट

निकुञ्ज

५२ सेकेण्ड
दे शान्िर

८४ डडग्री २८ समिेट ४ सेकेण्डदे झख ८४ डडग्री ३३ समिेट
५० सेकेण्ड



समुन्र सिहबाट उिाई
अग्लो
होिो
हावापािी
िापक्रम
औिि विाव



:२१४ सम. भुत्याहा र.ि.पा १६

:१८१ सम. ठूलो रातिी र खगेरी खोलाको दोभाि
:उरण

:न्यूििम १२ डडग्री से, अचधकिम ३९ डड.से.
:२२६७ सम.सम.

औिि पररवार सदस्य

:४.५४ जिा

बाविवक जिसंख्या वहददर

२.१ प्रनिशि

जिघित्व

:१२०५ जिा प्रनि वगव कक.सम (विजंगलको क्षेत्रर्ल कटाई)

भौगोसलक स्वरुप

:उत्तर पूवब
व ाट पजचिम दक्षक्षणिर्व ढलेको समथर भू-भाग

जानिको आधारमा जिसंख्या वववरण

यस िगरपासलकामा बसोबास गिे धेरै जािजानि मध्ये ब्राह्मण ३२.१५ प्रनिशि, थारु १५.५९
प्रनिशि, क्षेत्री १०.३९ प्रनिशि, िेवार ५.८१ प्रनिशि र अन्य ३६.०६ प्रनिशि रहे को छ ।


बाटोको उपयोग गिे घरधरु ीको अवस्था

यस िगरपासलकामा बसोबास गिे घर धरु ी मध्ये पक्की कालोपत्रे ६०.०५ प्रनिशि, ग्राभेल २८.५५
प्रनिशि, अन्य १०.३५ प्रनिशि रहे को छ ।


धमवको आधारमा जिसंख्याको वववरण
यस

िगरपासलकामा

बसोबास

गिे

जिसंख्यामध्ये

हहन्द ु

८८.५३

प्रनिशि,

बौद्ध

७.६३ प्रनिशि, कक्रजचियि २.४२ प्रनिशि, मजु स्लम १.२६ प्रनिशि र अन्य ०.१६ प्रनिशि रहे को
छ ।


मािभ
ृ ािाको आधारमा जिसंख्याको वववरण

यस िगरपासलकामा िेपाली भािी ७५.२५ प्रनिशि, थारु भािी १२.८७ प्रनिशि, िामाङ भािी ३.९९
प्रनिशि, िेवार भािी १.७३ प्रनिशि गरु
ु ङ भािी १.४५ प्रनिशि र अन्य ४.७१ प्रनिशि छि ् ।


शौिालयको प्रयोगको अवस्था

पजक्क शौिालय हुिे ५८.२३ प्रनिशि, साधारण शौिालय हुिे ४०.८३ प्रनिशि र शौिालय िहुिे
०.९६ प्रनिशि छि ् ।


वडा अिुसार घरधरु ी िथा जिसंख्याको वववरण
वडा

घरपररवार

जम्मा

िं.

संख्या

जिसंख्या

१

८६२

४५५१

२

७६०

३८२१

क्षेत्रर्ल वगव मुख्यबस्िीहरु
कक.सम.
१.५३
०.९५

निपनि,

भजक्ििी

बगैँिा,

वविाव,

बकुलहर, सौराहािोक

अिामिगर, हाइस्कुल रोड, ससिेमा
रोड

३

९१२

४३६३

३.७८

४

९७३

४४४७

३.८५

५

८३२

४१००

५.०४

६

८०५

३९४८

८.७४

७

७५०

३७१३

५.१५

बेल्सी, बन्सी, हाजीपरु , शाजन्ििोक
दे बौली, भोकाहा
जिकौली,

झुवािी,

सुन्दरबस्िी

टरौली,

सौराहा, दोरं गी, बछौली, हात्तीसार
बरहिी,

मालपुर,

पारी

बाघमारा,

सससवार, ओदार, पडररया
८

९९४

४७२४

३.७६

चित्रसारी, मिहरा, बारी वाघमारा

९

१२३५

५७४२

५.६४

मोहिा, लालपसाव, घेडी, कपरर्ोरी,

१०

१४६८

६७४३

२.२१

११

८९२

४२८६

६.०७

सशशै, भािुिोक

हटकौली, पसौिी, बैरीया, निपिी
मङ्गलपुर,
जजरौिा

१२

१५७६

७२६१

३.९४

गैरीगाउ,

कृरणमजन्दर,

डाँडागाउँ , घेघौली, पसौिी, भािुिोक,
कृरणमजन्दर

१३
१४
१५
१६

१८५९

८२९६

१३०५

४.५६

६१९८

११९२

खिाल,

गरु
ु ङ,

माधवपुर,

४.६३



पाञ्िायि,

सज
ृ िा,

िाडपवव

िमुिा,

पाखोवारी

टोल,

६८.६७

स्थािीय प्रमुख िाडपवव िथा जात्रा र मेलाहरुको वववरण
क्र.स

बैकुण्ठ,

ध्रव
ु िोक, कँु वर, रायमाझी, दोबाटो,
हात्तीगाडे

८२७७१

पारीजाि,

सुयोदय, बबन्दे चवरी, ज्ञािोदय
स्कुल,

जम्मा १७४०१

असमसलया,

स्वासभमािी, सन्
ु दरबस्िी

३.०१

४६८६

माधवपुर,

लौरीघोल, जयमंगला, बालुवाटार

५.८१

५८९२

९८६

सालघारी,

जात्रा

मेलाहरुको

मिाइिे

मिाउिे

िाम

महहिा

माघी पवव

माघ १ गिे

चित्रसारी

चित्रसारी

मंससर

बाबा

मेला

निचथ

जािजानि

स्थाि
१

माघी

थारु

थारु

बसोबास
भएको क्षेत्र
२

एकादशी

३

जजनिया

४

हे ली

जजनिया
थारु
क्षेत्र



बहुल हे ली

एकादशी

वडा

भार

एकादशी

र्ागुि

परे वा

पयवटकीय स्थलको महत्व

िं.

दै निक
औिि

पयवटक
१

चििवि राजरिय ६,७

जंगली जिावर गैँडा बाघ

२००

२

सामुदानयक

दल
व वन्यजन्िुको बासस्थाि
ु भ

२००

निकुञ्ज
विहरु

६,७,
८,९,
११

३

बीस हजारी िाल ९

ससमसार क्षेत्र एवम ् दल
व िराको १००
ु भ
बासस्थाि

४

चित्रसेि

बाबा ८

ऐनिहाससक महत्व रहे को

४०

धासमवक महत्व

१००

मजन्दर
५

हररहर
क्षेत्र

मजन्दर १

र

अन्य

िगरपासलकाको प्रमख
ु पयवटकीय, धासमवक, ऐनिहाससक र परु ािाजत्वक स्थल
क्र.स पयवटकीय स्थल

थारु

थारु महहला

कै.

६

कृरण

प्रणामी १०

धासमवक महत्व

५०

कृरण ११

धासमवक महत्व

१००

मजन्दर
७

जजरौिा
मजन्दर

८

जैववक

ववववध १०

सूििा केन्र



वन्यजन्िु

िथा

सम्पदाको ववियमा

प्राकृनिक ८०

भूउपयोग सम्बजन्ध वववरण : (स्रोि : केन्रीय िथयांक ववभाग, राजरिय जिगणिा २०६८)
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कुिै पनि प्रयोग िगिे

२.७१
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प्रनिशि
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१५.९

३-६ महहिा

१०.९

६-९ महहिा

१०.२७

९ महहिा भन्दा बहढ

६२.९२
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सामाजजक सरु क्षा भत्ता प्राति गिेको वववरण
क्र.स

भत्ताको ककससम

संख्या

१

जेरठ िागररक ७० विव माचथ

४०१६

२

जेरठ िागररक दसलि

२३६

३

जेरठ िागररक एकल महहला

७३९

४

बबधवा महहला

९८०

५

पण
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१२४
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२९४

दसलि बालबासलका

२६७

जम्मा

६६५६

६
७


०.२९

निकायको काम, किवव्य र अचधकार
िगरपासलकाको एकल अचधकार संववधािको अिुसूिी–८ मा उल्लेख भए बमोजजम हुिेछ ।
उपदर्ा (१) को सववसामान्यिामा प्रनिकूल असर िपिे गरी िगरपासलकाको काम, किवव्य र
अचधकार दे हाय बमोजजम हुिेछः–
क. िगर प्रहरी

(१) िगर प्रहरीको गठि, सञ्िालि, व्यवस्थापि, नियमि िथा िगर प्रहरी सम्बन्धी िीनि,
कािि
ू र मापदण्डको निमावण िथा कायावन्वयि,

(२) दे हायका कायवमा सहयोग पर्ु याउिको लाचग िगर प्रहरीको पररिालि गिव सक्िेः–
(क) िगरपासलकाको िीनि, कािि
ू , मापदण्ड िथा निणवय कायावन्वयि,
(ख) िगरपासलकाको सम्पवत्तको सरु क्षा र संरक्षण,

(ग) स्थािीयस्िरमा हुिे सभा समारोह, परम्परा िथा जात्रा िाडपववको सरु क्षा व्यवस्थापि,
(घ) स्थािीय बजार िथा पाककवङ स्थलको रे खदे ख र व्यवस्थापि,
(ङ) गाउँ वा िगर सरसर्ाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयि,

(ि) न्यानयक ससमनिले गरे का समलापत्र िथा निणवयको कायावन्वयि,
(छ) साववजनिक ऐलािी र पिी जग्गा, साववजनिक भवि, सम्पदा िथा भौनिक पूवावधारको
संरक्षण र सुरक्षा,

(ज) ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहि िथा पुिस्र्थापिा,
(झ) अिचधकृि ववज्ञापि िथा होडडङ बोडव नियन्त्रण,
(ञ) छाडा पशु िौपायाको नियन्त्रण,

(ट) अिचधकृि निमावण िथा साववजनिक सम्पवत्त अनिक्रमण रोकथाम िथा नियन्त्रण,
(ठ) कायवपासलकाले िोकेको अन्य कायव।
ख. सहकारी संस्था
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािि
ू , मापदण्डको निमावण, कायावन्वयि र
नियमि,

(२) सम्बजन्धि िगरपासलकाको भौगोसलक क्षेत्रसभत्र सञ्िालि हुिे सहकारी संस्थाको दिाव,
अिुमनि, खारे जी र ववघटि,
(३) सहकारी विि िथा ऋण पररिालि सम्बन्धी स्थािीय मापदण्ड निधावरण र नियमि,

(४) सहकारी सम्बन्धी राजरिय, केन्रीय, ववियगि, प्रादे सशक र स्थािीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय
र सहकायव,
(५) सहकारी सम्बन्धी स्थािीय िथयाङ्क व्यवस्थापि र अध्ययि अिुसन्धाि,
(६) स्थािीय सहकारी संस्थाको क्षमिा असभवद्
ृ चध,

(७) स्थािीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धि, पररिालि र ववकास ।
ग. एर्.एम. सञ्िालि
(१) एक सय वाटसम्मको एर्. एम. रे डडयो सञ्िालि अिुमनि, िवीकरण, नियमि र खारे जी,
(२) प्रदे श कािूिको अधीिमा रही एर्.एम. सञ्िालि सम्बन्धी अन्य कायव ।
घ. स्थािीय कर, सेवा शुल्क िथा दस्िुर

(१) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही सम्पवत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा
रजजरिे शि शुल्क, सवारी साधि कर, सेवा शुल्क दस्िुर, पयवटि शुल्क, ववज्ञापि कर, व्यवसाय
कर, भूसमकर (मालपोि), मिोरञ्जि कर सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि र
नियमि|

(२) स्थािीय पूवावधार िथा सेवाको शुल्क निधावरण, सड्ढलि र व्यवस्थापि,

(३) िे ककङ्ग, कायाककङ्ग, क्यािोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जजपफ्लायर, र्याजफ्टङ्ग, मोटरबोट,
केवुलकार सेवा लगायि अन्य जल िथा स्थल क्षेत्रमा सञ्िालि हुिे िवीि पयवटकीय सेवा िथा
साहससक खेलको शुल्क,
(४) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर निधावरण िथा सङ्कलि,
(५) स्थािीय राजस्वको आधार ववस्िार िथा प्रवद्र्धि,

(६) ढुगां, चगट्टी, वालव
ु ा, माटो, काठ दाउरा, जराजरु ी, स्लेट, खरीढुगां आहद प्राकृनिक एवं
खािीजन्य वस्िक
ु ो बबक्री िथा निकासी शल्
ु क दस्िरु संकलि

(७) ससर्ाररस, दिाव, अिम
ु नि, िवीकरण आहदको शल्
ु क, दस्िरु निधावरण र संकलि
(८) स्थािीय राजस्व प्रवद्र्धिका लाचग प्रोत्साहि,

(९) राजस्व सि
ू िा िथा िथयाकंको आदाि प्रदाि,

(१०) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही स्थािीय िहमा राजस्व िह
ु ावट नियन्त्रण
सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड र नियमि,

(११) स्थािीय पूवावधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्िुर सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड
र नियमि,

(१२) मालपोि सकंलि,
(१३) कर िथा सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य कायव।
ङ. स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि

(१) स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि सम्बन्धी िीनि, मापदण्ड, सेवा शिव, योजिा, कायावन्वयि र
नियमि,
(२) संववधािको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजजम समायोजि भएका कमविारीको व्यवस्थापि,
उपयोग र समन्वय,
(३) सगंठि ववकास, जिशजक्ि व्यवस्थापि र ववृ त्त ववकास,

(४) स्थािीय कािूि बमोजजम सगंठि िथा व्यवस्थापि सवेक्षण गरी सगंठि संरििा िथा
दरबन्दी निधावरण,

(५) स्थािीय सेवाको व्यवस्थापिमा सूििा िथा सञ्िार प्रववचधको उपयोग, प्रवद्र्धि र नियमि,
(६) जिशजक्ि व्यवस्थापि िथा ववृ त्त ववकास,

(७) स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव।
ि. स्थािीय िथयाकं र असभलेख सकंलि

(१) स्थािीय िथयाकं सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि,
(२) आधारभूि िथयाकं सड्ढलि र व्यवस्थापि,

(३) जन्म, मत्ृ य,ु वववाह, सम्बन्ध ववच्छे द, बसाइसराइ दिाव र पाररवाररक लगिको असभलेख
िथा पञ्जीकरण व्यवस्थापि,

(४) सूििा िथा सञ्िार, प्रववचधयुक्ि आधारभूि िथयाकंको सकंलि र व्यवस्थापि,
(५) स्थािीय िथयाकं र असभलेख सकंलि सम्बन्धी अन्य कायव ।
छ. स्थािीयस्िरका ववकास आयोजिा िथा पररयोजिा
(१) ववकास आयोजिा िथा पररयोजिा सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िजुम
व ा, कायावन्वयि,
अिुगमि, मूल्याकंि र नियमि,

(२) आचथवक, सामाजजक, सांस्कृनिक, वािावरणीय, प्रववचध र पूवावधारजन्य ववकासका लाचग
आवचयक आयोजिा िथा पररयोजिाहरूको िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि िथा मूल्याकंि,
(३) आयोजिाको अध्ययि, अिुसन्धाि िथा प्रभाव मूल्याकंि,

(४) सम्भाव्य प्राकृनिक श्रोि िथा साधिको पहहिाि िथा असभलेख व्यवस्थापि,

(५) सङ्घीय िथा प्रदे श कािि
ू को अधीिमा रही शहरी ववकास, बस्िी ववकास र भवि सम्बन्धी

िीनि, कािि
ू , मापदण्ड िथा सो सम्बन्धी योजिा िजम
ुव ा, आयोजिा पहहिाि, अध्ययि,
कायावन्वयि र नियमि,

(६) राजरिय भवि संहहिा िथा मापदण्ड बमोजजम भवि निमावण अिम
ु नि, अिग
ु मि र नियमि,
(७) सरकारी भवि, ववद्यालय, सामद
ु ानयक भवि, सभागह
ृ र अन्य साववजनिक भवि िथा
संरििाको निमावण र ममवि सम्भार िथा सञ्िालि र व्यवस्थापि,

(८) सङ्घीय र प्रदे शस्िरीय आयोजिा िथा पररयोजिाको कायावन्वयिमा समन्वय, सहजीकरण
र सहयोग,
(९) सुरक्षक्षि बस्िी ववकास सम्बन्धी िीनि, योजिा, कायवक्रम िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि,
नियमि र मूल्याकंि,

(१०) साववजनिक निमावण कायवको लाचग प्रिसलि कािूि बमोजजमको “घ” वगवको इजाजिपत्रको
जारी, िवीकरण िथा खारे जी,

(११) पयवटि क्षेत्रको ववकास, ववस्िार र प्रवद्र्धि सम्बन्धी आयोजिाहरूको पहहिाि, कायावन्वयि,
व्यवस्थापि, अिग
ु मि िथा नियमि,

(१२) िवीि पयवटकीय सेवा िथा कायवहरू सम्बन्धी आयोजिाहरूको पहहिाि, कायावन्वयि,
व्यवस्थापि, अिग
ु मि िथा नियमि,

(१३) ववकास आयोजिा िथा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य कायव ।
ज. आधारभि
ू र माध्यसमक सशक्षा

(१) प्रारजम्भक बाल ववकास िथा सशक्षा, आधारभूि सशक्षा, असभभावक सशक्षा, अिौपिाररक
सशक्षा, खल
ु ा िथा वैकजल्पक निरन्िर ससकाइ, सामुदानयक ससकाइ र ववशेि सशक्षा सम्बन्धी
िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि, मूल्याकंि र नियमि,

(२) सामुदानयक, संस्थागि, गुठी र सहकारी ववद्यालय स्थापिा, अिुमनि, सञ्िालि,
व्यवस्थापि िथा नियमि,

(३) प्राववचधक सशक्षा िथा व्यावसानयक िासलमको योजिा िजुम
व ा, सञ्िालि, अिुमनि, अिुगमि,
मूल्याकंि र नियमि,

(४) मािभ
ृ ािामा सशक्षा हदिे ववद्यालयको अिुमनि, अिुगमि िथा नियमि,
(५) गासभएका वा बन्द गररएका ववद्यालयहरूको सम्पवत्त व्यवस्थापि,
(६) गाउँ िथा िगर सशक्षा ससमनि गठि िथा व्यवस्थापि,
(७) ववद्यालय व्यवस्थापि ससमनि गठि िथा व्यवस्थापि,
(८) ववद्यालयको िामाकरण,
(९) सामुदानयक ववद्यालयको जग्गाको स्वासमत्व, सम्पवत्तको असभलेख, संरक्षण र व्यवस्थापि,
(१०) ववद्यालयको गुणस्िर असभवद्
ृ चध िथा पाठ्यसामग्रीको वविरण,

(११) सामुदानयक ववद्यालयको सशक्षक िथा कमविारीको दरबन्दी समलाि,

(१२) ववद्यालयको िक्साकंि, अिुमनि, स्वीकृनि, समायोजि िथा नियमि,

(१३) सामुदानयक ववद्यालयको शैक्षक्षक पूवावधार निमावण, ममवि सम्भार, सञ्िालि र व्यवस्थापि,
(१४) आधारभूि िहको परीक्षा सञ्िालि, अिुगमि िथा व्यवस्थापि,
(१५) ववद्याथी ससकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापि,

(१६) निःशल्
ु क सशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहि िथा छात्रववृ त्तको व्यवस्थापि,

(१७) ट्यस
ू ि, कोचिङ जस्िा ववद्यालय बाहहर हुिे अध्यापि सेवाको अिम
ु नि िथा नियमि,
(१८) स्थािीयस्िरको शैक्षक्षक ज्ञाि, सीप र प्रववचधको संरक्षण, प्रवद्र्धि र स्िरीकरण,
(१९) स्थािीय पस्
ु िकालय र वाििालयको सञ्िालि िथा व्यवस्थापि,
(२०) माध्यसमक िहसम्मको शैक्षक्षक कायवक्रमको समन्वय र नियमि,

(२१) सामुदानयक ववद्यालयलाई हदिे अिद
ु ाि िथा सोको बजेट व्यवस्थापि, ववद्यालयको आय
व्ययको लेखा अिश
ु ासि कायम, अिग
ु मि र नियमि,

(२२) सशक्षण ससकाइ, सशक्षक र कमविारीको िासलम िथा क्षमिा ववकास,
(२३) अनिररक्ि शैक्षक्षक कक्रयाकलापको सञ्िालि ।
झ. आधारभूि स्वास्थय र सरसर्ाई

(१) आधारभूि स्वास्थय र सरसर्ाई िथा पोिण सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको
िजुम
व ा, कायावन्वयि िथा नियमि,

(२) आधारभूि स्वास्थय, प्रजिि स्वास्थय र पोिण सेवाको सञ्िालि र प्रवद्र्धि,
(३) अस्पिाल र अन्य स्वास्थय संस्थाको स्थापिा िथा सञ्िालि,

(४) स्वास्थय सेवा सम्बन्धी भौनिक पव
ू ावधार ववकास िथा व्यवस्थापि,

(५) स्वच्छ खािेपािी िथा खाद्य पदाथवको गण
ु स्िर र वायु िथा ध्वनिको प्रदि
ू ण नियन्त्रण र
नियमि,

(६) सरसर्ाई सिेििाको असभवद्
ृ चध र स्वास्थयजन्य र्ोहोरमैलाको व्यवस्थापि,

(७) स्वास्थयजन्य र्ोहरमैला सड्ढलि, पि
ु ः उपयोग, प्रशोधि, ववसजवि र सोको सेवा शुल्क
निधावरण र नियमि,

(८) रक्ि सञ्िार सेवा िथा स्थािीय र शहरी स्वास्थय सेवा सञ्िालि,
(९) औिचध पसल सञ्िालि, अिुमनि, अिुगमि र नियमि,

(१०) सरसर्ाई िथा स्वास्थय क्षेत्रबाट निरकाससि र्ोहोरमैला व्यवस्थापिमा निजी िथा
गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकायव र साझेदारी,

(११) पररवार नियोजि िथा मािसृ शशु कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्िालि, अिुमनि, अिुगमि
िथा नियमि,

(१२) महहला िथा बालबासलकाको कुपोिण न्यूिीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापि ।
ञ. स्थािीय बजार व्यवस्थापि, वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा

(१) स्थािीय व्यापार, वस्िुको माग, आपूनिव िथा अिुगमि, उपभोक्िा अचधकार िथा हहि
सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि,
(२) बजार िथा हाट बजार व्यवस्थापि,

(३) स्थािीय वस्िुहरूको उत्पादि, आपूनिव िथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निधावरण र अिुगमि,
(४) स्थािीय व्यापार र वाझणज्य सम्बन्धी पूवावधार निमावण,

(५) स्थािीय वस्िु र सेवा व्यापारको मूल्य िथा गुणस्िरको अिुगमि र नियमि,

(६) स्थािीयस्िरका व्यापाररक र्मवको दिाव, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी, अिुगमि र नियमि,
(७) स्थािीय व्यापारको िथयाकं प्रणाली र अध्ययि अिुसन्धाि,
(८) निजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसग समन्वय र सहकायव,
(९) स्थािीय व्यापार प्रवद्र्धि, सहजीकरण र नियमि,
(१०) स्थािीय बौद्चधक सम्पवत्तको संरक्षण, प्रवद्र्धि र असभलेखाकंि,
(११) उपभोक्िा सिेििा असभवद्
ृ चध, लक्षक्षि उपभोक्िाको लगि व्यवस्थापि र स्थािीय वस्िु
िथा सेवाको गण
ु स्िर परीक्षण,

(१२) वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािि
ू , मापदण्ड, योजिा
िजम
ुव ा िथा त्यसको कायावन्वयि, अिग
ु मि र नियमि,
(१३) स्थािीयस्िरमा वािावरणीय जोझखम न्यि
ू ीकरण,

(१४) स्थािीयस्िरमा जिस्वास्थयमा प्रनिकूल असर पिे ककससमका उपभोग्य वस्िुको बेिववखि

र उपभोग िथा वािावरणीय प्रदि
ू ण र हानिकारक पदाथवहरूको नियन्त्रण, अिुगमि िथा नियमि,
(१५) स्थािीयस्िरमा सरसर्ाई िथा र्ोहरमैला व्यवस्थापि,

(१६) स्थािीयस्िरमा न्यूि काबविमूखी िथा वािावरणमैत्री ववकास अवलम्बि,
(१७) स्थािीयस्िरमा हररि क्षेत्रको संरक्षण र प्रववद्धि,

(१८) स्थािीयस्िरमा वािावरण संरक्षण क्षेत्र निधावरण र व्यवस्थापि,
(१९) स्थािीय बजार व्यवस्थापि, वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा सम्बन्धी अन्य कायव।
ट. स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक र ससिाइ

(१) स्थािीय, ग्रामीण िथा कृवि सडक र ससिाइ सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड िथा सो
सम्बन्धी योजिा िजम
ुव ा, कायावन्वयि, अिग
ु मि र नियमि,

(२) स्थािीय, ग्रामीण िथा कृवि सडक, झोलग
ु ें पल
ू , पल
ु ेसा, ससँिाइ र िटबन्धि सम्बन्धी
गरु
ु योजिाको िजम
ुव ा, कायावन्वयि, ममवि, सम्भार र नियमि,

(३) स्थािीयस्िरका ससँिाइ प्रणालीको निमावण, सञ्िालि, रे खदे ख, ममवि सम्भार, स्िरोन्िनि,
अिुगमि र नियमि,

(४) यािायाि सुरक्षाको व्यवस्थापि र नियमि,

(५) स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक सम्बन्धी अन्य कायव ।
ठ. गाउँ सभा, िगर सभा, मेलसमलाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापि
(१) गाउँ सभा वा िगरसभा सम्बन्धी िीनि, कािूि र कायवववचध,

(२) स्थािीयस्िरका वविय क्षेत्रगि िीनि िथा रणिीनि, आवचधक िथा वाविवक योजिा, कायवक्रम
र बजेट स्वीकृनि,

(३) सभाका ससमनिहरूको गठि र सञ्िालि ,
(४) स्थािीय िहबीि साझा सरोकार िथा साझेदारीका ववियमा संयुक्ि ससमनि गठि,

(५) कायवपासलका िथा न्यानयक ससमनिबाट सभामा प्रस्िुि प्रनिवेदिमाचथ छलर्ल िथा सो
सम्बन्धमा आवचयक निदे शि,

(६) ववकास योजिा िथा कायवक्रमको प्रभावकारी कायावन्वयि िथा सुशासिको लाचग
कायवपासलकालाई निदे शि,

(७) िगरपासलकालाई आचथवक व्ययभार पिे ववियको नियमि,
(८) स्थािीय मेलवपलाप र मध्यस्थिा,
(९) गाउँ सभा, िगर सभा, मेलसमलाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव ।
ड. स्थािीय असभलेख व्यवस्थापि
(१) स्थािीय असभलेख व्यवस्थापि सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको निमावण,
कायावन्वयि, अिग
ु मि र नियमि,

(२) जिसाङ्जख्यक, प्राकृनिक, आचथवक, सामाजजक, सांस्कृनिक, भौनिक पव
ू ावधार, रोजगारीको
अवस्था, कूल ग्राहस्थय उत्पादि, प्रनिव्यजक्ि आय, मािव ववकास िथा लैचगंक सशक्िीकरण
सि
ू काड्ढ, राजचव िथा आयव्यय समेिको िथयाकं सकंलि र प्रशोधि गरी िवीििम

प्रववचधयक्
ु ि र राजरिय िथा स्थािीय सि
ू िा प्रणालीमा आवद्धिा र पाश्र्व चित्र िथा श्रोि
िक्साको अद्यावचधक असभलेखि,

(३) सूििा िथा असभलेख केन्रको स्थापिा िथा सञ्िालि,

(४) साववजनिक सम्पवत्त, सामुदानयक सम्पवत्त, भवि, सडक, पसल, व्यवसायको वववरण सहहिको
अद्यावचधक असभलेख,

(५) आफ्िो क्षेत्रसभत्र सम्पन्ि भएका िथा िालु योजिाको वववरण र त्यस्िो योजिाको सम्पवत्तको
अद्यावचधक असभलेखि,

(६) स्थािीय असभलेख व्यवस्थापिमा िवीििम सूििा प्रववचधको उपयोग,
(७) स्थािीय असभलेख व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव।
ढ. जग्गा धिी दिाव प्रमाणपज
ु ाव वविरण

(१) स्थािीय जग्गाको िाप िक्सा, ककत्ताकाट, हालसाववक, रजजरिे शि िामसारी िथा दाझखल
खारे ज,
(२) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपज
ु ाव वविरण िथा लगि व्यवस्थापि,
(३) भसू मको वगीकरण अिुसारको लगि,

(४) साववजनिक प्रयोजिका लाचग जग्गा प्राजति, मआ
ु ब्जा निधावरण िथा वविरणमा समन्वय र
सहजीकरण,

(५) िापी िक्सा िथा जग्गाको स्वासमत्व निधावरण कायवमा समन्वय र सहजीकरण,
(६) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव वविरण सम्बन्धी अन्य कायव ।

ण. कृवि िथा पशुपालि, कृवि उत्पादि व्यवस्थापि, पशु स्वास्थय, सहकारी

(१) कृवि िथा पशुपालि, कृवि उत्पादि व्यवस्थापि र पशु स्वास्थय सम्बन्धी स्थािीय िीनि,
कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(२) कृवि िथा पशुपन्छी बजार सूििा, बजार िथा हाटबजारको पूवावधार निमावण, सािा ससँिाइ
निमावण, िासलम, प्रववचध प्रसार, प्राववचधक टे वा, कृवि सामग्री आपूनिव र कृिक क्षमिा ववकास
कायवक्रमको सञ्िालि, अिुगमि र नियमि,

(३) कृवि िथा पशुपक्षीजन्य प्राकृनिक प्रकोप िथा महामारी रोगको नियन्त्रण,
(४) पशुपक्षी चिककत्सा सेवाको व्यवस्थापि,

(५) कृवि वािावरण संरक्षण िथा जैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवद्र्धि,
(६) पशुिचल सुधार पद्धनिको ववकास र व्यवस्थापि,

(७) उच्ि मूल्ययुक्ि कृविजन्य वस्िुको प्रवद्र्धि, ववकास िथा बजारीकरण,
(८) स्थािीय िरि िथा खकव ववकास र व्यवस्थापि,
(९) पशु आहारको गुणस्िर नियमि,

(१०) स्थािीयस्िरमा पशुपक्षी सम्बन्धी िथयाड्ढको व्यवस्थापि र सूििा प्रणाली,
(११) पशु बधशाला र शीि भण्डारणको व्यवस्थापि र नियमि,
(१२) पशुपक्षी सम्बन्धी बीमा र कजाव सहजीकरण,

(१३) पशप
ु ालि िथा पशु स्वास्थय सम्बन्धी अन्य कायव।

ि. जेरठ िागररक, अपागंिा भएका व्यजक्ि र अशक्िहरूको व्यवस्थापि
(१) सङ्घ र प्रदे श कािि
ू को अधीिमा रही सामाजजक सरु क्षा कायवक्रमको कायावन्वयि, सञ्िालि
िथा व्यवस्थापि,

(२) जेरठ िागररक, अपागंिा भएका व्यजक्ि िथा असहायको लगि अद्यावचधक, पररियपत्र
वविरण, सामाजजक सरु क्षा िथा सवु वधाको व्यवस्थापि िथा वविरण,

(३) जेरठ िागररक क्लव, हदवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्िालि िथा
व्यवस्थापि,
(४) सङ्घ िथा प्रदे शसँगको समन्वयमा अपा•िा पुिस्र्थापिा केन्र, ज्येरठ िागररक केन्र िथा
अशक्ि स्याहार केन्रको सञ्िालि र व्यवस्थापि,

(५) सडक बालबासलका, अिाथ, असहाय, अशक्ि र मािससक असन्िुलि भएका व्यजक्िहरूको
पुिस्र्थापिा केन्रको सञ्िालि, व्यवस्थापि, अिुगमि र नियमि,

(६) जेरठ िागररक, अपागंिा भएका व्यजक्ि र अशक्िहरूको व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव
।
थ. बेरोजगारको िथयाकं सकंलि
(१) रोजगार िथा बेरोजगार श्रमशजक्िको िथयाड्ढ सड्ढलि, प्रशोधि र सि
ू िा प्रणालीको
स्थापिा,

(२) स्थािीयस्िरमा रहे का स्वदे शी िथा ववदे शी श्रसमकको लगि सकंलि िथा सि
ू िा व्यवस्थापि,
(३) ववसभन्ि क्षेत्र िथा ववियका दक्ष जिशजक्िको िथयाकं सकंलि िथा व्यवस्थापि,

(४) सुरक्षक्षि वैदेसशक रोजगारी र वैदेसशक रोजगारीमा रहे को श्रमशजक्िको सूििा िथा िथयाकंको
सकंलि िथा व्यवस्थापि,

(५) रोजगार सूििा केन्रको व्यवस्थापि िथा सञ्िालि,

(६) वैदेसशक रोजगारीमा जािे श्रमशजक्िको लाचग ववत्तीय साक्षरिा र सीपमूलक िालीमको
सञ्िालि,

(७) वैदेसशक रोजगारीबाट र्केका व्यजक्िहरूको सामाजजक पुिः एकीकरण,
(८) वैदेसशक रोजगारीबाट प्राति ज्ञाि, सीप र उद्यमशीलिाको उपयोग,
(९) बेरोजगारको िथयाकं सकंलि सम्बन्धी अन्य कायव।
द. कृवि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्िालि र नियन्त्रण

(१) कृवि प्रसार सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र
नियमि,

(२) कृवि प्रसार िथा जिशजक्िको प्रक्षेपण, व्यवस्थापि र पररिालि,

(३) कृिकहरूको क्षमिा असभवद्
ृ चध, प्राववचधक सेवा, टे वा, सीप ववकास र सशक्िीकरण,

(४) कृवि बबउववजि, िचल, मलखाद र रसायि िथा औिचधहरूको आपूनिव, उपयोग र नियमि,
(५) कृिक समूह, कृवि सहकारी र कृवि सम्बन्धी स्थािीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय,
व्यवस्थापि र नियमि,

(६) स्थािीयस्िरमा कृवि सम्बन्धी प्रववचधको संरक्षण र हस्िान्िरण,
(७) कृवि सम्बन्धी सूििाको प्रिारप्रसार,

(८) स्थािीयस्िरका स्रोि केन्रहरूको ववकास र व्यवस्थापि,
(९) प्रागांररक खेिी िथा मलको प्रवद्र्धि र प्रिार प्रसार,
(१०) कृवि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्िालि र नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव ।
ध. खािेपािी, सािा जलववद्यि
ु आयोजिा, वैकजल्पक उजाव

(१) स्थािीय खािेपािी सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि,
(२) खािेपािी महसल
ु निधावरण र खािेपािी सेवा व्यवस्थापि,

(३) एक मेगावाट सम्मका जलववद्युि आयोजिा सम्बन्धी स्थािीयस्िरको िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(४) स्थािीय िहमा वैकजल्पक ऊजाव सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा िजुम
व ा,
कायावन्वयि, नियमि,

(५) स्थािीय ववद्युि वविरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापि, सञ्िालि, अिुगमि र नियमि,

(६) स्थािीय िहमा वैकजल्पक ऊजाव सम्बन्धी प्रववचध ववकास र हस्िान्िरण, क्षमिा असभवद्
ृ चध
र प्रवद्र्धि,

1(७) खािेपािी, सािा जलववद्युि आयोजिा िथा वैकजल्पक उजाव सम्बन्धी अन्य कायव ।
ि. ववपद् व्यवस्थापि

(१) ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको कायावन्वयि,
अिुगमि र नियमि,

(२) स्थािीयस्िरमा ववपद् पूवव ियारी िथा प्रनिकायव योजिा, पूवव सूििा प्रणाली, खोज िथा
उद्धार, राहि सामग्रीको पव
ू व भण्डारण, वविरण र समन्वय,

(३) स्थािीय िटबन्ध, िदी र पहहरोको नियन्त्रण िथा िदीको व्यवस्थापि र नियमि,
(४) ववपद् जोझखम क्षेत्रको िक्साड्ढि िथा बस्िीहरूको पहहिाि र स्थािान्िरण,
(५) ववपद् व्यवस्थापिमा सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय समद
ु ाय, सङ्घ संस्था िथा निजी क्षेत्रसँग
सहयोग, समन्वय र सहकायव,

(६) ववपद् व्यवस्थापि कोिको स्थापिा िथा सञ्िालि र स्रोि साधिको पररिालि,
(७) ववपद् जोझखम न्यि
ू ीकरण सम्बन्धी स्थािीयस्िरका आयोजिाको िजम
ुव ा, कायावन्वयि,
अिुगमि र नियमि,

(८) ववपद् पचिाि ् स्थािीयस्िरको पुिस्र्थापिा र पुिनिवमावण,

(९) स्थािीयस्िरको ववपद् सम्बन्धी िथयाकं व्यवस्थापि र अध्ययि अिुसन्धाि,
(१०) स्थािीय आपिकालीि कायव सञ्िालि प्रणाली,

(११) समुदायमा आधाररि ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्िालि,
(१२) ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव ।

प. जलाधार, वन्यजन्िु, खािी िथा खनिज पदाथवको संरक्षण

(१) जलाधार, वन्यजन्ि,ु खािी िथा खनिज पदाथवको संरक्षण सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि,
मापदण्ड िथा योजिाको कायावन्वयि र नियमि,
(२) पािी मुहािको संरक्षण,

(३) सामुदानयक भू–संरक्षण र सोमा आधाररि आय आजवि कायवक्रम,
(४) भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापिजन्य सामुदानयक अिुकूलि,

(५) खािी िथा खनिज पदाथव सम्बन्धी सूििा िथा िथयाड्ढ सकंलि,

(६) बहुमूल्य धािु, पत्थर िथा खनिज पदाथवको संरक्षण र सम्वद्र्धिमा सहयोग,
(७) ढुगां, चगट्टी, बालुवा, िि
ु , माटो, खरीढुगां िथा स्लेट जस्िा खािीजन्य वस्िुको सवेक्षण,
उत्खिि ् िथा उपयोगको दिाव, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी र व्यवस्थापि,
(८) भौगसभवक िक्सा प्रकाशि ।

र्. भािा, संस्कृनि र लसलिकलाको संरक्षण र ववकास

(१) भािा, संस्कृनि र लसलिकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थािीयस्िरको िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(२) पुराित्व, प्रािीि स्मारक िथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवधवि र ववकास,
(३) परम्परागि जात्रा िथा पववको सञ्िालि र व्यवस्थापि,

(४) प्रिसलि कािूि बबरुद्धका कुरीनि िथा कुसंस्कार बबरुद्ध सामाजजक पररिालि सम्बन्धी
कायव,

(५) भािा, संस्कृनि र लसलिकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी अन्य कायव ।

िगरपासलकाले सङ्घ िथा प्रदे शसँगको सहकायवमा प्रयोग गिे साझा अचधकार संववधािको
अिस
ु ि
ू ी–९ मा उल्लेख भए बमोजजम हुिेछ ।
उपदर्ा (३) को सववसामान्यिामा प्रनिकूल असर िपिे गरी दे हायको ववियमा सङ्घ िथा प्रदे श
कािि
ू को अधीिमा रही िगरपासलकाको काम, किवव्य र अचधकार दे हाय बमोजजम हुिेछः–
क. खेलकुद र पत्रपबत्रका
(१) स्थािीयस्िरका खेलकुदको संरििाको पूवावधार निमावण, सञ्िालि िथा ववकास,
(२) स्थािीयस्िरका खेलकुद प्रशासि िथा सङ्घ संस्थाको नियमि र समन्वय,
(३) खेलकुदको ववकास र प्रवद्र्धि,

(४) खेलकुद प्रनियोचगिा आयोजिा र सहभाचगिा,
(५) खेलकुद सम्बन्धी पूवावधारको ववकास,

(६) स्थािीय िहका पत्रपबत्रकाको दिाव, असभलेख िथा नियमि ।
ख. स्वास्थय
(१) सङ्घीय िथा प्रदे शस्िरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्थािीयस्िरको स्वास्थय सम्बन्धी
लक्ष्य र गुणस्िर निधावरण,

(२) जिरल अस्पिाल, िससवङ होम, निदाि केन्र िथा अन्य स्वास्थय संस्थाहरूको जक्लनिक
दिाव, सञ्िालि अिुमनि र नियमि,

(३) स्थािीयस्िरमा औिचधजन्य विस्पनि, जडीबुटी र अन्य औिचधजन्य वस्िुको उत्पादि,
प्रशोधि र वविरण,

(४) स्वास्थय बीमा लगायिका सामाजजक सुरक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापि,

(५) स्थािीयस्िरमा औिचध िथा अन्य मेडडकल उत्पादिहरूको न्यूििम मूल्य निधावरण र
नियमि,

(६) स्थािीयस्िरमा औिचधको उचिि प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रनिरोध न्यूिीकरण,
(७) स्थािीयस्िरमा औिचध र स्वास्थय उपकरणको खररद, भण्डारण र वविरण,
(८) स्थािीयस्िरमा स्वास्थय सि
ू िा प्रणालीको व्यवस्थापि,

(९) स्थािीयस्िरमा जिस्वास्थय निगरािी (पजब्लक हे ल्थ सभेलेन्स),
(१०)

स्थािीयस्िरको

प्रवद्र्धिात्मक,

प्रनिकारात्मक,

उपिारात्मक,

तयासलएहटभ स्वास्थय सेवाको सञ्िालि,

पि
ु स्र्थापिात्मक

र

(११) स्वस्थ जीविशैली, पोिण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थय वत्त
ृ को पालिा,
पञ्िकमव लगायिका जिस्वास्थय सेवाको प्रवद्र्धि,

(१२) जि
ु ोहटक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण िथा व्यवस्थापि,

(१३) सुिी, महदरा र लागू पदाथवजन्य वस्िुको प्रयोग नियन्त्रण िथा सिेििा असभवद्
ृ चध,

(१४) आयुवेहदक, युिािी, आम्िी, होसमयोतयाचथक, प्राकृनिक चिककत्सा लगायिका परम्परागि
स्वास्थय उपिार सेवाको व्यवस्थापि,

(१५) जिस्वास्थय, आपिकालीि स्वास्थय िथा महामारीको नियन्त्रण योजिा र कायावन्वयि,
(१६) रोगको नियन्त्रण िथा रोकथाम,
(१७) आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह िथा स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि ।
ग. ववद्यि
ु , खािेपािी िथा ससँिाइ जस्िा सेवाहरू

(१) ववद्यि
ु वविरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापि,

(२) खािेपािी महसल
ु निधावरण र खािेपािी सेवाको व्यवस्थापि,

(३) स्थािीय सािा सिह िथा भसू मगि ससँिाइ प्रणालीको सञ्िालि िथा ममवि सम्भार, सेवा
शल्
ु क निधावरण र सकंलि सम्बन्धी व्यवस्थापि ।

घ. सेवा शल्
ु क, दस्िरु , दण्ड जररबािा िथा प्राकृनिक स्रोिबाट प्राति रोयल्टी, पयवटि शल्
ु क

(१) स्थािीय सेवा शुल्क, दस्िुर, दण्ड जररबािा सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड योजिा
िजुम
व ा, कायावन्वयि र नियमि,

(२) प्राकृनिक स्रोि साधि र सेवा शुल्क, रोयल्टी सड्ढलि, समन्वय र नियमि,
(३) खनिज पदाथवको उत्खिि ् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सकंलि,

(४) सामुदानयक विको सञ्िालि र व्यवस्थापिबाट प्राति रोयल्टी सकंलि,

(५) पािीघट्ट, कुलो, पैिी जस्िा सेवा सञ्िालिबाट प्राति रोयल्टी सकंलि ।

ङ. वि, जगंल, वन्यजन्िु, िरािरु
ु गीं, जल उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा जैववक ववववधिा
(१) वि, ज•ल, वन्यजन्ि,ु िरािरु
ु गीं, जल उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा जैववक ववववधिा
सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(२) स्थािीयस्िरमा सामुदानयक, ग्रामीण िथा शहरी, धासमवक, कवुसलयिी र साझेदारी विको
संरक्षण, सम्वद्र्धि, उपयोग, अिुगमि र नियमि िथा वि उपभोक्िा समह
ू को व्यवस्थापि,
(३) मध्यविी क्षेत्रको सामुदानयक, धासमवक र कबुसलयिी विको व्यवस्थापि,

(४) स्थािीयस्िरमा िदी ककिार, िदी उकास, िहर ककिार िथा सडक ककिारमा वक्ष
ृ ारोपण
व्यवस्थापि,

(५) स्थािीयस्िरमा निजी विको प्रवद्र्धि, अिुगमि र नियमि,

(६) स्थािीयस्िरमा साववजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वक्ष
ृ ारोपण, सम्भार, उपयोग र
व्यवस्थापि,

(७) स्थािीयस्िरमा जडीबुटी िथा अन्य गैरकारठ वि पैदावार सम्बन्धी सवेक्षण, उत्पादि,
सकंलि, प्रवद्र्धि, प्रशोधि र बजार व्यवस्थापि,

(८) विबीउ बगैिा स्थापिा, व्यवस्थापि र प्रवद्र्धि,
(९) िसवरी स्थापिा, बबरुवा उत्पादि, वविरण, रोपण र प्रवद्र्धि,
(१०) वन्यजन्िु र िरािरु
ु गींको संरक्षण, व्यावसानयक पालि, उपयोग र अिग
ु मि,
(११) मािव िथा वन्यजन्िु बीिको द्वन्द्व व्यवस्थापि,

(१२) स्थािीय प्राणी उद्याि (चिडडयाखािा) को स्थापिा र सञ्िालि,
(१३) स्थािीय वन्यजन्िु पयवटि र आयआजवि,

(१४) स्थािीयस्िरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापि,

(१५) स्थािीयस्िरमा वि, वन्यजन्िु िथा िरािरु
ु गींको असभलेखाकंि र अध्ययि अिुसन्धाि,

(१६) ववचवसम्पदा सूिीमा परे का स्मारक र पुरािाजत्वक महत्वका वि, सीमसार क्षेत्र, िटविी
क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगि,

(१७) समिाहा प्रजानिको नियन्त्रण,
(१८) स्थािीयस्िरको जोझखम न्यूिीकरण,
(१९) जैववक ववववधिाको असभलेखाकंि,

(२०) स्थािीयस्िरमा हररयाली प्रवद्र्धि,
(२१) स्थािीय सािा जल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगि अयोजिा िजम
ुव ा, कायावन्वयि, अिग
ु मि र
अिग
ु मि,

(२२) रै थािे प्रजानिको संरक्षण र प्रवद्र्धि,
(२३) स्थािीयस्िरमा वािावरणीय जोझखम न्यि
ू ीकरण,

(२४) स्थािीयस्िरमा प्रदि
ू ण नियन्त्रण र हानिकारक पदाथवहरूको नियमि िथा व्यवस्थापि,
(२५) स्थािीयस्िरमा न्यूि कावविमुखी िथा वािावरणमैत्री ववकास अवलम्बि,
(२६) स्थािीयस्िरमा वािावरण संरक्षण क्षेत्र निधावरण र व्यवस्थापि ।
ि. सामाजजक सुरक्षा र गररबी निवारण

(१) सामाजजक सुरक्षा िथा गररबी निवारण सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, नियमि
र अध्ययि अिुसन्धाि,

(२) लक्षक्षि समूह सम्बन्धी स्थािीय योजिा, कायवक्रम, स्रोि पररिालि र व्यवस्थापि,

(३) सामाजजक सुरक्षाको कायावन्वयिको लाचग सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव,
समन्वय र सहकायव,

(४) सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्थािीय िथयाकं र सूििा व्यवस्थापि,

(५) गररब घरपररवार पहहिाि सम्बन्धी स्थािीय सवेक्षण, सूििा व्यवस्थापि र नियमि,
(६) स्थािीय सामाजजक सुरक्षा योजिा र व्यवस्थापि ।
छ. व्यजक्िगि घटिा, जन्म, मत्ृ यु, वववाह सम्बन्धी

(१) व्यजक्िगि घटिा (जन्म, मत्ृ यु, वववाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध ववच्छे द र धमवपुत्र र धमवपुत्री)
को दिाव,

(२) व्यजक्िगि घटिाको स्थािीय िथयाड्ढ सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि,

(३) व्यजक्िगि घटिाको असभलेख व्यवस्थापि र प्रनिवेदि ।
ज. स्थािीयस्िरमा पुराित्व, प्रािीि स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बधवि र पुिः निमावण ।
झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापि

(१) सक
ु ु म्बासीको पहहिाि र असभलेख व्यवस्थापि,

(२) सक
ु ु म्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजवि र बसोबास व्यवस्थापि ।
ञ. प्राकृनिक स्रोिबाट प्राति रोयल्टी

(१) प्राकृनिक स्रोिबाट प्राति हुिे रोयल्टी सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड िथा नियमि,
(२) प्राकृनिक स्रोिबाट प्राति हुिे रोयल्टीको सकंलि िथा बाँडर्ाँट ।
ट. सवारी साधि अिम
ु नि

(१) यािायाि व्यवस्थापि सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र
नियमि,

(२) स्थािीय साववजनिक यािायािको रुट निधावरण, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी, सेवाको
गुणस्िर, भाडा दर निधावरण र नियमि,

(३) वािावरणमैत्री, जलवायु पररविवि अिुकूलि, ववपद् जोझखम संवेद्य, अपागंिा र लैंचगकमैत्री
यािायाि प्रणालीको स्थािीय िहमा प्रवद्र्धि ।

उपदर्ा (१) र (३) मा उजल्लझखि अचधकारका अनिररक्ि गाउँ पासलका िथा िगरपासलकाको अन्य
काम, किवव्य र अचधकार दे हाय बमोजजम हुिेछः–
क. भसू म व्यवस्थापि

(१) सङ्घीय िथा प्रदे श कािि
ू को अधीिमा रही स्थािीयस्िरको भू–उपयोग िीनि, योजिा,
कायवक्रम िजम
ुव ा र कायावन्वयि,

(२) सङ्घीय िथा प्रदे शको मापदण्डको अधीिमा रही व्यवजस्थि बस्िी ववकासका कायवक्रमको
िजुम
व ा र कायावन्वयि, एकीकृि वस्िी ववकासका लाचग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा ववकास
र व्यवस्थापि,

(३) स्थािीयस्िरमा अव्यवजस्थि बसोबास व्यवस्थापि ।
ख. सञ्िार सेवा
(१) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही स्थािीय क्षेत्रसभत्र इन्टरिेट सेवा, टे सलसेन्टर,
केबुल िथा िारववहीि टे सलसभजि प्रसारणको अिुमनि, िवीकरण र नियमि,
(२) स्थािीय क्षेत्रमा सूििा प्रववचधको ववकास र प्रवद्र्धि गिे ।
ग. यािायाि सेवा

(१) स्थािीय बस, िली बस, िाम जस्िा मध्यम क्षमिाका मास िाजञ्जट प्रणालीको िीनि,
मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(२) राजरिय रे ल पूवावधारको उपयोग िथा महािगरीय क्षेत्रसभत्र शहरी रे ल सेवाको सञ्िालि,
व्यवस्थापि, ममवि सम्भार, समन्वय, साझेदारी र सहकायव।

(६) सङ्घ वा प्रदे शले संववधाि िथा प्रिसलि कािि
ू बमोजजम आफ्िो अचधकारक्षेत्रसभत्रको कुिै
वविय िगरपासलकालाई कािूि बिाई निक्षेपण गिव सक्िेछ ।

(७) िगरपासलकाले उपदर्ा (१), (३), (४) र (५) बमोजजमको काम, किवव्य र अचधकारको प्रयोग
गदाव आवचयकिा अिुसार कािूि, िीनि, योजिा, मापदण्ड िथा कायवववचध बिाई लागू गिव
सक्िेछ ।

(८) स्थािीय िहले प्रदे श सरकारको परामशवमा िेपाल सरकारको पूवव स्वीकृनि सलई ववदे शका
कुिै स्थािीय सरकारसँग भचगिी सम्बन्ध कायम गिव सक्िेछ ।
ठ) संघ, संस्था दिाव िथा िवीकरण

(१) संघ, संस्था पररिालि सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािि
ू , मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र
नियमि,

(२) स्थािीय स्िरका संघ, संस्थाको दिाव िथा िवीकरण।
१२. वडा ससमनिको काम, किवव्य र अचधकारः (१) वडा ससमनिको काम, किवव्य र अचधकार
कायवपासलकाले िोके बमोजजम हुिेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम कायवपासलकाले वडा ससमनिको काम, किवव्य र अचधकार िोक्दा
कम्िीमा दे हाय बमोजजम हुिे गरी िोक्िु पिेछः–
क. वडासभत्रका योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि िथा अिुगमि

(१) सहभचगिामूलक योजिा िजुम
व ा प्रणाली अिुसार बस्िी वा टोलस्िरबाट योजिा िजम
ुव ा
प्रकक्रया अवलम्बि गरी बस्िी िथा टोलस्िरीय योजिाको माग सड्ढलि, प्राथसमकीकरण िथा
छिौट गिे,
(२) टोल ववकास संस्थाको गठि र पररिालि िथा वडासभत्र सञ्िालि हुिे योजिाहरूका लाचग
उपभोक्िा ससमनिको गठि िथा सोको अिग
ु मि गिे,

(३) वडासभत्रका योजिा िथा भौनिक पव
ू ावधारको संरक्षण, ममवि सम्भार, रे खदे ख िथा व्यवस्थापि
गिे,

ख. िथयाकं अद्यावचधक िथा संरक्षण
(१) निजी घर िथा घर पररवारको लगि राख्ने,
(२) ऐनिहाससक, पुरािाजत्वक, सांस्कृनिक िथा धासमवक महत्वका सम्पदा, प्रािीि स्मारक,
साववजनिक िथा सामुदानयक भवि, साववजनिक, ऐलािी, पिी जग्गाको लगि राख्ने िथा संरक्षण
गिे,

(३) खल
ु ा क्षेत्र, िोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमवशाला, धासमवक िथा सांस्कृनिकस्थल,
डाँडापाखा, िरिक्षेत्र, पािीको मूल, पोखरी, िलाउ, इिार, कुवा, धारा, ढुंगेधारा, गुठीघर, बाटो,
सडक, पुल पुलेसा, कुलो िहर, पािी घट्ट, समलको िथयाकं सकंलि गरी अद्यावचधक लगि

राख्ने, संरक्षण गिे र खण्डीकृि िथयाकं र सूििा सहहिको वडाको पाश्र्वचित्र ियार िथा
अद्यावचधक गिे,
ग. ववकास कायव
(१) बाल उद्यािको व्यवस्था गिे,
(२) अिौपिाररक सशक्षा कायवक्रम, सशशु स्याहार िथा प्रारजम्भक बाल ववकास केन्र सञ्िालि र
व्यवस्थापि गिे,

(३) पुस्िकालय, वाििालय, सामुदानयक ससकाइ केन्र, बालक्लव िथा बालसञ्जालको सञ्िालि
र व्यवस्थापि गिे,

(४) वडा िहको स्वास्थय संस्था िथा सेवाको व्यवस्थापि गिे,
(५) खोप सेवा कायवक्रमको सञ्िालि, व्यवस्थापि िथा समन्वय गिे,
(६) पोिण कायवक्रमको सञ्िालि िथा समन्वय गिे,
(७) वडा िहमा स्वास्थय जििेििा ववकास िथा स्वास्थय सूििा कायवक्रमको सञ्िालि गिे,
(८) शहरी िथा ग्रामीण स्वास्थय जक्लनिकको सञ्िालि गिे, गराउिे,

(९) साववजनिक शौिालय, स्िाि गह
ृ िथा प्रनिक्षालयको निमावण र व्यवस्थापि गिे, गराउिे,

(१०) वडास्िरीय सामद
ु ानयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इिार िथा पोखरीको निमावण, संरक्षण र
गण
ु स्िर नियमि गिे,

(११) घरबाट निकास हुिे र्ोहरमैलाको सकंलि र व्यवस्थापि, िोक िथा गल्लीहरूको सरसर्ाई,
ढल निकास, मरे का जिावरको व्यवस्थापि, सिही पािीको निकास िथा पािीको स्रोि संरक्षण
गिे, गराउिे,

(१२) कृवि िथा र्लर्ूल िसवरीको स्थापिा, समन्वय र प्रवद्र्धि िथा वडास्िरीय अगुवा कृिक
िासलमको असभमुखीकरण गिे,

(१३) कृवि बीउ ववजि, मल िथा औिचधको माग सकंलि गिे,
(१४) कृविमा लाग्िे रोगहरूको वववरण सकंलि गिे,

(१५) पशुपक्षी ववकास िथा छाडा िौपायाको व्यवस्थापि,

(१६) वडासभत्रको िरिक्षेत्र संरक्षण िथा व्यवस्थापि गिे,
(१७)

स्थािीय

समुदायका

िाडपवव,

भािा

संस्कृनिको

ववकासको

लाचग

कला,

िाटक,

जििेििामल
ू क िथा सांस्कृनिक कायवक्रम गिे गराउिे,

(१८) स्थािीय मौसलकिा झजल्किे सांस्कृनिक रीनिररवाजलाई संरक्षण िथा प्रवद्र्धि गिे,
(१९) वडासभत्र खेलकुद पूवावधारको ववकास गिे,

(२०) अन्िरववद्यालय िथा क्लव मार्वि खेलकुद कायवक्रमको सञ्िालि गिे गराउिे,
(२१) वडा क्षेत्रसभत्रको बाटोघाटो िालु अवस्थामा राख्ने िथा राख्न सहयोग गिे,
(२२) वडासभत्रका सडक अचधकारक्षेत्रमा अवरोध र अनिक्रमण गिव िहदिे,

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पहहरो, हुरी िथा प्राकृनिक प्रकोपबाट उत्पन्ि अवरोध पञ्छाउिे,
(२४) घरे लु उद्योगको लगि सकंलि िथा सम्भाव्यिा पहहिाि गिे,
(२५) वडासभत्र घरे लु उद्योगको प्रवद्र्धि गिे,

(२६) प्रिसलि कािूि बमोजजम व्यजक्िगि घटिा दिाव, अद्यावचधक िथा सोको असभलेख सकंलि
िथा संरक्षण गिे,

(२७) व्यजक्िगि घटिा दिाव सम्बन्धी जििेििा कायवक्रम सञ्िालि गिे,
(२८) सामाजजक सुरक्षा भत्ता वविरण िथा असभलेख अद्यावचधक गिे,
(२९) वडालाई बालमैत्री बिाउिे,

(३०) वडासभत्र आचथवक िथा सामाजजक रूपमा पनछ परे का महहला, बालबासलका, दसलि, अपागंिा
भएका व्यजक्ि, जेरठ िागररक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्िकृि समुदायको असभलेख राखी सामाजजक
र आचथवक उत्थाि सम्बन्धी काम गिे,

(३१) ववसभन्ि समुदायबबि सामाजजक सदभाव र सौहादव िा कायम गिे,

(३२) बालवववाह, बहुवववाह, लैंचगक हहंसा, छुवाछुि, दहे ज िथा दाइजो, हसलया प्रथा, छाउपडी,
कमलरी प्रथा, बालश्रम, मािव बेिववखि जस्िा सामाजजक कुरीनि र अन्धववचवासको अन्त्य
गिे, गराउिे,

(३३) प्रिसलि कािूिको अधीिमा रही मालपोि िथा भूसम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर,
ववज्ञापि कर, सःशुल्क पाककवङ, ियाँ व्यवसाय दिाव, ससर्ाररस दस्िुर, सवारी साधि कर,
मिोरञ्जि करको लेखाजोखा र सकंलि गरी सम्बजन्धि गाउँ पासलका वा िगरपासलकामा
प्रनिवेदि सहहि रकम बझ
ु ाउिे,

(३४) अशक्ि बबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यजक्िलाई िजजकको अस्पिाल वा स्वास्थय
केन्रमा पर्ु याई औिधोपिार गराउिे,

(३५) असहाय वा बेवाररस व्यजक्िको मत्ृ यु भएमा निजको दाह संस्कारको व्यवस्था समलाउिे,
(३६) सडक बालबासलकाको उद्धार र पि
ु स्र्थापिाको लाचग लगि सकंलि गिे,

(३७) वडासभत्रको सामुदानयक वि, विजन्य सम्पदा र जैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवद्र्धि
गिे,

(३८) वडा, टोल, बस्िीस्िरमा हररयाली क्षेत्र बबस्िार गिे, गराउिे,
(३९) वडालाई वािावरणमैत्री बिाउिे,
(४०) प्रागांररक कृवि, सुरक्षक्षि माित्ृ व, ववद्याथी भिाव, पूणव खोप, खल
ु ा हदशामुक्ि सरसर्ाई,
वािावरणमैत्री िथा बालमैत्री शासिजस्िा प्रवद्र्धिात्मक कायवहरू गिे, गराउिे,
(४१) वडासभत्र घरबास पयवटि (होम स्टे ) कायवक्रम प्रवद्र्धि गिे ।
घ. नियमि कायव
(१) वडासभत्र सञ्िासलि ववकास योजिा, आयोजिा िथा संलग्ि उपभोक्िा ससमनिहरूका कायवको
अिग
ु मि िथा नियमि गिे,

(२) ससकमी, डकमीलाई भक
ू म्प प्रनिरोधी भवि निमावण सम्बन्धी िासलम हदिे,

(३) खाद्यान्ि, माछा, मासु, िरकारी, र्लर्ूल, पेय पदाथव िथा उपभोग्य सामग्रीको गण
ु स्िर र
मल्
ू यसि
ू ी अिग
ु मि गरी उपभोक्िा हहि संरक्षण गिे,

(४) वडासभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धि गरी लगि राख्ने,
(५) हाट बजारको व्यवस्थापि गिे, गराउिे,
(६) ववद्युि िह
ु ावट िथा िोरी नियन्त्रणमा सहयोग गिे ।
ङ. ससर्ाररस िथा प्रमाझणि गिे
(१) िािा प्रमाझणि गिे,
(२) िागररकिा िथा िागररकिाको प्रनिसलवप सलिका लाचग ससर्ाररस गिे,
(३) बहाल करको लेखाजोखा ससर्ाररस गिे,

(४) बन्द घर िथा कोठा खोल्ि रोहबरमा बस्िे,
(५) मोही लगि कट्टाको ससर्ाररस गिे,
(६) घर जग्गा करको लेखाजोखा ससर्ाररस गिे,
(७) जन्म समनि प्रमाझणि गिे,
(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्िालि िभएको वा व्यापार व्यवसाय हुदै िभएको
ससर्ाररस गिे,
(९) वववाह प्रमाझणि िथा अवववाहहि प्रमाझणि गिे,
(१०) निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थय उपिारको ससर्ाररस गिे,

(११) वडाबाट जारी हुिे ससर्ाररस िथा अन्य कागजलाई अंग्रेजज भािामा समेि ससर्ाररस िथा
प्रमाझणि गिे,
(१२) घर पािाल प्रमाझणि गिे,
(१३) व्यजक्िगि वववरण प्रमाझणि गिे,
(१४) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजावमा घर कायम गिव ससर्ाररस गिे,

(१५) कुिै व्यजक्िको िाम, थर, जन्म समनि िथा विि र्रक–र्रक भएको भए सो व्यजक्ि एकै
हो भन्िे ससर्ाररस गिे,

(१६) िाम, थर, जन्म समनि संशोधिको ससर्ाररस गिे,
(१७) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपज
ु ाव हराएको ससर्ाररस गिे,
(१८) ककत्ताकाट गिव ससर्ाररस गिे,

(१९) संरक्षक प्रमाझणि गिे िथा संस्थागि र व्यजक्िगि संरक्षक ससर्ाररस गिे,
(२०) जीवविसँगको िािा प्रमाझणि गिे,

(२१) मि
ृ कसँगको िािा प्रमाझणि िथा सजवसमि ससर्ाररस गिे,
(२२) जीववि रहे को ससर्ाररस गिे,

(२३) हकवाला वा हकदार प्रमाझणि गिे,
(२४) िामसारी गिव ससर्ाररस गिे,
(२५) जग्गाको हक सम्बन्धमा ससर्ाररस गिे,
(२६) उद्योग ठाउँ सारी गिव ससर्ाररस गिे,
(२७) आधारभि
ू ववद्यालय खोल्ि ससर्ाररस गिे,
(२८) जग्गा मूल्याकंि ससर्ाररस गिे,

(२९) ववद्यालयको कक्षा थप गिव ससर्ाररस गिे,
(३०) अशक्ि, असहाय िथा अिाथको पालि पोिणको लाचग ससर्ाररस गिे,
(३१) वैवाहहक अंगीकृि िागररकिा ससर्ाररस गिे,

(३२) आचथवक अवस्था कमजोर वा सम्पन्ि रहे को सम्बन्धी ससर्ाररस गिे,
(३३) ववद्यालय ठाउँ सारी गिव ससर्ाररस गिे,
(३४) धारा िथा ववद्युि जडािको लाचग ससर्ाररस गिे,

(३५) प्रिसलि कािूि अिुसार प्रत्यायोजजि अचधकार बमोजजमको अन्य ससर्ाररस वा प्रमाझणि
गिे ।

(३) उपदर्ा (१) बमोजजम कायवपासलकाबाट वडा ससमनिको काम, किवव्य र अचधकार
ििोककएसम्म वडा ससमनिले उपदर्ा (२) बमोजजमको काम, किवव्य र अचधकार प्रयोग गिेछ ।
(४) वडाबाट गररिे कायव वडा कायावलयको िाममा हुिेछ ।
१३. न्यूििम दररे ट निधावरण गिेः (१) गाउँ पासलका िथा िगरपासलकाले आफ्िो क्षेत्रसभत्रको

निमावण कायव िथा अन्य सेवाको प्रयोजिको लाचग निमावण सामग्री, ज्याला, भाडा िथा महसुलको
स्थािीय न्यूििम दररे ट िोक्िु पिेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम श्रसमकको ज्यालादर निधावरण गदाव िेपाल सरकारले निधावरण गरे को
राजरिय न्यूििम पाररश्रसमकभन्दा कम िहुिे गरी िोक्िु पिेछ ।
(३) उपदर्ा (१) बमोजजमको दररे ट प्रत्येक आचथवक विव शुरु हुिुभन्दा पन्ध्र हदि अगावै िोकी
सक्िु पिेछ ।

१४. ससमनि, उपससमनि वा कायवदल गठि गिव सक्िेः (१) कायवपासलकाले आफ्िो काम कारबाही
व्यवजस्थि गिव आवचयकिा अिुसार कुिै सदस्यको संयोजकत्वमा ससमनि वा उपससमनि गठि
गिव सक्िेछ ।

(२) िगरपासलकाले वविय ववज्ञिा आवचयक पिे क्षेत्रमा कुिै सदस्य वा वविय ववज्ञको
संयोजकत्वमा कायवदल गठि गिव सक्िेछ ।

(३) उपदर्ा (१) वा (२) बमोजजम गठि हुिे ससमनि, उपससमनि वा कायवदलको कायवक्षेत्र,
कायाववचध र अन्य वविय त्यस्िो ससमनि, उपससमनि वा कायवदल गठि गदावको बखि िोके
बमोजजम हुिेछ ।
१५. पररिालि र समन्वय गिेः गाउँ पासलका िथा िगरपासलकाले स्थािीयस्िरमा ववकास निमावण
िथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायव गदाव आफ्िो क्षेत्रसभत्रका उपभोक्िा, निजी क्षेत्र, सामद
ु ानयक
सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था िथा गैरसरकारी क्षेत्रको पररिालि र समन्वय प्रवद्र्धिलाई
प्रोत्साहि गिव सक्िेछ ।

१६. कायवववभाजि र कायवसम्पादिः (१) कायवपासलकाको कायवववभाजि र कायवसम्पादि सम्बन्धी
व्यवस्था सम्बजन्धि कायवपासलकाले स्वीकृि गरे को नियमावली बमोजजम हुिेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोजजमको कायवववभाजि नियमावलीमा अध्यक्ष िथा प्रमुख, उपाध्यक्ष िथा
उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, किवव्य र अचधकार समेि उल्लेख भएको हुिु पिेछ
।

(३) उपदर्ा (१) बमोजजमको कायवववभाजि िथा कायव सम्पादि नियमावली स्वीकृि वा संशोधि
भएको समनिले पन्ध्र हदिसभत्र प्रदे श र िेपाल सरकारमा पठाउिु पिेछ ।

(४) उपदर्ा (१) बमोजजमको नियमावलीबाट पदाचधकारीको कायवववभाजि वा काम, किवव्य र
अचधकार ििोककएसम्मको लाचग निजको काम, किवव्य अचधकार दे हाय बमोजजम हुिेछः–
क. अध्यक्ष वा प्रमख
ु को काम, किवव्य र अचधकारः अध्यक्ष वा प्रमख
ु को काम, किवव्य र अचधकार
दे हाय बमोजजम हुिेछः–
(१) सभा िथा कायवपासलकाको बैठक बोलाउिे र बैठकको अध्यक्षिा गिे,

(२) सभा र कायवपासलकाको बैठकमा बैठकको कायवसूिी िथा प्रस्िाव पेश गिे, गराउिे,
(३) वाविवक कायवक्रम िथा बजेट ियार गरी सभामा पेश गराउिे,
(४) सभाको अचधवेशि आ≈वाि र अन्त्य गिे,
(५) सभा र कायवपासलकाको निणवय कायावन्वयि गिे गराउिे,
(६) कायवपासलकाको दै निक कायवको सामान्य रे खदे ख, निदे शि र नियन्त्रण गिे,

(७) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कायवपासलकाका सदस्य िथा प्रमुख प्रशासकीय अचधकृिलाई काजमा
खटाउिे,

(८) दर्ा १२ को खण्ड ङ. बमोजजम वडा ससमनिबाट सम्पादि हुिे ससर्ाररस िथा प्रमाझणि हुिे
वविय बाहे क प्रिसलि िेपाल कािूि बमोजजम स्थािीय िहबाट गिुव पिे प्रमाझणि वा ससर्ाररस
गिे,

(९) िगरपासलकाको िल अिल सम्पवत्त हे रिाह िथा ममवि सम्भार गिे गराउिे र आम्दािी,
खिव, हहसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षक्षि राख्ने, राख्न लगाउिे,

(१०) िगरपासलकाका ससमनि, उपससमनि िथा वडा ससमनिको कामको रे खदे ख गिे,
(११) साववजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुिासो व्यवस्थापि गिे, गराउिे,

(१२) साि हदिभन्दा बढी समय िगरपासलकामा अिुपजस्थि हुिे भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई
कायवभार हदिे र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अिुपजस्थि भएमा कुिै सदस्यलाई कायवभार हदिे,
(१३) सभा वा कायवपासलकाले िोकेका अन्य काम गिे ।

ख. उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, किवव्य र अचधकारः उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, किवव्य
र अचधकार दे हाय बमोजजम हुिेछः–
(१) न्यानयक ससमनिको संयोजक भई कायव गिे,

(२) अध्यक्ष वा प्रमख
ु को अिप
ु जस्थनिमा निजको कायवभार सम्हाल्िे,
(३) गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका कक्रयाकलापको समन्वय गिे,
(४) उपभोक्िा हहि संरक्षण सम्बन्धी कायवको समन्वय गिे,
(५) योजिा िथा कायवक्रमको अिग
ु मि िथा सप
ु ररवेक्षण गरी सोको प्रनिवेदि बैठकमा पेश गिे,
(६) सभा र कायवपासलकाद्वारा गहठि ससमनिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गिे,

(७) साि हदिभन्दा बढी समय िगरपासलकामा अिुपजस्थि हुिे भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई
जािकारी गराउिे,
(८) सभा, कायवपासलका िथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजि गरे का वा िोकेका अन्य कायव गिे।
ग. वडा अध्यक्षको काम, किवव्य र अचधकारः वडा अध्यक्षको काम, किवव्य र अचधकार दे हाय
बमोजजम हुिेछः–
(१) वडा ससमनिको अध्यक्ष भई कायव गिे,
(२) वडा ससमनिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गिे,
(३) वडाको ववकास योजिा, बजेट िथा कायवक्रम ियार गिे, गिव लगाउिे िथा स्वीकृनिका
लाचग िगरपासलकामा पेश गिे,

(४) वडाबाट कायावन्वयि हुिे योजिा िथा कायवक्रम कायावन्वयि गिे गराउिे, सोको अिग
ु मि
िथा आवचधक समीक्षा गिे, गराउिे,
(५) दर्ा १२ को खण्ड ङ मा उजल्लझखि ववियमा ससर्ाररस िथा प्रमाझणि सम्बन्धी कायव गिे,
(६) साि हदिभन्दा बढी समय वडामा अिुपजस्थि हुिे भएमा वडाको दै निक प्रशासनिक िथा
ससर्ाररस सम्बन्धी कायव गिव सम्बजन्धि वडा ससमनिको कुिै सदस्यलाई जजम्मेवारी िोकी सोको
जािकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई हदिे,

(७) कायवपासलका, सभा वा वडा ससमनिले िोकेका अन्य कायव गिे ।
घ. कायवपासलकाका सदस्यको काम, किवव्य र अचधकारः कायवपासलकाको सदस्यको काम, किवव्य
र अचधकार दे हाय बमोजजम हुिेछः–
(१) कायवपासलकाको बैठकमा भाग सलिे,

(२) अध्यक्ष वा प्रमुखले िोकेको ववियगि क्षेत्रको संयोजक वा प्रमुख भई िोककएको कायव गिे,

(३) साि हदिभन्दा बढी समय गाउँ पासलका वा िगरपासलकामा अिुपजस्थि हुिे भएमा अध्यक्ष
वा प्रमुखलाई जािकारी गराउिे,
(४) कायवपासलकाले िोकेका अन्य कायव गिे ।

१७. बैठक र निणवयः (१) कायवपासलकाको बैठक कम्िीमा महहिाको एक पटक बस्िेछ ।
(२) कायवपासलकाको बैठकमा कायवपासलकामा ित्काल कायम रहे का सदस्य सङ्ख्याको पिास
प्रनिशिभन्दा बढी सदस्यहरू उपजस्थि भएमा बैठकको लाचग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानििेछ
।

(३) कायवपासलकाको बैठकको निणवय सववसम्मनिबाट हुिेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बमोजजम सववसम्मनिबाट निणवय हुि िसकेमा कायवपासलकामा ित्काल कायम

रहे को सदस्य सङ्ख्याको बहुमि सदस्यबाट गरे को निणवय कायवपासलकाको निणवय हुिेछ ।
(५) कायवपासलकाको बैठक िथा निणवय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संववधािको धारा २१८
बमोजजमको नियमावली अिस
ु ार हुिेछ ।
१८. अचधकार प्रत्यायोजिः (१) कायवपासलकाले आर्ूलाई प्राति अचधकारमध्ये केही अचधकार
अध्यक्ष वा प्रमख
ु , उपाध्यक्ष वा उपप्रमख
ु , वडा ससमनिका सदस्य, आर्ू अन्िगविका ससमनि,
उपससमनि वा प्रमख
ु प्रशासकीय अचधकृि वा अचधकृि कमविारीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।

(२) अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमख
ु वा उपप्रमुखले आर्ूलाई प्राति अचधकारमध्ये केही अचधकार
कुिै सदस्य वा कमविारीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।

(३) वडा ससमनि वा वडा अध्यक्षले आर्ूलाई प्राति अचधकारमध्ये केही अचधकार वडा ससमनिका
कुिै सदस्य वा कमविारीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।
निकायमा रहिे कमविारी संख्या र कायव वववरण
िगर कायवपासलका कायावलयमा कायवरि कमविारी वववरण, २०७७
क्र.स पद

कमविारीको िामथर

सम्पकव िं.
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कायवपासलकाको निणवयहरुको ववद्युनिय माध्यमबाट असभलेखीकरण िथा प्रकाशि



कायवपासलकाका ववसभन्ि ससमनि, उपससमनि, कायवदलको बैठक व्यवस्थापि



स्थािीय िाडपवव, साववजनिक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आहदको व्यवस्थापि



उपाचध िथा ववभुिण सम्वन्धी ससर्ाररश, असभलेख



संघीय िथा प्रदे श कािूिको अचधिमा रही िगर प्रहरीको सञ्िालि िथा व्यवस्थापि िीनि,
कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि,



िगर प्रहरीमार्वि दे हायका कायव सम्पादि गिे,
 िीनि, कािूि, मापदण्ड, निणवयहरु कायावन्वयिमा सहयोग,
 सम्पवत्तको संरक्षण,

 िगरपासलकामा हुिे सभा समारोह, परम्परा िथा जात्रा िाडपववको व्यवस्थापिमा सहयोग,
 स्थािीय बजार िथा पाककवङ्ग स्थलको व्यवस्थापिमा सहयोग,
 िगर

प्रहरी

सम्बन्धी

कायवपासलकाले

िोके

बमोजजमका

िीनि, योजिा, कायवक्रम

कायावन्वयि,
 िगर बस्िी सरसर्ाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयि र कसरू उपर छािववि र
अिस
ु न्धाि,

 स्थािीय न्यानयक ससमनिले गरे का आदे श, र्ैसला कायावन्वयिमा सहयोग,
 कायावलय पररसर, सम्पदा, साववजनिक, ऐलािी, पनिव जग्गा, साववजनिक भवि िथा भौनिक
पव
ू ावधारको संरक्षण र सरु क्षा,

 ववपद् व्यवस्थापिमा सहयोग,
 अपराध रोकथाम िथा अिुसन्धािमा सहयोग,
 र्ूटपाथ व्यवस्थापि
 निमावण नियमि

 गुणस्िर नियन्त्रण


िगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायव ।

(ख) साववजनिक खरीद िथा सम्पवत्त व्यवस्थापि उपशाखा


िगरपासलकाको लाचग साववजनिक खरीद िथा अन्य बन्दोबस्िीका सामाि सम्बन्धी वविय



सेवा िथा निमावण व्यवसायको सञ्िालि िथा व्यवस्थापि



िगरपासलकासभत्रको साववजनिक िथा सरकारी सम्पवत्त, सामुदानयक सम्पवत्त, भवि, सडक, पसल,
व्यवसाय, पूबावधार, उद्योग, खािी िथा खिीज, विको वववरण सहहिको अद्यावचधक असभलेख



िगरपासलकाको स्वासमत्वमा रहे को सम्पवत्तको अद्यावचधक असभलेख



िगरपासलकाजस्थि सरकारी सम्पवत्तको एकीकृि वववरण ।

(ग) योजिा िथा अिुगमि उपशाखा



ववकास आयोजिा िथा पररयोजिा सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा र नियमि

स्थािीय ववकास िीनि, अल्पकालीि, मध्यकालीि िथा दीघवकालीि ववकास योजिा िजूम
व ा,
अिुगमि िथा मूल्यांकि



आचथवक, सामाजजक, साँस्कृनिक, वािावरणीय, प्रववचध र पूवावधारजन्य ववकासका लाचग
आवचयक आयोजिा िथा पररयोजिाहरूको िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि िथा मूल्याङ्कि




बाविवक ववकास कायवक्रम, आयोजिा िजम
ुव ा, कायावन्वयि

ववकास निमावण प्रकृयामा स्थािीय जिसहभाचगिा असभबद्
ुव ा र
ृ चधका कायवक्रम िजम
कायावन्वयि



ववकास योजिाहरुको वािावरणीय प्रभाव मल्
ू यांकि



उपभोक्िा ससमनिको वववरण, क्षमिा ववकास



ववकासका प्राथसमकिा प्राति क्षेत्र निधावरण



संघीय र प्रादे सशक आयोजिा, पररयोजिा कायावन्वयिमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग



ववकास आयोजिा िथा पररयोजिा सम्बन्धी अन्य कायव



ववकास आयोजिाको अिुगमि, आवचधक प्रगनि िथा प्रनिर्लको समीक्षा







ववकास योजिाको अिुगमि िथा मूल्यांकिको आधार िथा प्रकक्रया निधावरण
आयोजिाको अध्ययि, अिुसन्धाि िथा प्रभाव मूल्याङ्कि
बबियक्षेत्रगि िीनिको अिुगमि िथा मूल्यांकि
सम्पन्ि भएका िथा िालू योजिाको वववरण

िगरपानिथयाङक संकलि, व्यवस्थापि िथा प्रयोग सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि



सि
ू िा िथा असभलेख केन्रको स्थापिा िथा सञ्िालि



स्थािीय िथयाङक संकलि, प्रशोधि, असभलेझखकरण िथा वविरण



आधारभि
ू िथयांक संकलि र व्यवस्थापि ःः जिसाङ्जख्यक, प्राकृनिक, आचथवक, सामाजजक,

सांस्कृनिक, भौनिक पब
ू ावधार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थय उत्पादि, प्रनिव्यजक्ि आय,
मािव ववकास सूिकाङ्क, राजचव िथा आयव्यय समेिको िथयाङ्क सङ्कलि र प्रशोधि

गरी सूििा प्रणालीमा आवद्धिा र पाश्र्व चित्र िथा श्रोि िक्साको अद्यावचधक एवं असभलेख




सम्पन्ि भएका िथा िालू योजिाको वववरण संकलि
बबिक्षेत्रगि सूििा, िथयांकको संकलि, असभलेख

प्रदे श िथा संघसँग िथयांक एवं सूििा आदािप्रदाि र समन्वलकाको आवचधक िथा वाविवक
कायवक्रम र बजेट ियारी ।

(२) आचथवक प्रशासि िथा राजस्व शाखा
(क) लेखा शाखा


आचथवक (कायवववधी) िीनि, कािुि, मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि, आचथवक प्रशासि र
व्यवस्थापि



बजेट सीमा निधावरण, बजेट िजूम
व ा, कायावन्वयि र नियमि



सजञ्िि कोि िथा आकजस्मक कोिको व्यवस्थापि



लगािी र लाभांशको व्यवस्थापि



लेखा व्यवस्थापि, खिव, राजचव, धरौटी, कायवसंिालि कोि िथा अन्य सरकारी कोि िथा
संपवत्तको एकीकृि वववरण



समजरटगि आचथवक अवस्थाको ववचलेिण



ऋण िथा अिुदािको व्यवस्थापि र नियमि



लगािी प्रक्षेपण (सहकारी, सहकारी िथा निजी) र ववत्तीय व्यवस्थापि



कारोबारको लेखांकि, नियन्त्रण िथा व्यवस्थापि



राजचव िथा व्ययको अिम
ु ाि




बेरुजू र्छ्र्यौट

आचथवक प्रशासि र व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य वविय ।

(ख) राजचव शाखा


राजचव सम्बन्धी िीनि, कािि
ू िजम
ूव ा, कायावन्वयि र नियमि (राजस्व िह
ु ावट नियन्त्रण
समेि)



सम्पवत्त कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजजरिे शि शुल्क, सवारी साधि कर, सेवा शुल्क दस्िुर,
पयवटि शुल्क, ववज्ञापि कर, व्यवसाय कर, भूसमकर (मालपोि), दण्ड जररवािा, मिोरञ्जि कर,
बहाल ववटौरी कर, घरजग्गा कर, मि
ृ वा माररएको जीवजन्िुको हाड, ससंग, तवाँख, छालामा

कर, प्राकृनिक स्रोि साधि, व्यवसानयक कर सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि,
बाँडर्ाँड, संकलि र नियमि, अन्य आय व्यवस्थापि


साववजनिक खिव िथा प्राकृनिक स्रोिबाट प्राति हुिे रोयल्टी सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड
िथा नियमि र सोको सङ्कलि िथा बाँडर्ाँड



आफ्िो क्षेत्रसभत्र राजस्वका दर अन्य शल्
ु क निधावरण, संघीय र प्रदे श कािि
ू बमोजजम
प्राकृनिक श्रोि साधि र सेवा शल्
ु क जस्िा रोयल्टी सङ्कलि, समन्वय र नियमि



स्थािीय पव
ू ावधार सेवा र उपयोगमा सेवा शल्
ु क िथा दस्िरु (िीनि, कािि
ु , मापदण्ड, नियमि,
शल्
ु क निधावरण, संकलि िथा व्यवस्थापि)



मालपोि संकलि



कािुि बमोजजम ढुंगा, चगट्टी, वालुवा, माटो, िुि, स्लेट, र्ायरक्लेजस्िा खािी खिीज पदाथवको
सवेक्षण, अन्वेिण, उत्खिि र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलि






िे ककङ्ग, कायाककङ्ग, क्यािोनिङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लायर, ¥याजफ्टङ्ग शुल्क
सामुदानयक विको सञ्िालि र व्यवस्थापिबाट प्राति रोयल्टी सङ्कलि
पािीघट्ट, कूलो, पैिी जस्िा सेवा सञ्िालिबाट प्राति रोयल्टी सङ्कलि

प्राकृनिक स्रोिको उपयोग सम्बन्धी िीनि निधावरण र कायावन्वयि िथा प्रदे श र

संघीय

मापदण्ड पालिा



प्रिसलि कािुि बमोजजम दण्ड जररवािा

बाँकी बक्यौिा रकमको लगि र असुल उपर



करदािा सशक्षा िथा करदािा वववरण अद्यावचधक



ववत्तीय स्रोि साधिको समिामूलक बाँडर्ाँड



आचथवक साधिको महत्तम उपयोग िथा पररिालि



राजचव परामशव ससमनि सम्बन्धी वविय



स्थािीय राजस्व प्रवद्र्घिका लाचग प्रोत्साहि,



राजचवको सम्भाव्यिा अध्ययि



राजस्व सूििा िथा िथयाङ्कको आदाि प्रदाि



संघीय िथा प्रदे श कािूि बमोजजम बजेट घाटापूनिवको स्रोि व्यवस्था

(३) भौनिक पूवावधार ववकास शाखा

(क) सडक िथा अन्य पूवावधार ववकास उपशाखा


स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक िथा यािायाि सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड
िथा नियमि



स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक, झोलङ्
ु गे पल
ु , पल
ु ेसा र िटबन्धि सम्बन्धी
गरु
ु योजिाको िजम
ुव ा, कायावन्वयि र स्िरोन्िनिका आयोजिाको पहहिाि,
कायावन्वयि, ममवि, सम्भार



यािायाि सरु क्षा व्यवस्थापि र नियमि

अध्ययि,



स्थािीय साववजनिक यािायािको रुट निधावरण, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी, सेवाको गुणस्िर,
भाडा दर निधावरण र नियमि




ट्याक्सी सेवा अिुमिी, व्यवस्थापि र नियमि

िली बस, िामजस्िा मध्यम क्षमिाका मास िाजन्जट प्रणालीको िीनि, योजिा, मापदण्ड,
कायावन्वयि, नियमि



वािावरणमैत्री, जलवायु पररविवि अिुकूलि, अपाङ्गिा र लैङ्चगगमैत्री यािायाि प्रणालीको
प्रवद्र्धि




आधारभि
ू यािायाि सम्बन्धमा प्रदे श सरकारसंग समन्वय
यािायाि क्षेत्रमा लगािी असभबद्
ृ चध



यािायाि सवु वधामा िागररकको सरल, सहज र समाि पहुँि
यािायाि क्षेत्रमा वािाबरणमैत्री प्रववचधलाई प्रोत्साहि



निजी यािायाि नियमि व्यवस्थापि



िवीकरणीय उजाव िथा वैकजल्पक ऊजाव सम्वन्धी सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,



कायावन्वयि र नियमि



वैकजल्पक ऊजाव सम्बन्धी प्रववचध ववकास र हस्िान्िरण, क्षमिा असभवद्
ृ चध÷प्रबद्र्घि,

जिसहभाचगिामा आधाररि स्वदे शी लगािीलाई प्राथसमकिा हददै जलस्रोिको बहुउपयोगी
ववकास कायवक्रमको िजुम
व ा र कायावन्वयि



सडक वत्तीको व्यवस्था



ससँिाई सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड निधावरण र नियमि



ससँिाई सम्बन्धी गुरुयोजिाको िजुम
व ा, कायावन्वयि र स्िरोन्िनिका आयोजिाको पहहिाि,
अध्ययि, कायावन्वयि, ममवि, सम्भार र नियमि,



स्थािीय सािा, सिह िथा भूसमगि ससिाई प्रणालीको सञ्िालि निमावण, सुधार, ममवि सम्भार
िथा सेवा शुल्कको निधावरण र सङ्कलि व्यवस्थापि



जलउत्पन्ि प्रकोप नियन्त्रण सम्वन्धी स्थािीय



िटबन्ध, िदी नियन्त्रण िथा िदीःे व्यवस्थापि र नियमि



सािा जल उपयोग सम्बन्धी आयोजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि र अिुगमि




स्थािीय खािेपािी सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि
खािेपािी महसुल निधावरण र खािेपािी सेवा व्यवस्थापि



साववजनिक स्थलमा वपउिे पािी व्यवस्थापि



पािी मुहािको संरक्षण



स्वच्छ खािेपािी आपूनिव सम्बन्धी अन्य वविय



स्थािीय साववजनिक—निजी साझेदारी सम्वन्धी स्थािीय िीनि, योजिा निमावण



स्थािीय साववजनिक—निजी साझेदारीका आयोजिा छिौट िथा कायावन्वयि



साववजनिक सामद
ु ानयक साझेदारी



स्थािीय ववकासमा निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धि ।

(ख) भूसम व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखा


शहरीकरण, बस्िी ववकास सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड िथा सो सम्वन्धी योजिा िजम
ुव ा,
आयोजिा पहहिाि, अध्ययि, कायावन्वयि र नियमि
















आधारभूि आवासका योजिा िजुम
व ा र कायावन्वयि

िगरपासलकामा अव्यवजस्थि बसोबास व्यवस्थापि कायवक्रमको िजुम
व ा र कायावन्वयि
आधारभूि बसोवास सम्बन्धमा प्रदे श सरकारसँग समन्वय

योजिाबद्ध र व्यबजस्थि वस्िी ववकासका कायवक्रमको िजुम
व ा कायावन्वयि

एकीकृि बस्िी ववकासका लाचग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापि
आफ्िो क्षेत्रको भूउपयोग िीनि, योजिा, कायवक्रम िजुम
व ा र कायावन्वयि
व्यवजस्थि बस्िी ववकासका कायवक्रमको िजम
ुव ा र कायावन्वयि

संघीय र प्रदे श कािि
ु बमोजजम स्थािीय िहमा सक
ु ु म्वासी पहहिाि र असभलेख व्यवस्था
स्थािीयस्िरमा सक
ु ु म्वासी सम्वन्धी जीववकोपाजवि र वसोवास व्यवस्था

एकीकृि वस्िी ववकासका लाचग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापि
घरजग्गा धिी दिाव प्रमाणपज
ु ाव वविरण िथा लगि व्यवस्थापि
भसू मको वगीकरण अिस
ु ारको लगि

जग्गाको ककत्ताकाट र भूमी लगि (िक्शा, स्रेस्िा) निमावण र संरक्षण

सरकारी प्रयोजिका लाचग जग्गा प्राजति, मुआब्जा निधावरण िथा वविरणमा समन्वय र
सहजीकरण



जग्गा वववाद समाधािमा मेलसमलाप र मध्यस्थिा



ववचव सम्पदा सूिीमा परे का स्मारक र पुरािाजत्वक महत्व लगायि वि, सीमसार क्षेत्र, िटविी
क्षेत्रका जग्गा सम्बन्धी लगि



भवि सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा सो सम्वन्धी योजिा िजुम
व ा, आयोजिा पहहिाि,
अध्ययि, कायावन्वयि र नियमि,






राजरिय भवि संहहिा िथा मापदण्ड बमोजजम भवि निमावण अिुमनि र नियमि
भवि निमावणको िक्शा स्वीकृनि, संशोधि, नियमि

पुराित्व, प्रािीि स्मारक र संग्र ्रहालय संरक्षण, सम्बद्र्धि र पुिःनिमावण,

सरकारी भवि, ववद्यालय, सामुदानयक भवि, सभागह
ृ िथा अन्य साववजनिक भवि िथा
संरििा निमावण र ममवि संभार,

(४) सशक्षा, युवा िथा खेलकुद उपशाखा


प्रारजम्भक बाल सशक्षा िथा ववद्यालय सशक्षा, अिौपिाररक सशक्षा, खल
ु ा िथा वैकजल्पक सशक्षा

(गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा आहद), निरन्िर ससकाइ िथा ववशेि सशक्षा सम्बन्धी िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिाको निमावण, कायावन्वयि र नियमि


प्राववचधक सशक्षा िथा व्यावसानयक िासलमको योजिा िजुम
व ा, सञ्िालि, अिुमनि र नियमि



पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वविरण िथा कायावन्वयि



ववद्यालय सशक्षक िथा कमविारी व्यवस्थापि



ववद्यालयको िक्साङ्कि, अिम
ु नि, स्वीकृनि, समायोजि िथा नियमि




शैक्षक्षक पव
ू ावधार निमावण र ममवि सम्भार

आधारभि
ू िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापि



ववद्याथी ससकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापि



ववद्याथी प्रोत्साहि िथा छात्रववृ त्तको व्यवस्थापि



शैक्षक्षक परामशव सेवाको अिम
ु नि िथा नियमि



स्थािीयस्िरको शैक्षक्षक ज्ञाि, सीप र प्रववचधको संरक्षण, प्रवद्र्धि र स्िरीकरण



माध्यसमक िहसम्मको शैक्षक्षक कायवक्रमको समन्वय र नियमि



िगर सशक्षा योजिा निमावण र कायावन्वयि



प्रधािाध्यापक िथा बबियगि सशक्षक बैठक िथा िासलम संिालि र ब्यबस्थापि



सशक्षकसँग िगरपासलका कायवक्रम ब्यबस्थापि



पुस्िकालय एवं पत्रपबत्रका



स्थािीय पस्
ु िकालय, वाििालय िथा सामद
ु ानयक अध्ययि केन्र सञ्िालि िथा व्यवस्थापि
।






स्थािीयस्िरमा खेलकूद प्रशासि िथा सङ्घ संस्थाको नियमि र समन्वय
खेलकुदको संरििाको पव
ू ावधार निमावण, सञ्िालि िथा ववकास
खेलकूदको ववकास र प्रवद्र्घि

खेलकूद प्रनियोगीिा आयोजिा र सहभागीिा



अनिररक्ि कक्रयाकलाप सम्बन्धी वविय



युवा सशक्िीकरणका कायवक्रम संिालि एवम समन्वय


(५) स्वास्थय शाखा

युवा सीप,उद्यमसशलिा िथा िेित्ृ व बबकास ।


आधारभूि स्वास्थय र सरसर्ाई सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको निमावण,
कायावन्वयि िथा नियमि



राजरिय िथा प्रदे शस्िरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्थािीयस्िरको स्वास्थय सम्बन्धी
लक्ष्य र गुणस्िर निधावरण



राजरिय र प्रादे सशक मापदण्ड अिुरुप जिरल अस्पिाल, िससवङ्ग होम, निदाि केन्र िथा
अन्य स्वास्थय संस्थाहरूको जक्लनिक दिाव, सञ्िालि अिुमनि र नियमि



आधारभूि स्वास्थय सेवाको सञ्िालि र प्रबद्र्घि



अस्पिाल र अन्य स्वास्थय संस्थाको स्थापिा िथा सञ्िालि



स्वास्थय सेवा सम्बन्धी भौनिक पूवावधार ववकास िथा व्यवस्थापि



सरसर्ाई सिेििाको असभवद्
ृ चध



रक्ि सञ्िार सेवा िथा स्थािीय र शहरी स्वास्थय सेवा



औिचध पसल सञ्िालि र नियमि



औिचधजन्य विस्पनि, जटीबुटी र अन्य औिचधजन्य वस्िुको उत्पादि, प्रशोधि र वविरण





स्वास्थय बीमा लगायिका सामाजजक सुरक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापि

औिचध िथा अन्य मेडडकल उत्पादिहरूको न्यूििम मूल्य निधावरण र नियमि
औिचधको उचिि प्रयोग र सक्ष्
ू मजीव निरोधक प्रनिरोध न्यि
ू ीकरण



औिचध र स्वास्थय उपकरणको खरीद, भण्डाण र वविरण



स्वास्थय सि
ू िा प्रणालीको व्यवस्थापि



जिस्वास्थय निगरािी (पजब्लक हे ल्थ सभेलेन्स)



प्रवद्र्घिात्मक, प्रनिकारात्मक, उपिारात्मक, पि
ु स्र्थापिात्मक र तयासलएहटभ स्वास्थय
सेवाको सञ्िालि



स्वस्थ जीविशैली, पोिण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थय वत्त
ृ को पालिा,
पञ्िकमव लगायिका जिस्वास्थय सेवाको प्रवद्र्धि





जुिोहटक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण िथा व्यवस्थापि

सुनिव, महदरा र लागू पदाथवजन्य वस्िुको प्रयोग नियन्त्रण िथा सिेििा असभवद्
ृ चध

आयुवेहदक, युिािी, आम्िी, होसमयोतयाचथक, प्राकृनिक चिककत्सा लगायिका परम्परागि
स्वास्थय उपिार सेवाको व्यवस्थापि



जिस्वास्थय, आपत्कालीि स्वास्थय िथा महामारीको नियन्त्रण योजिा र कायावन्वयि



सरुवा िथा िसिे रोगको नियन्त्रण िथा रोकथाम



आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह ।

(६) सामाजजक ववकास शाखा
(क) महहला, बालबासलका िथा ज्येरठ िागररक उपशाखा


महहला हक सम्बन्धी िीनि, योजिा कायावन्वयि, समन्वय र नियमि



महहलाको आचथवक, सामाजजक, राजिीनिक सशजक्िकरण, क्षमिा ववकास



लैचगक हहंसा निवारणका लाचग निरोधात्मक, प्रवद्र्धिात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र
पुिःस्थापिा



लैंचगक उत्तरदायी बजेट



बालबासलकाको हकहीि संरक्षण सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि



बालबासलकाको हकहीि संरक्षण



बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाल क्लब, बाल संरक्षण ससमनि िथा बाल सञ्जाल



बालबासलकाको हकहीि संरक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदे श िथा अन्य निकायसँग सम्पकव,
समन्वय िथा सहकायव,



बालबासलका पररवार सहयोग



बैकजल्पक स्याहार पद्धनिको कायावन्वयि



बाल न्याय



बाल गह
ृ , पुिःस्थापिा केन्र, सशशु स्याहार केन्र र बाल ववकास केन्र व्यवस्थापि



असहाय बालबासलकाका, सडक बालबासलका व्यवस्थापि



बाल हहंसा नियन्त्रण



बालसुधार िथा पुिःस्थापिा केन्र स्थापिा, संिालि अिुमिी र नियमि



आपत्कालीि बाल उद्धार कोि स्थापिा र व्यवस्थापि



युवा जागरण, सशजक्िकरण र पररिालि




यव
ु ा सीप, उद्यमसशलिा िथा िेित्ृ व ववकास

जेरठ िागररकको लगि, पररियपत्र, सम्माि, स्वास्थय सवु वधा, सामाजजक सरु क्षा
सम्बन्धी कायव



जेरठ िागररक क्लव, हदवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थल, आश्रय केन्रको सञ्िालि िथा
व्यवस्थापि



सङ्घ िथा प्रदे शसँगको समन्वयमा अपाङ्गिा पि
ु ःस्थापिा केन्र िथा असक्ि
स्याहार केन्रको सञ्िालि र व्यवस्थापि

अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि िथा असहायको लगि अद्यावचधक, पररियपत्र वविरण,



सामाजजक सुरक्षा िथा सुववधाको व्यवस्थापि िथा वविरण

अपाँगिा भएका व्यजक्िमैत्री पूवावधार निमावण िथा सञ्िालि




अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि र असक्िहरूको व्यवस्थापि सम्वन्धी अन्य कायव ।



एकल महहला सम्वन्धी कायव

(ख) सामाजजक सुरक्षा िथा पञ्जीकरण उपशाखा


सामाजजक सरु क्षा सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािि
ू , मापदण्ड, नियमि

र अध्ययि

अिस
ु न्धाि


सङ्घ िथा प्रदे शले निधावरण गरे को मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरु क्षा सम्बन्धी
कायवक्रम कायावन्वयि

सामाजजक सरु क्षाको कायावन्वयिको लाचग सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय सङ्घ संस्थासँग



सम्पकव, समन्वय र सहकायव


स्थािीय सामाजजक सुरक्षा योजिा र व्यवस्थापि िथा आवचयक िथयांक संकलि
एवं व्यवस्थापि



आधनु िक प्रबबचधमार्वि व्यजक्िगि घटिा दिाव (जन्म, मत्ृ यु, वववाह, बसाईसराई,
सम्वन्ध ववच्छे द र धमवपुत्र धमवपुत्री), असभलेख व्यवस्थापि िथा प्रनिवेदि

(ग) गै.स.स. समन्वय, कला, साहहत्य िथा संस्कृनि उपशाखा


स्थािीयस्िरमा समाजकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजजक िथा
सामुदानयक संघसंस्था) को दिाव, िवीकरण िथा नियमि



गुठी, कोि िथा अन्य िरटहरुको व्यवस्थापि



निजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकायव



समन्वय र पररिालि



सामाजजक संघसंस्था सम्बन्धी अन्य वविय ।



भािा, संस्कृनि र लसलिकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थािीयस्िरको िीनि,
कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि



पुराित्व, प्रािीि स्मारक िथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रबद्र्घि र ववकास



परम्परागरि रुपमा िसलआएका जात्रा िथा पववको सञ्िालि र व्यवस्थापि



स्थािीय महत्वका धासमवक िथा सांस्कृनिक सम्पदाको व्यवस्थापि



(७) आचथवक ववकास शाखा

पुरािाजत्वक, धासमवक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण िथा सम्बद्र्धि

भािा, संस्कृनि, जात्रा, पवव र लसलिकलाको संरक्षण, प्रबद्र्धि र ववकास ।

(क) कृवि ववकास उपशाखा


कृवि, कृवि प्रसार, कृवि उत्पादि व्यवस्थापिसम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािि
ू , मापदण्ड,
योजिा, कायावन्वयि र नियमि



कृवि बजार सि
ू िा, कृवि बजार िथा हाटबजारको पव
ू ावधार निमावण, सािा ससँिाई

निमावण, िासलम, प्रववचध प्रसार, प्राववचधक टे वा, कृवि सामाग्री आपनू िव र कृिक क्षमिा
ववकास कायवक्रमको सञ्िालि


कृविजन्य प्राकृनिक प्रकोप िथा महामारी रोगको नियन्त्रण






कृवि वािावरण संरक्षण िथा जैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवद्र्घि
कृवि प्रसार िथा जिशजक्िको प्रक्षेपण, व्यवस्थापि र पररिालि

उच्ि मूल्ययुक्ि कृविजन्य वस्िुको प्रवद्र्घि, ववकास िथा बजारीकरण
कृविसम्वन्धी वीमा र कजाव सहजीकरण



शीि भण्डारणको व्यवस्थापि



कृिकहरूको क्षमिा असभवद्
ृ चध, प्राववचधक सेवा, टे वा, सीप ववकास र सशक्िीकरण



कृवि बीउववजि, िचल, मलखाद र रसायि िथा औिचधहरूको आपनू िव, उपयोग र
नियमि



कृिक समह
ू , कृवि सहकारी र कृवि सम्बन्धी स्थािीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय,
व्यवस्थापि र नियमि




कृवि सम्बन्धी प्रववचधको संरक्षण र हस्िान्िरण

कृवि िथयाङ्कको व्यवस्थापि र सि
ू िा प्रणाली िथा कृवि सम्बन्धी सि
ू िाको
प्रिारप्रसार



कृवि स्रोि केन्रको स्थापिा र व्यवस्थापि

(ख) पशुपन्छी ववकास उपशाखा


पशुपालि र पशु स्वास्थय सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि



पशुपन्छी बजार सूििा, हाटबजारको पूवावधार निमावण, िासलम, प्राववचधक टे वा, कृिक
क्षमिा ववकास कायवक्रमको सञ्िालि र नियमि






पशुपन्छीजन्य प्राकृनिक प्रकोप िथा महामारी रोगको नियन्त्रण
पशुपन्छी चिककत्सा सेवाको व्यवस्थापि,

पशुिचल सुधार पद्धनि ववकास र व्यवस्थापि
पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाव सहजीकरण



स्थािीय िरि िथा खकव ववकास र व्यवस्थापि



पशु आहारको गुणस्िर नियमि





स्थािीयस्िरमा पशुपन्छी सम्बन्धी िथयाङ्कको व्यवस्थापि र सूििा प्रणाली
पशु बधशाला र शीि भण्डारणको व्यवस्थापि र नियमि
पशुपालि िथा पशु स्वास्थय सम्बन्धी अन्य कायव ।

(ग) उद्योग, वाझणज्य, पयवटि, रोजगार प्रवद्र्धि िथा बजार अिुगमि उपशाखा


सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्डको निमावण, कायावन्वयि र
नियमि



स्थािीय सहकारी संस्थाको दिाव, अिम
ु नि, खारे जी र ववघटि



सहकारी विि िथा ऋण पररिालि सम्बन्धी स्थािीय मापदण्ड निधावरण र नियमि



सहकारी सम्बन्धी राजरिय, केन्रीय, ववियगि, प्रादे सशक र स्थािीय संघ संस्थासँग
समन्वय र सहकायव





सहकारी सम्बन्धी स्थािीय िथयाङ्क व्यवस्थापि र अध्ययि अिस
ु न्धाि
स्थािीय सहकारीको क्षमिा असभवद्
ृ चध

स्थािीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घि, ववकास र पररिालि ।



बेरोजगारको िथयांक संकलि



स्थािीय व्यापारको िथयाङ्क प्रणाली र अध्ययि अिुसन्धाि




लघु, घरे लु िथा सािा उद्योगको दिाव, िवीकरण, खारे जी र नियमि
लघु, घरे लु िथा सािा उद्योगको ववकास र प्रवद्र्धि



उद्यमसशलिा प्रवद्र्धि



व्यापाररक र्मव, पसलको दिाव, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी र नियमि



सीप ववकास सम्बन्धी कायवको प्रबद्र्धि



पयवटकीय महत्वका स्थल िथा सम्पदाको पहहिाि, संरक्षण र प्रवद्र्धि



पयवटि पव
ू ावधार ववकास िथा प्रोत्साहि



खािी िथा खनिज पदाथवको संरक्षण सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािि
ू , मापदण्ड िथा
योजिाको कायावन्वयि र नियमि,




खािीजन्य वस्िु सवेक्षण, अन्वेिण, उत्खिि ्

खािीजन्य वस्िुको संरक्षण, ववकास, उत्खिि ् र उपयोग सम्बन्धी दिाव, अिुमनि,
िवीकरण, खारे जी र व्यवस्थापि



खािी िथा खनिज पदाथव सम्बन्धी सूििा िथा िथयाङ्क सङ्कलि, असभलेखि िथा
व्यवस्थापि




भौगसभवक िक्सा प्रकाशि

गररबी निवारण सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, नियमि

र अध्ययि

अिुसन्धाि




गररबी निवारणको स्थािीय रणिीनि िजूम
व ा

गररब घरपररवार पहहिािसम्बन्धी स्थािीय सवेक्षण, सूििा व्यवस्थापि र नियमि

गररबी निवारण सम्बन्धी राजरिय, प्रादे सशक र स्थािीय संस्थासँग सम्पकव, समन्वय
र सहकायव





रोजगार िथा बेरोजगारको िथयाङ्क सङ्कलि, प्रशोधि र सूििा प्रणालीको स्थापिा
स्थािीयस्िरमा रहे का ववदे शी श्रसमकको लगि सङ्कलि िथा सूििा व्यवस्थापि

पहहिाि भएका गररब घरपररवार एवं लक्षक्षि समूह सम्बन्धी स्थािीय योजिा,
कायवक्रम, स्रोि पररिालि र व्यवस्थापि



संघीय र प्रदे श कािूि बमोजजम स्थािीय िहमा सुकुम्बासीको पहहिाि र असभलेख
व्यवस्थापि





सुकुम्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजवि र बसोबास व्यवस्थापि

रोजगारीका अवसर ससजविा सम्वन्धी योजिा िजुवमा िथा कायवक्रम सञ्िालि ।
स्थािीय व्यापार, वाझणज्य, वस्िक
ु ो माग, आपनू िव व्यवस्थापि िथा अिग
ु मि



बजार िथा हाट बजार व्यवस्थापि



उपभोक्िा अचधकार िथा हहि सम्बन्धी िीनि, कािि
ू , मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि



स्थािीय वस्िह
ु रूको उत्पादि, आपनू िव िथा निकासी प्रक्षेपण, मल्
ू य निधावरण र
अिग
ु मि




स्थािीय व्यापार र वाझणज्य सम्बन्धी पव
ू ावधार निमावण,

स्थािीय वस्िु र सेवा व्यापारको मल्
ू य िथा गण
ु स्िरको अिग
ु मि र नियमि,



उपभोक्िा सिेििा, लक्षक्षि उपभोक्िाको लगि व्यवस्थापि र स्थािीय वस्िु िथा
सेवाको गुणस्िर परीक्षण,




खाद्य पदाथवको गुणस्िर नियन्त्रण,
खािेपािीको गुणस्िर नियन्त्रण,



स्थािीय व्यापार प्रवद्र्घि सहजीकरण र नियमि,



स्थािीय बौद्चधक सम्पवत्तको संरक्षण, प्रवद्र्घि र असभलेखाङ्कि ।

(८) आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा




आन्िररक िथा पव
ू व लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षण वववरण (बेरुजक
ू ो लगि समेि)को असभलेख व्यवस्थापि
बेरुजु र्छ्र्यौट सम्बन्धी कायव



अजन्िम लेखापरीक्षण कायवमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण



लेखापालिसम्वन्धी क्षमिा ववकास कायव ।

(९) न्याय, कािूि िथा मािव अचधकार प्रवद्र्धि शाखा


न्यानयक ससमनिको सचिवालय, न्याय, कािूि, मािव अचधकार प्रवद्र्धि िथा
मेलसमलाप र मध्यस्थिा, निणवय िथा र्ैसला कायावन्वयि



न्यानयक ससमनिको सचिवालय सम्वन्धी कायव



न्याय िथा कािूिी राज्यको पररपालिा



मािव अचधकारको संरक्षण िथा प्रवद्र्धि



व्यजक्ि र समुदायबीि मेलसमलाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापि



न्यानयक निणवय िथा र्ैसला कायावन्वयि



कायवपासलका िथा सभामा पेश गिप
ुव िे ववसभन्ि िीनि, नियम िथा कािूिको
मस्यौदामा संयोजि र समन्वय




िीनि, कािुिको प्रमाणीक प्रनिको संरक्षण, प्रकाशि र असभलेख
ववधायि सम्वन्धी अन्य कायव ।

(१०) वि, वािावरण, ववपद् व्यवस्थापि िथा सरसर्ाई शाखा


वि, जङ्गल, वन्यजन्िु, िरािरु
ु ङ्गी, जल उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा जैववक
ववववधिा सम्बन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि



सामुदानयक, ग्रामीण िथा शहरी, धासमवक, कवुसलयिी विको संरक्षण, सम्वद्र्धि, उपयोग
र नियमि





वि उपभोक्िा समूहको व्यवस्थापि

मध्यविी क्षेत्रको सामुदानयक, धासमवक र कबुसलयिी विको व्यवस्थापि

िदी ककिार, िदी उकास, िहर ककिार िथा सडक ककिारमा वक्ष
ृ ारोपण व्यवस्थापि



निजी िथा व्यवसानयक विको प्रबद्र्घि र नियमि



साववजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वक्ष
ृ ारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापि



जडीबट
ु ी िथा अन्य गैरकारठ वि पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षण, उत्पादि, सङ्कलि,
प्रबद्र्घि, प्रशोधि, र बजार व्यवस्थापि



विबीउ बगैँिा स्थापिा, व्यवस्थापि र प्रवद्र्घि



िसवरी स्थापिा, बबरुवा उत्पादि, वविरण, रोपण र प्रवद्र्धि




वन्यजन्िु र िरािरु
ु ङ्गीको संरक्षण, व्यवसानयक पालि, उपयोग र अिुगमि
वन्यजन्िुबाट स्थािीय समुदायमा पिे प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापि



स्थािीय प्राणी उद्याि (चिडडयाखािा) को स्थापिा र सञ्िालि



स्थािीय वन्यजन्िु पयवटि र आयआजवि



स्थािीयस्िरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापि



वि, वन्यजन्िु िथा िरािरु
ु ङ्गीको असभलेखाङ्कि र अध्ययि अिुसन्धाि



रै थािे प्रजानिको संरक्षण र प्रवद्वधि



समिाहा प्रजानिको नियन्त्रण



जैववक ववववधिाको असभलेख



सामद
ु ानयक भस
ू ंरक्षण र सोमा आधाररि आय आजवि कायवक्रम






भस
ू ंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापिजन्य सामद
ु ानयक अिक
ु ू लि
जलवायू पररविवि अिक
ु ु लि कायव

आय आजविमा आधाररि जडीबुटीको संरक्षण, प्रबद्र्धि, व्यवस्थापि

स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण र जलाधार िथा वन्ययजन्िुको संरक्षण व्यवस्थापि
सम्बन्धी िीनि, कािूि, कायवक्रम िजूम
व ा, कायावन्वयि र नियमि




बक्ष
ृ ारोपण, हररयाली िथा हररि क्षेत्रको प्रववद्धि
वायु िथा ध्विीको प्रदि
ू ण नियन्त्रण



हानिकारक पदाथवहरूको नियमि िथा



वािावरणीय जोझखम न्यूिीकरण



नियन्त्रण

न्यूि कावविमुखी िथा वािावरणमैत्री ववकास अवलम्बि



वािावरण संरक्षण क्षेत्र निधावरण र व्यवस्थापि



पहहरो नियन्त्रण



जलवायू पररविवि अिुकुःुलि कायवक्रम



ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा स्थािीयस्िरका आयोजिाको
कायावन्वयि र नियमि




ववपद् पूवव ियारी िथा प्रनिकायव योजिा, जोझखम न्यूिीकरण कायव योजिा

ववपद् पूवव ियारी, खोज िथा उद्धार, राहि सामग्रीको पूवव भण्डारण, वविरण र समन्वय



ववपद् जोझखम क्षेत्रको िक्साङ्कि िथा बस्िीहरूको पहहिाि र स्थािान्िरण



ववपद् व्यवस्थापिमा सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय समुदाय, संघ संस्था, निजीक्षेत्रसँग
सहयोग, समन्वय र सहकायव



ववपद् कोिको



ववपद् पचिाि ् स्थािीयस्िरको पि
ु स्र्थापिा र पि
ु निवमावण





स्थापिा िथा सञ्िालि र स्रोि साधिको पररिालि

ववपद् सम्बन्धी िथयाङ्क व्यवस्थापि र अध्ययि अिस
ु न्धाि
प्राकृनिक प्रकोपको रोकथाम र पव
ू व ियारी

ववपद् जोझखम न्यि
ू ीकरणका लाचग पव
ू व सि
ू िा प्रणाली सम्बन्धी कायवक्रमको िजम
ुव ा
कायावन्वयि,




बारुण यन्त्र िथा एम्बल
ु ेन्सको सञ्िालि िथा व्यवस्थापि
स्थािीय आपिकालीि कायव सञ्िालि प्रणाली



र्ोहरमैला सङ्कलि, पुिः उपयोग, प्रशोधि, ववसजवि र सोको सेवा शुल्क निधावरण र
नियमि



ल्याण्डकर्ल साईट व्यवस्थापि



सरसर्ाई



साववजनिक शौिालय व्यवस्थापि ।

िथा स्वास्थयजन्य र्ोहोरमैलाको व्यवस्थापि

(११) सूििा िथा सूििा प्रववचध शाखा









कायावलयबाट प्रसारण हुिे सि
ू िा िथा जािकारीहरुको व्यवस्थापि,
एक सय वाटसम्मको एर्. एम. रे डडयो सञ्िालि अिम
ु नि, िवीकरण र

नियमि

आफ्िो क्षेत्रसभत्र पत्रपबत्रकाको प्रकाशि अिम
ु नि, असभलेख िथा नियमि
सि
ू िा िथा सञ्िार प्रववचधमा आधाररि िथयाङ्क व्यवस्थापि

कायावलयको सि
ू िामा सववसाधारण जििाको सहज र सरल पहुँिको व्यवस्था
सि
ू िा अचधकारीको रुपमा कायवसम्पादि
सम्भाव्य प्राकृनिक श्रोि िथा साधिको असभलेख (प्रोर्ाईल) व्यवस्थापि ।

िगर कायवपासलकाको कायावलय र वडा कायावलयहरुमा िेटवककवङ, इन्टरिेट, इन्िािेटको
व्यवस्था,





कायावलयबाट सम्पादि हुिे कायवहरुको डडजजटाइजेसि,
असभलेख व्यवस्थापिमा िवीििम सूििा प्रववचधको प्रयोग,

आफ्िो क्षेत्रसभत्र इन्टरिेट सेवा, टे सलसेन्टर, केबुल िथा िारववहीि टे सलसभजि
प्रसारणको अिुमनि, िवीकरण र नियमि



सूििा िथा सञ्िार प्रववचधको ववकास र ववस्िार सम्बन्धी कायवक्रम िजुम
व ा र
कायावन्वयि



वैज्ञानिक अध्ययि, अिुसन्धाि र प्रववचध ववकासमा लगािी ।

घ) निकायबाट प्रदाि गररिे सेवा
क. िगर प्रहरी सेवा
ख. सहकारी संस्था सेवा
ग. एर्.एम. सञ्िालि सेवा

घ.स्थािीय कर, सेवा शुल्क िथा दस्िुर सेवा
ङ. स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि सेवा

ि. स्थािीय िथयाङ्क र असभलेख संङ्कलि सेवा
छ. स्थािीयस्िरका ववकास आयोजिा िथा पररयोजिा सेवा
ज. आधारभूि र माध्यसमक सशक्षा सेवा

झ. आधारभि
ू स्वास्थय र सरसर्ाइ सेवा

ञ. स्थािीय बजार व्यवस्थापि, वािावरण संरक्षण र जैववक ववववधिा सेवा
ट. स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक र ससँिाइ सेवा

ठ. गाउँ सभा, िगर सभा, मेलसमलाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापि सेवा
ड. स्थािीय असभलेख व्यवस्थापि सेवा
ढ. जग्गा धिी दिाव प्रमाणपज
ु ाव वविरण सेवा

ण. कृवि िथा पशप
ु ालि, कृवि उत्पादि व्यवस्थापि, पशु स्वास्थय, सहकारी सेवा

ि. जेरठ िागररक, अपाङ्गिा भएका व्यजक्ि र अशक्िहरुको व्यवस्थापि सेवा
थ. बेरोजगारको िथयाङ्क संकलि सेवा
द. कृवि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्िालि र नियन्त्रण सेवा

ध. खािेपािी, सािा जलववद्युि आयोजिा, वैकजल्पक उजाव सेवा
ि. ववपद् व्यवस्थापि सेवा

प. जलाधार, वन्यजन्ि,ु खािी िथा खनिज पदाथवको संरक्षण सेवा
र्. भािा, संस्कृनि र लसलिकलाको संरक्षण र ववकास सेवा

ङ) सेवा प्रदाि गिे निकायको शाखा र जजम्मेवार अचधकारी
प्रमख
ु प्रशासकीय अचधकृि — श्री सशसशर पौडेल
शाखा ववभाजि :–

शाखाको िाम

जजम्मेवारी अचधकारी

(१) योजिा िथा प्रशासि शाखा

श्री

(क) योजिा िथा अिुगमि उपशाखा

श्री अजुि
व पंगेिी, अचधकृि छै ठौँ

(ग) साववजनिक खरीद िथा सम्पवत्त व्यवस्थापि

श्री डडम्मेचवरी पौडेल, सहायक पाँिौ

(ख) सामान्य प्रशासि उपशाखा

श्री उसमवला िमाङ्ग दाहाल, सहायक पाँिौ

उपशाखा
(२) आचथवक प्रशासि िथा राजस्व शाखा
(क) आचथवक प्रशासि उपशाखा

श्री कृरण प्रसाद सुवेदी, लेखा अचधकृि(अचधकृि
सािौ)

(ख) राजस्व उपशाखा

श्री धमवराज अचधकारी, अचधकृि छै ठौँ

(३) पूवावधार ववकास शाखा

(क) सडक िथा अन्य पूवावधार ववकास उपशाखा

श्री िमेश गुरुङ्ग, ईजन्जनियर

(४) सशक्षा, युवा िथा खेलकुद शाखा

श्री बरी िारायण शमाव, अचधकृि दशौँ

(ख) भूसम व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखा
(५) स्वास्थय शाखा

श्री माधव प्रसाद पौडेल, जिस्वास्थय अचधकृि

(६) सामाजजक ववकास शाखा
क) महहला, बालबासलका िथा समाज कल्याण उपशाखा
(ख) सामाजजक सुरक्षा िथा पञ्जीकरण उपशाखा
(ग)

गै.स.स.समन्वय, साहहत्य

उपशाखा

,कला

श्री प्रकाशिन्र ढुंगािा, ईजन्जनियर

िथा

श्री हदपा नघसमरे शमाव, महहला ववकास अचधकृि आँठौँ
श्री राम प्रसाद बस्िाकोटी, सहायक िौथो

संस्कृनि श्री दे व प्रसाद पौडेल, सहायक पाँिौ

(७) आचथवक ववकास शाखा
(क) कृवि ववकास उपशाखा

(ख) पशुपन्छी ववकास उपशाखा

श्री प्रववण लामा, कृवि ववकास अचधकृि सािौँ
श्री सासलकराम पौडेल, पशु ववकास अचधकृि

(ग) सहकारी, उद्योग, वाझणज्य, पयवटि, रोजगार प्रवद्र्धि श्री चग्ररमा शमाव अचधकृि छै ठौँ
िथा बजार अिुगमि उपशाखा

(घ) रोजगार प्रवदव ि उपशाखा

श्री िन्रकला बस्याल अचधकृि छै ठौँ

(८) आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा
(९) न्याय, कािि
ू िथा मािव अचधकार प्रवद्र्धि शाखा

श्री राजेश गरु
ु ङ्ग, सहायक पाँिौ

श्री वप्रङका थापा, कािि
ु सहजकिाव

(१०) वि, वािावरण, ववपद् व्यवस्थापि िथा सरसर्ाई श्री ववचवास श्रेरठ, अचधकृि छै ठौँ
शाखा

(११) सूििा िथा सूििा प्रववचध शाखा

श्री रामु खड्काथोकी, अचधकृि छै ठौँ

िसेवा प्रदाि गिव लाग्िे दस्िुर र अवचध .

छ) निणवय गिे प्रकक्रया र अचधकारी :

नििी, बजेट िथा कायवक्रमको निणवयहरु – जिप्रनिनिचध स्िरबाट

१. िगर सभा
२. कायवपासलका बैठक
३. िगर प्रमुख / िगर उपप्रमुख



प्रशासनिक निणवयहरु – प्रमुख प्रशासकीय अचधकृि िहबाट

शाखाले सम्पादि गिे कामहरु पेश भै प्रमुख प्रशासकीय अचधकृि स्िरबाट निणवय हुिे व्यवस्था छ ।

ज) निणवय उपर उजुरी सुन्िे अचधकारी :श्री िारायण वि (िगर प्रमुख)

श्री सशसशर पौडेल (प्रमुख प्रशासकीय अचधकृि)
झ) सम्पादि गरे को कामको वववरण ःः–
आन्िररक लेखा पररक्षण शाखा
१ ) लेखा ससमनिको वववरण
संयोजक : श्री लाल वहादरु भट्ट
सदस्य

: श्री रबबन्द्र् िौधरी

सदस्य

: श्री कृरण महिो

सदस्य
सदस्य

: श्री सरस्विी लामा
:

श्री अवपल अचधकारी

२) हाल सम्मको बैठक संख्या : ४
बैठक समनि
सम्पाहदि कायव

२०७७।०८।१४,२०७७।०८।२१,२०७७।०८।२८,२०७७।०९।२७

क्र.

उपलब्ध

आवचयक कागजाि प्रमाणहरु

लाग्िे दस्िरु / सेवा

लाग्िे

१

घर िक्सा

१. घर िक्सा निवेदि सहहिको िोककएको ककिाब

घरको क्षेत्रर्ल र

३५ हदि

निमावण

३. घर बन्िे जग्गाको लालपज
ू ावको प्रनिसलपी

RCC घरको लागी

सं.

हुिे सेवाहरु

पास िथा
इजाजि

प्राति गिव

२. मालपोि वा सम्पत्ती कर निरे को रससद
४. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप
५. पासपोटव साईजको २ प्रनि र्ोटो

६. निमावण गररिे घरिक्साको Architectural /
Structural िक्सा ३ सेट

७. डडजाइिरको अिम
ु नि/िबबकरण पत्रको प्रनिसलवप
८. प्रमाझणि िार ककल्ला प्रनिसलवप र िक्सामा

िभएको िर कर्ल्डमा भएमा वडा कायावलय बाट

शल्
ु क

प्रयोजि अिस
ु ार

समयावचध

रु ६दे झख रु १० प्रनि
बगवकर्ट

जस्िाको छािो

भएको घरको लागी

रु ३ दे झख रु ६ प्रनि
बगव कर्ट

बाटो भएको भन्िे ककटािी ससर्ारीस

9.ककत्ता िम्बर स्परट भएको प्रमाझणि ब्लु वप्रन्ट र
कम्तयट
ु र िापी िक्शा

10. अन्य ब्यजक्िको जग्गामा घर बिाउिे भएमा
वडा अध्यक्षको रोहवरमा गरीएको मञ्जुरीिामाको
सक्कल प्रनि
२

परु ािो

१. घर िक्सा निवेदि सहहिको िोककएको ककिाब

घरको क्षेत्रर्ल र

िक्शा पास

३. िालु आचथवक विवको सम्पवत्त कर निरे को

RCC घरको लागी

घरको

असभलेझखक
रण

२. जग्गाधिी प्रमाण पज
ू ावको प्रमाझणि प्रनिसलवप
रससदको प्रनिसलवप

४. िेपाली िागररकिाको प्रमाझणि प्रनिसलवप

५. ककत्ता िम्बर स्परट भएको िापी िक्साको
प्रमाझणि प्रनिसलवप

६. प्रमाझणि िार ककल्ला

७. घरको स्परट रं चगि र्ोटो

८. असभलेखको लाचग मञ्जरु ीिामाको हकमा

प्रयोजि अिस
ु ार

३५ हदि

रु ६दे झख रु १० प्रनि
बगवकर्ट

जस्िाको छािो

भएको घरको लागी

रु ३ दे झख रु ६ प्रनि
बगव कर्ट

िगरपासलकाको रोहवरमा मञ्जुरीिामा गरे को पत्र र

मञ्जरु ीिामा सलिे हदिे दव
ै ो िेपाली िागररकिाको
ु क
प्रमाण पत्रको एक एक प्रनि प्रनिसलवप
३

बाटो

१. निवेदि

ससर्ाररस

३. जग्गा धिी पज
ु ावको प्रनिसलवप

लगिकट्टा

२. सम्बजन्धि वडा कायावलयबाट प्राति ससर्ाररस

प्रनि ककत्ता रु ५००

१५ हदि

४. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप
५. असमिको प्रनिवेदि

६. प्रमाझणि िावप िक्शा

७. सम्पवत्त कर निरे को रससद

१) िगरपासलका लेखा ससमनिको कायवववचध सम्वन्धमा छलर्ल िथा नियसमि वैठकको व्यवस्था ।
२) िगरपासलकाको गि

३ विवको आन्िरीक आयको ससमक्षा िथा करको स्रोिको सम्वन्धमा छलर्ल ।

८. अंशवण्डा प्रयोजिका लागी लगिकट्टा गिुव
परे मा असशंयारहरुको िागररकिा प्रमाणपत्रको
प्रनिसलवप

9. िगरपासलका बाट जस्वकृि भउ
ु पयोग िीनि र
४

निमावणकमी
सचु िकरण/
िववकरण

मापदण्ड अिरु
ु प हुिप
ु िे

१. िोककएको ढाँिामा निवेदि

२. निमावणकमीको िेपाली िागररकिाको प्रनिसलवप
३. निमावण सम्बजन्ध िासलम सलएको प्रमाणपत्रको

सचु िकरण रु २०००,
िववकरण रु १०००

प्रनिसलवप

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
सोही हदि

४. पासपोटव साइजको २ प्रनि र्ोटो
५

कन्सल्टे न्स

१. िोककएको ढाँिामा निवेदि

सचु िकरण/

३. मल्
ू य असभवद्
ृ चध कर वा पाि दिाव प्रमाणपत्रको

ःी

िववकरण
गिव

२. कन्सल्टे न्सी दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

सचु िकरण रु ५०००

१ हतिा

निःशल्
ु क

३ हदि

निशल्
ु क

7 हदि

/ िववकरण रु ३०००

प्रनिसलवप

४. कन्सल्टे जन्सको प्रोर्ाइल

५. घर धिीसँगको सम्झौिा पत्र

६. कन्सल्टे न्सीमा काम गिे इजन्जनियरको शैक्षक्षक
प्रमाणपत्रको

७. प्रनिवद्धिा पत्र

प्रनिसलवपहरु

८. कन्सल्टे न्सी सञ्िालकको २ प्रनि पासपोटव
साईजको र्ोटो

९. करिुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

६

योजिा

सम्झौिा

(उपभोक्िा

ससमनिसँग)

१. सम्झौिा गररपाउँ भन्िे निवेदि

२. उपभोक्िा ससमनिले योजिा सम्झौिा गिव र
खािा सञ्िालि गिव अध्यक्ष, सचिव र

कोिाध्यक्षलाई अचधकार हदिे गरी गरे को निणवय
प्रनिसलपी

३. उपभोक्िा ससमनिमा मख्
ु य पद (अध्यक्ष, सचिव
र कोिाध्यक्ष ) मध्ये कजम्िमा एक पद सहहि

कजम्िमा िेत्तीस प्रनिशि महहला हुिे गरी उपभोक्िा
ससमनि गठि गरे को निणवयको प्रनिसलवप
४. िोककएको जि सहभाचगिा खिव उठाइ बैंक
जम्मा गरे को निस्सा ( भौिर )

५. उपभोक्िा ससमनिका मख्
ु य पदाचधकारीहरुको
िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिसलपी

६. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररश पत्र

७. प्राववचधकबाट स्थलगि िाँपजाँि गरी ियार
७

रनिङ ववल
भक्
ु िािी

गररएको स्वीकृि लागि अिम
ु ाि िथा दर ववचलेिण
१. बीस हजार रुपैया सम्मको खररदमा पाि बील र

सो भन्दा माचथको खररदमा भ्याट बील पेश गिप
ुव िे

(उपभोक्िा

२. कुिै आयोजिाको कुिै खण्ड कायव सम्पन्ि

)

रनिङ ववल भक्
ु िािी माग गिव सककिे

ससमनिसँग

भएमा सम्पन्ि भएको खण्ड मापि योग्य छ भिे
३. रनिङ बील भक्
ु िािी माग गिे सम्बन्धमा

उपभोक्िा ससमनिले गरे को खिव अिम
ु ोदि सहहिको
निणवय

४. कामको वववरण सहहि बील भरपाइ र डोर
हाजजरी भए सो समेि सम्बजन्धि अध्यक्षले
प्रमाझणि गरी पेश गिे

५. कामको िापजाँि गरी प्राववचधकले ियार गरे को
प्रनिवेदि

६. अिग
ु मि ससमनिको प्रनिवेदि

७. सम्पन्ि भएको निमावणको र्ोटो

८. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररश

९. मेसशिरी उपकरण भाडामा प्रयोग गरे को भए
सम्झौिा र लगबक
ु

१०. निमावण कायवको गण
ु स्िर सनु िजचिििाका लाचग
प्राववचधक/ ल्याब परीक्षण गररिप
ु िे भएमा सो
परीक्षण गरे को ररपोटव
८

अजन्िम
बील

भक्
ु िािी

(उपभोक्िा

ससमनिसँग
)

११. रनिङ बबल भक्
ु िािी पाउँ भन्िे निवेदि

१. काम सम्पन्ि भएकोले अजन्िम बील भक्
ु िािी
माग गिे भन्िे

व्यहोराको उपभोक्िा ससमनिको

खिव अिम
ु ोदि सहहिको निणवय/निवेदि

२. अिग
ु मि ससमनिले अिग
ु मि गरी काम

सम्पन्ि भएको र काम स्वीकारयोग्य रहे को भन्िे
व्यहोराको प्रनिवेदि

३. खिव साववजनिकरण वा समद
ु ायमा साववजनिक
सि
ु व
ु ाइले अिम
ु ोदि गरे को निणवय

४. बबल भरपाइ र डोर हाजजरी र्ाराम

५. काम शरु
ु हुि भन्दा पहहले, भईरहे को र सम्पन्ि
पनछको र्ोटोहरु
६. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररश

७. कायव सम्पन्ि प्रनिवेदि / योजिा स्वीकार
प्रनिवेदि

८. कायावलयबाट गररिे अिग
ु मिको निणवय /
प्रनिवेदि

९. पाँि लाख वा सो भन्दा माचथको योजिाको
हकमा योजिा सि
ु िा पाटी अनिवायव राख्िप
ु िे

१०, साववजनिक परीक्षण र्ारम,खिव साववजनिक
र्ारम र बबत्तीय प्रगनि प्रनिबेदि र्ारम

१1. संलग्ि कागजाि र ववल भपावईको पंजजका

निशल्
ु क

7 हदि

९

घ वगवको

१. उधोग ववभागको दिाव प्रमाण पत्र र प्रवन्धपत्रको

इजाजि रु १०००० /

व्यवसायी

२. कम्िीमा प्रमाणपत्र िह उत्तीणव गरे को प्रशासि

िववकरण थप

निमावण
दिाव

प्रनिसलवप

सहायक 1 , लेखा सहायक 1 िथा सससभल
इजन्जनियर 1 को नियजु क्ि पत्र र सो सँग

िववकरण रु ५०००/

नियमािस
ु ार

दस्िरु १००००/

सम्बजन्धि कागजपत्र

३. हिपर १ थाि, ियाक्टर १ थाि, समक्सर १ थाि
खरीद गरे को वा कजम्िमा 2 बिवको लागी भाडामा
सलएको कागजाि

4. Theodolite

machine १ थाि, Level

machine १ थाि, वाटर पम्प ३ थाि र भाइव्रेटर
३ थाि खररद गरे को

कागजाि

5. मेकानिकल ईजन्जनियरले माचथ उल्लेझखि

उपकरण हठक अवस्थामा रहे को भिी प्रमाझणि
गरे को कागजपत्र

6. ववमाको कागजािको प्रनिसलवप

7. करिुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

8. िोककए बमोजजमको ढाँिामा निवेदि

9. कायावलय भाडामा सलएको भएमा सम्झौिा पत्र
१. संशोधि गिप
ुव िावको कारण सहहिको निवेदि
२. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररश
१०

घटिा दिाव
संशोधि

३. आवचयक पिे अवस्थामा स्थािीय समद
ु ायको
सजवसमि मि
ु ल्
ु का

४. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

रु ५०

सोही हदि

ववद्यालयको िह र

नियमािस
ु ार

५. दिाव रजजरटरको प्रनिसलपी

६. शैक्षक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र वा अन्य वववरण
११

ववद्यालय
अिम
ु नि

खुल्िे कागजािहरु

१. िोककए बमोजजमको निवेदि

२. असभभावक भेलाको निणवयको प्रनिसलपी वा

संस्थागि ववद्यालयको हकमा सञ्िालकहरुको
निणवयको प्रनिसलपी

३. िजजकमा रहे का दईु वटा ववद्यालयको
सहमनिपत्र

४. गठ
ु ीको ववद्यालय भए गठ
ु ीको ववधाि,

गठ
ु ीयारहरुको िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप र
गठ
ु ी दिावको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

५. जग्गा धिी प्रमाण पज
ु ावको प्रनिसलवप

६. जग्गा वा भवि भाडामा सलएको भए कजम्िमा ५
बिवसम्मको भाडामा सलएको सम्झौिा र बहाल कर
निरे को रससद

प्रकृनि अिस
ु ार

७. सशक्षकहरुको नियजु क्िपत्र, शैक्षक्षक योग्यिाको
प्रमाणपत्रहरु, िागररकिाको प्रमाणपत्र र स्थायी
अध्यापि अिम
ु निपत्रको प्रनिसलपीहरु

८. संस्थागि ववद्यालयको हकमा स्वीकृि भएको
शल्
ु कको वववरण,िसवरी

हकमा प्रस्िाबबि शल्
ु क बबबरण

र कक्षा १ को

९. संस्थागि ववद्यालयको हकमा कम्पिी दिाव

प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, ववनियमावली र करमा दिाव
भएको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

१०. पाठ्यपस्
ु िक िथा पाठ्य सामग्रीहरुको सि
ू ी
११. शैक्षक्षक सामग्रीहरुको सि
ू ी

१२. सामद
ु ानयक ववद्यालयको हकमा स्रोिको

सनु िजचिििा हुिे आधारहरु
१३. िोककएको अन्य मापदण्ड परु ा भएको शाखा
अचधकृिको राय सहहिको प्रनिवेदि

१४. सम्बजन्धि वडा ससमनिको ससर्ाररश

15, सहकारी मार्वि बबद्यालय सञ्िालि गिे
भएमा जस्वकृि बबधाि, कायवससमनिका

पदाचधकारीको िा.प्र.प. प्रनिसलवप, निणवय प्रनिसलवप
र सहकारी दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप
१. िोककए बमोजजमको निवेदि

२. ववद्यालय व्यवस्थापि ससमनिको निणवय
१२

ववद्यालयक
ःो कक्षा
थपको

अिम
ु नि

३. िजजकमा रहे का दईु वटा सामद
ु ानयक ववद्यालयको
व्यवस्थापि ससमनिको निणवय सहहिको सहमनिपत्र
४. िल्लो कक्षाको अिम
ु निपत्रको प्रनिसलवप

५. संस्थागि ववद्यालयको हकमा कम्पिी दिाव

प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, ववनियमावली र करमा दिाव
भएको र गि आ.व.को करिुक्िा प्रमाणपत्रको
प्रनिसलवप

६. जग्गा धिी प्रमाण पज
ू ाव, भविको िक्सा पास
वा भाडामा भए कजम्िमा ५ बिवको भाडाको
सम्झौिापत्र र बहालकर निरे को रससदको
प्रनिसलपीहरु

७. सशक्षकहरुको नियजु क्िपत्र, शैक्षक्षक योग्यिाको
प्रमाणपत्रहरु, िागररकिाको प्रमाणपत्र र स्थायी
अध्यापि अिम
ु निपत्रको प्रनिसलपीहरु

८. संस्थागि बबद्यालयको कक्षागि रुपमा स्वीकृि
भएको शल्
ु कको वववरण

९. पाठ्य पस्
ु िक, पाठ्य सामग्री िथा अन्य शैक्षक्षक
सामग्रीहरुको वववरण

ववद्यालयको िह र
प्रकृनि अिस
ु ार

नियमािस
ु ार

१०. सामद
ु ानयक ववद्यालयको हकमा स्रोिको
सनु िजचिििा हुिे आधारहरु
११. िोककएको अन्य मापदण्ड परु ा भएको

ववद्यालय निरीक्षकको राय सहहिको प्रनिवेदि
१२. सम्बजन्धि वडा ससमनिको ससर्ाररश
१३

ववद्यालय
ठाउँ सािे

१. ववद्यालय ठाउँ सारीको लाचग निवेदि

२. ववद्यालय दिाव प्रमाण पत्रको प्रनिसलवप

नियमािस
ु ार

नियमािस
ु ार

रु २०, सम्बन्ध

सोही हदि

३. स्थािीय िहको िामको िववकरण सहहिको
व्यवसाय दिाव प्रमाण पत्र

४. संस्थागि ववद्यालयको हकमा िालु आ.व.
सम्मको सरी जािे ठाउँ र हालको ठाउँ दव
ै ो
ु क
सम्पवत्त कर निरे को रससद

५. वहालमा भए सम्झौिा पत्रको प्रनिसलवप र बहाल
कर निरे को रससद

६. स्थायी लेखा िम्बर प्रमाण पत्रको प्रनिसलवप
७. निरीक्षण प्रनिवेदि

8. स्थानिय पबत्रकामा 35हदिे सि
ू िा प्रकासि
भएको प्रमाण

9. सरी जािे ठाउँ को स्थानिय िह वा वडा
१४

सशक्षक
सरुवा

कायावलयको अिम
ु नि पत्र
1.हस्िसलझखि निबेदि

2.सम्बजन्धि बबद्यालय ब्यबस्थापि ससमनिको
निणवय सहहिको सहमनि पत्र

3.सम्बजन्धि स्थानिय िहको सहमनि पत्र

4.िगरपासलका बाट जस्वकृि भए बमोजजम रकम
जम्मा गरे को भौिर
१५

न्यायीक

ससमनिमा
निवेदि

१. ररिपव
व को निवेदि
ू क

२. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

पेश गिव
१६

सहकारी

संस्था दिाव

१.पव
ु व जस्वकृनि(अबधारणापत्र, स्थलगि अध्ययि
प्रनिवेदि, कायावलयको निणवय)
2. निवेदि

3. सहकारी संस्थाको प्रस्िाववि ववनियम र
कायवयोजिा

4. सहकारी संस्था सञ्िालिको सम्भाब्यिा
अध्ययि र अिग
ु मि प्रनिवेदि,

5. सदस्यले सलि स्वीकार गरे को शेयर संख्या र
शेयर रकमको वववरण

6. कायावलय रहिे सम्बजन्धि वडाको ससर्ाररश पत्र

ववच्छे दको हकमा रु
१०००

नियमािस
ु ार

३० हदि

१७

संस्था दिाव

/ ससर्ाररस

१. ववधाि वा नियमावली, निवेदि र िागररकिा
प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

रु ५००

२. संस्था भाडामा बस्िे भए सम्झौिा पत्र र बहाल

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

कर निरे को रससद

३. संस्था आफ्िै घरमा बस्िे भए सोको जग्गाधिी
प्रमाण पज
ू ाव र िक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनिसलवप
१८

जेरठ

िागररक

पररिय पत्र

४. िालु आ.व.को सम्पवत्त कर निरे को रससद
१. निवेदि र्ाराम

२. साठी विव उमेर पग
ु ेको िागररकिाको

निशल्
ु क

प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

३. िागरीकिामा ठे गािा र्रक भएमा वसाईसराई
प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप वा बसोबास प्रमाझणिको
र्ोटोकपी

१९

अपांग

पररिय पत्र
वविरण

४. दईु प्रनि र्ोटो

१. स्वीकृि ढाँिामा निवेदि

२. जन्म दिाव/ िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

निशल्
ु क

नियमािस
ु ार

१५ हदि

३. सरकारी अस्पिालको ससर्ाररस

४. अपांगिा दे झखिे पासपोटव साइजको 4 प्रनि र्ोटो
५. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररस

मािव

१. ररि पग
ु ेको निवेदि

ःा परे का

३. सरकारी अस्पिालमा उपिार गरे को जाँिपज
ू ी

निशल्
ु क

१. स्वीकृि ढाँिामा निवेदि

सम्पवत्तको मल्
ू यांकि प्रमाण पग
ु ेको

वेिववखिम
२०

वपडडि िथा
प्रभाववि

२. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररस
४. न्यायीक ससमनिको ससर्ाररस

महहला
िथा

वालवासलका

लाई उद्धार
िथा

पि
ु स्थावपिा
सहयोग
२१

सम्पत्ती कर

२. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप
३. जग्गाधिी पूजावको प्रनिसलवप

४. गि विवको निरो निरे को रससद
५. पजक्क घर भएकोमा घर िक्शा पास प्रमाणपत्रको
प्रनिसलवप
६. जग्गाको कक.िं. र सडक स्परट भएको प्रमाझणि
िक्शाको प्रनिसलवप
7. िया र्ारम भदाव स्वयम जग्गाधिी वा आचधकारीक
ब्यजक्ि हुिु पिे

अिस
ु ार

न्यि
ु िम रु १५०

दे झख सो भन्दा बढी

निवेदि उपर
ित्काल

२२

बहाल कर

घर बहाल रकमको

१. िजवेदि
२. जग्गाधिी पूजावको प्रनिसलवप

१० प्रनिशि

३. घरधिीको िागररकिाको प्रनिसलवप
४. घर भाडामा सलि हदि गररएको सम्झौिाको प्रनिसलवप

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

५. अनघल्लो आ.व.मा कर निरे को रससदको प्रनिसलवप
६. घरधिीको सम्पवत्त कर निरे को रससदको प्रनिसलवप
२३

चधिो/

१. ररिपूवक
व को निवेदि

मल्
ू यांकि

पूजावको प्रनिसलवप,

सम्पवत्त

२. िागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रनिसलवप, जग्गाधिी
िािा

प्रमाझणि

मल्
ु यांकि गररिे
सम्पवत्त अिस
ु ार

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर

प्रनि लाखको रु १०० ित्काल

३. र्मव दिाव प्रमाण पत्रको प्रनिसलवप
४. कन्सल्टे न्सीहरुबाट गररएको मल्
ू यांकि

५. कर िुक्िा प्रमाण पत्र, निरो निरे को रससदको
प्रनिसलवप

१. लाभग्राहीको सहायिा माग गरे को ब्यहोरा खुलाएको

प्राकृनिक

निवेदि

२४

सहायिा

३. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररश

२५

सि
ू िा,

१. आवचयक वववरण सहहिको निवेदि

श्रोि,

३. प्रयोजि स्परट खुलाएको निबेदि

प्रकोप

िथयांक,

२. स्थािीय स्िरको प्रहरी प्रनिवेदिको मि
ु ल्
ु का

निशल्
ु क

निणवय आदे श

भएपनछ िरु
ु न्ि

४. िगर ववपद व्यवस्थापि ससमनिको निणवय
२. शुल्क र दस्िरु बझ
ु ाएको रससद

नियमािस
ु ार

नियमािस
ु ार

नियमािस
ु ार

नियमािस
ु ार

निबेदि शल्
ु क रु २०

प्रमाण पग
ु ेको

िक्शा
आहद

उपलब्ध
गराउिे
२६

ब्यबशाय
दिाव

1.िेपाली िा.प्र.प.को प्रनिसलवप
2.जग्गाधिी प्र.पुजावको प्रनिसलवप

3.िालु आ.ब.को सम्पनिकर निरे को रससदको प्रनिसलवप
4.र्ोटो 2 प्रनि

5.घरभाडा सम्झौिाको प्रनिसलवप
6. बबदे शी िागरीक भएमा राजदि
ु ावास बाट जारी भएको
प्रमाझणि कागजाि
२७

व्यवसाय/

१. िोककएको ढाँिामा निवेदि

सतलायसव

३. मल्
ू य असभवद्
ृ चध कर वा पाि दिाव प्रमाणपत्रको

र्मव/

सचू ि दिाव/
िववकरण
गिव
२८

पशम
ु ा

कृबत्रम

गभावधाि
(गाई/

२. र्मव/व्यवसाय दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

निवेदि उपर
िरु
ु न्ि

प्रनिसलवप

४. घर धिीसँगको सम्झौिा पत्र

५. करिुक्िा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

१. पशल
ु े भाले खोजेको १२ दे झख 24 घण्टा सभत्र
सेवा केन्रमा जािकारी गराउिप
ु िे

रु २५

सोही हदि

भैसी/ बाख्रा
२९

/ बंगरु )

पशु कृिक

१. समह
ू वा ससमनिको निवेदि

समह
ू ले गिे

प्रमाण पग
ु ेको

ससमनि

३. ससमनिका पदाचधकारीहरुको िागररकिाको

मल्
ू यांकि अिस
ु ार

ित्काल

समह
ू /
दिाव र

िववकरण

प्रमाणपत्रको प्रनिसलपीहरु

कारोवारको

निवेदि उपर

४. समह
ु को बबधाि

5. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररस

मि
ु ो
ृ पशक

१. निवेदि

ससर्ाररश

३. ववमा गरे को िथा वप्रसमयम बझ
ु ाएको कागजाि

ववमा
३०

२. समह
ू गठि निणवयको प्रनिसलपी

२. पशु उपिार गरे को ररपोटव

४. निवेदकको िागररकिाको प्रमाणपत्र

रु २००

सोही हदि

गाई/भैसी रु २०,

सोही हदि

५. वडा कायावलयबाट निरीक्षण गराइ पशक
ु ो मत्ृ यु
३१

पशह
ु रुको
उपिार

मेडडकल वा

भएको व्यहोराको ससर्ाररश वा सजवसमि मि
ु ुल्का

१. सम्बजन्धि पशस
ु ेवा शाखा/केन्रमा पशह
ु रुको दिाव
गराउिे

सजजवकल

भेडा/बाख्रा/बंगरु /खरा
यो रु २०,

घोडा/खच्िड/हात्ती रु

उपिार

1१००,

कुखुरा/हाँस/बट्टाई
/परे वा रु १०,

३२

पशह
ु रुको

१. िोककए बमोजजम िमि
ु ा संकलि गरी सम्बजन्धि

रगि, गोवर, पशस
ु ेवा शाखा/केन्रमा ल्याइ दिाव गराउिे
वपसाव वा
अन्य

कुकुर/बबरालो रु ५०
गोवर रु २०,

वपसाव रु १०,

सोही हदि

दध
ु रु ५०

पररक्षण
३३

रे ववज खोप
िथा अन्य
पशप
ु क्षं क्षको

१. परामशव सलइ कृिक आर्ैले खोप ककिेर
ल्याउिप
ु िे

खोप

गाई/भैसी रु २०,

भेडा/बाख्रा/बंगरु /खरा

सोही हदि

यो रु १०,

घोडा/खच्िड/हात्ती रु

लगाउिे

१००, कुखुरा/हाँस/
बट्टाई /परे वा रु
१०,

कुकुर/

बबरालो रु ५०
३४

परामशव

पशप
ु क्षं क्ष सम्बजन्ध प्राबबचधक परामशव सेवा

निशल्
ु क

सोही हदि

ऋण

१. निवेदि

ससर्ाररस दस्िरु रु

साधारण

सेवा
३५

ससर्ाररस(

२. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

२००।

ससर्ाररस सोही

पशु

पंक्षीपालि
व्यवसाय)
३६

वाली,

िरकारी,

३. सम्बजन्धि वडाको ससर्ाररस

हदि,

४. पररयोजिाको र्रम्याट

व्यवसायीक
कायवयोजिा

बिाउि १ हतिा
१. सम्बजन्धि व्यजक्िको निवेदि

निशल्
ु क

र्लर्ूल

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

िथा अन्य

खेिीसम्बि ्
धी परामशव
३७

बासल िथा
पशु क्षनि
ससर्ारीस

३८

1. निवेदि र सजवमीि

2.वडा कायावलयको ससर्ारीस

सािा

१. कृिक समह
ु दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

कायवक्रम

३. वडा कायावलयको ससर्ाररस

ससिाई

२. जल उपभोक्िा ससमनिको प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

रु २००

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

रु १००

नियमािस
ु ार

४. पण
व पमा भरे को आवेदि र्ारम
ू रु

५. सािा ससिाई मागसम्बजन्ध ससमनिको निणवयको
प्रनिसलवप
३९

रासायनिक

१. निवेदि

दिाव

प्रमाण पग
ु ेको

कारोबार

३. संस्थाको व्यवस्थापकको िागररकिाको

बबलम्ब शल्
ु क

ित्काल

मल

दिाव/

िववकरण

२. संस्था दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप
प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

४. वाविवक लेखा पररक्षण प्रनिवेदि प्रनिसलवप

िववकरण

नियमािस
ु ार

निवेदि उपर

५. मल्
ू य असभवहृ द कर वा पाि दिाव प्रमाणपत्रको
प्रनिसलवप

६. सहकारी संस्थाको निणवयको प्रनिसलवप

७. सहकारी संस्था दिाव भएको १ विव भएको हुिप
ु िे
८. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररस
४०

खर
ु ा

१. सक्कल इजाजिपत्र

ववक्रेिा

३. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

वविादी

इजाजिपत्र/
िववकरण

२. निवेदि

रु ३००

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

४. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररस

ससर्ाररस
४१

ससिाई

१. निवेदि र्ारम

लाचग

३. ववधुि लोड जस्वकृिी

प्रयोजिको
ववजुली
समटर

२. सम्बजन्धि वडा कायावलयको ससर्ाररस
४. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिसलवप

रु २००

प्रमाण पग
ु ेको
निवेदि उपर
ित्काल

जोड्िे

ससर्ाररस

५. कजम्िमा १० कठ्ठा जग्गाको लालपज
ु ावको
प्रनिसलवप

६. कृवि उपशाखाको ससर्ाररस

३) िगरपासलकाको गि आ.व. ०७३।०७४ दे खी बांकी बेरुजुको सम्वन्धमा आ.व. अिुसार दर्ावार छलर्ल शुरु
।

४) िगरपासलकाको आन्िरीक राजस्व केही वडाहरु वाट समयमै दाझखला गरे को िदे झखएकाले समयमै राजस्व
दाझखला गिव निदे शि, निदे शि पनछ राजस्व वांकी रु ५१९१४४५।०० बैंक दाझखला भएको र हाल समयमै जम्मा
हुिे गरे को राजचव शाखा वाट जािकारी प्राति ।
५) िगरपासलकाको आन्िरीक राजस्व वढाउि िथा कमविारीहरुको क्षमिा असभबद्
ृ हदको लागी आवचयक िासलम
संिालि गिव ि.पा. लाइ ससर्ाररस

६) आ.व. ०७३।०७४ को बेरुजु सम्परीक्षण गिव आवचयक प्रमाण िथा कागजािहरुको अध्यि गरी प्रनिवेदि
ियारी िथा ०७४।०७५ को बेरुजुको वारे मा हलर्ल शुरु ।

७) ि.पा.ले अशुल उपर गिप
ुव िे बेरुजु अशुलीको लागी पत्रािार गिव निदे शि ।
आन्िरीक लेखा पररक्षण शाखा वाट सम्पाहदि कायव
१) आ.व. २०७६।२०७७ को आन्िरीक लेखा परीक्षण सम्पन्ि गरी प्रनिवेदि पेश ।
२ ) आ.व. २०७६।२०७७ को जजन्शी निररक्षण सम्पन्ि गरी प्रनिवेदि पेश ।
३) जजन्शी निररक्षणको क्रममा सम्र्पण
ु वडाहरुको जजन्शी लगि ियार ।

४) लेखा ससमनिको वैठक ियारी िथा संिालि हालसम्म ४ वटा बैठक सम्पन्ि
प्रशासि शाखा
१. गि आ.व. मा कायवपासलका बैठक २२ वटा
२. गि आ.व. मा िगर सभा बैठक २ वटा
समनि २०७७ श्रवाणदे झख २०७७ असोज मसान्िसम्म
१. कायवपासलका बैठक ५ वटा
समनि २०७७ कानिवक दे झख २०७७ पौि मसान्िसम्म
१. कायवपासलका बैठक ५ वटा
सूििा प्रववचध शाखा


अन्िर शाखा र वडाहरुबीि संिारका लागी ईमेल ID बिाई प्रयोगमा ल्याइएको ।



भूमी व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखा, राजचव उपशाखा, योजिा िथा अिुगमि उपशाखा,

साववजनिक खररद िथा सम्पवत्त व्यवस्थापि उपशाखाका कामहरु िुस्ि दरु
ु स्ि गिव सफ्टवेयर बाट सेवा
प्रदाि गररएको ।


भूमी व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखाका दस्िावेजहरु File Archieve System मा सुरक्षक्षि गरी
राझखएको ।



भम
ू ी व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखा र सामाजजक सरु क्षा िथा पञ्जीकरण उपशाखाको
कामहरुको Digitization कायव भैरहे को ।



दरु संिारका लाचग Internet, telephone, intercom र SMS System प्रयोग भएको ।



िगरपासलकाको Digital Profile ियार गररएको ।



E-procurement बाट साववजनिक खररद गररिे गररएको ।



िगर कायवपासलकाको कायावलय िथा वडाहरुमा Fiber लाईि पुयावइ Broadband connection गररएको ।



िगर कायवपासलकाको ियाँ भविमा 6 core को Lease line प्रयोगमा ल्याइएको ।



िगर कायवपासलकाको कायावलयको ियाँ भविमा Networking गरर इन्टरिेट जडाि गररएको ।



िगदी िथा सम्पिी कर वडाहरु बाटै सलिे व्यवस्था समलाइएको ।



िगर कायवपासलकाको कायावलयमा Payroll System राझखएको ।



ई–हाजजरी System राझखएको ।



Free wifi zones हरु स्थापिा गररएको ।



Ratnanagar App संिालि गररएको ।



सश
ु ासि िथा सरु क्षाको लागी CCTV जडाि गिे ियारी हुँदै ।
इन्टरिेट Security को लागी Firewall राख्ने कायव हुँदै ।





शाखा िथा वडाका सम्पूणव Computer लाई ICT Training आगामी महहिामा हदईिे ।
सूििा हदईएको/माचगएको = ३/३

भुसम ब्यवस्थापि िथा भवि नियमि उप शाखा

त्रैमाससक प्रगनि वववरण
आ.व. २०७७/०७८

२०७७/०७८ कानिवक वाट पौि मसान्िसम्म
क.स.

िक्सा पास निवेदि

१

दिाव सख्या

१६५

िक्सा पास सख्या
१३४

निमावण सम्पन्ि सख्या
७८

अधववाविवक प्रगनि वववरण
आ.व. २०७७/०७८
२०७७/०७८ साउिवाट पौि मसान्िसम्म
क.स.

िक्सा पास निवेदि

१

दिाव सख्या

२६८

िक्सा पास सख्या
२२०

महहला बालबासलका िथा जेरठ िागररक शाखा
अपाङ्गिा सम्बन्धी कायवक्रम
अपाङ्गिा पररिय पत्र वविरण (२०७७।०९।२४ सम्मको)–५०८ जिा
क

बगवको

ख बगवको

:– ९३ जिा
:– २४६ जिा

निमावण सम्पन्ि सख्या
१७८

ग

बगवको

:– १२९ जिा

घ

बगवको

:– ४३ जिा

महहला

:–१४६ जिा

पुरुि

:– २११ जिा

बालक

:– ३३ जिा

बासलका

:– २६ जिा

ज्येरठिागररक
परु
ु ि

महहला

:– ६७ जिा
:– २८ जिा



अपाङगिा पररियपत्र बबिरण सशववर संिालि सवै वडाहरुमा,



अपाङिा समन्वय



सांकेनिक भािा िासलम संिालि(३ महहिे),



सहायिा सामाग्री वविरण (जह्वल चियर,सेिो छडी,बैशाखी,कम्मोड चियर लगायि,



सिेििामूलक जजंगल प्रसारण–एर् एम रे डडयोहरु मार्वि,




ससमनिको बैठक

संिालि,

कृबत्रम हािगोडा राख्नको लाचग रकम प्रदाि–वडा िं ७ मा,
ववशेि कक्षा संिालि भएका ववद्यालयमा हट.सभ प्रदाि

ज्येरठ िागररक सम्बन्धी


ज्येरठ िागररक पररिय पत्र वविरण हाल सम्मको – १६५१ जिा,



ज्येरठ िागररक आश्रमहरुमा न्यािो कपडा र खाद्यान्ि सहयोग,



कािि
ु ी अचधकार सम्बन्धी सिेििा प्रदाि,



ज्येरठिागररक सम्माि ,



ज्येरठिागररक समन्य ससमनिको बैठक संिालि,



ज्येरठिागररक अवलोकि भ्रमण

महहला िर्वको :–



महहला लक्षक्षि कायवक्रम :– िासलम प्राति ३५जिालाई बबसभन्ि ब्यवसाय संिालिका लाचग रकम प्रदाि
,
समुह ÷ससमनि गठि िथा पररिालि ,



ससमनि ब्यवस्थापि रकम प्रदाि,



लैङ्चगक हहंसा बबरुद्धको असभयािहरु संिालि,



महहला समुहका सदस्यहरुलाई अिुसशक्षण संिालि,

महहला समुह ससमनि ,सस्थाको अिुगमि िथा साथ सम्पकव
बालबासलका िर्व


बालपस्
ु िाकालय ब्यवस्थापि,



बालक्लव ÷बालसंजाल पररिालि,



बालबबवाह बबरुद्धको असभयािहरु संिालि



बालवववाह बबरुद्धका फ्लेक्स,पिाव,पमतलेट ियारी एवं वविरण,



हराएका वालवासलकाहरुको खोजजकायवमा सहयोग,



श्रसमक बालबासलकाहरुलाई पररवारमा पुिसमवलि,



काममा लगाउिेलाई जररवािा,



बालगह
ृ हरुको, अिुगमि, ब्यवस्थापि र अन्र्िरकक्रया कायवक्रम,



बालमैत्री वडा घोिणा कायवक्रममा समन्वय,



िगरस्िररय बालसंजाल बैठकको समन्वय,



राजरिय/अन्िराजरिय बालहदवसको अवसरमा बबसभन्ि रिािात्मक कायवक्रमहरु संिालि,



बालववझयाईमा परे का बालबासलकाको पि
व थापिा, अिग
ु स्
ु मि



बाबआ
ु मा ववहहि वालवासलका संरक्षण कायवक्रम

सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, रोजगार प्रवर्द्य न तथा बजार अनुगमन उपशाखााः


पालिकास्तरीय सहकारी बजार लिर्ाा णको िालि सहकारी बजार लिकास कायाक्रर् र रत्नििर ििरपालिका लिच
सम्झौता भएको जसको कुि सम्झौता रकर् १ करोड ६२ िाख ८९ हजार रहे को छ र सम्झौता रकर्को ५०
प्रलतशत सहकारी बजार लिकास काया क्रर्िे र िालक ५० प्रलतशत रत्नििर ििरपालिका र यस अन्तरितका
सहकारी संस्थाको िाित साझेदारीर्ा लिर्ाा ण सम्पन्न हुिे कुरा सम्झौतार्ा उल्लेख छ।



सहकारी अन्तरलक्रया काया क्रर्।



सहकारी सञ्जाि िठि।



प्राइभेट उद्योि तथा व्यिसाय दताा ।)िटा १५हािसल जला (



सहकारी सञ्जाि सलर्लतसँ ि पालिकास्तरीय सहकारी बजार लिर्ाा णको िालि िाित साझेदारी सम्बन्धर्ा
छिफि।



पालिकास्तररय सहकारी बजार लिर्ाा णको िालि िाित साझेदारी सम्बन्धी सुचिा प्रकाशि िरर सहकारी
संस्थाबाट साझेदारीको प्रलतिद्धता संकिि जारी।



पयाटिसँि सम्बन्धीत सरोकारिािासँि पयाटि प्रिद्धा ि सम्बन्धी छिफि कायाक्रर्।



बजार अिुिर्ि कायाक्रर्।



प्राइभेट उद्योि तथा व्यिसाय दताा ।



लडलजटि िोडा लिर्ाा णको िालि लिलभन्न कम्पलिहरुसँि िाित अिुर्ाि र्ाि िररएको।



रत्नििर लभत्रका जला सहकारीीः ९३ िटा|(प्रदे श र लिभािर्ा दताा भएका सर्ेत)

रत्नििर ििरपालिका लभत्र र्ात्र कायाक्षेत्र रहे का जला सहकारीीः ७६ िटा।
सशक्षा शाखा
प्रगनि प्रनिवेदि (दोस्रो िौमाससक )
१.

नियसमि ववद्यालय अिुगमि िथा निरीक्षण

२. दास्रो

िौमाससक माग र्ारम संकलि /दरवन्दी रुजु र िलव भत्ता निकासाको लाचग ससर्ाररस

३. दरवन्दी समलाि र सशक्षा िथा मािव स्रोि निकासा केन्रमा निणवय सहहि पत्रािार
४. राहि सशक्षक , स.का. छिौटमा सहभागी
–जिजागनृ ि मा.वव. वपठुवा (सा.उ. मा. वव)

–आधारभस्ि ववद्यालय वेल्सी – स.का. छिौटमा
५ .ववद्यालयहरलाई अिद
ु ाि रकम निकासा
–ववद्यालय संिालि अिुदाि
–इन्टरिेट जडाि

–इसमस / िथयाङ्क,लेखापरीक्षण
– क्षमि बद्
ृ चध िासलमको रकम निकासा अिुदाि
६. ववद्यालय समायोजि िथा कक्षा थपघट
क.वागदे वी आ.वव. र.ि.पा. –१२
ख.रा.आ.वव. टरौली, र.ि.पा. –०५
ग. मोहोिा मा.वव. , र.ि.पा. –०९
संस्थागि ववद्यालयहरुमा शल्
ु क निधावरण कायवमा सहभागी

संस्थागि ववद्यालयहरुमा शल्
ु क निधावरण कायवदल गठि

गिे िगर सशक्षा ससमनि वाट निणवय भएको ।

–सामाजजक ववकास ससमनि संयोजक – श्री केशव आिायव
–ववद्याि ससमनि संयोजक – श्री निलकराज शमाव
–सशक्षा अचधकृि –

श्री राजेन्र प्रसाद वराल

वैकजल्पक ससकाइका लाचग ववद्यालयको ववद्याथीका लाचग यस आ.व.मा ICT कायवक्रम िपरे का माध्यसमक
ववद्यालयहरुमा 4TB र आधारभूि ववद्यालयहरुमा 1TB को हाडवडडक्स उपलब्ध गराउिे िगर सशक्षा ससमनिवाट
निणवय भएको

।

यस िगरपासलकामा ववद्यालयको जग्गाको उपयोग सम्वन्धमा कायवदल गठि गररयो
–िगर सशक्षा ससमनि सदस्य श्री ववरणु पौडेल –संयोजक
िगर सशक्षा ससमनि सदस्य

श्री मदि पुरी –सदस्य

शाखा अचधकृि श्री राजेन्र प्रसाद वराल –सदस्य

गै.स.स. सम्न्वय, साहहत्य कला भािा िथा संस्कृनि उपशाखा
(१) यस अवचधमा यस िगरपासलकामा सूचिकृि संघसंस्थाहरु २१ वटा ।

(२) टोल सुधार ससमनिलाई पुिगवठि गिव सकक्रय बिाउिको लाचग पत्रािार गिे कायव ।
(३) टोल सुधार ससमनिको ववधाि र सञ्िालि कायवववचध ियार गिे कायव ।
स्वास्थय शाखा

कायव प्रगनि बबबरण(मुख्य कायवक्रम)

आ.ब.२०७७/०७८(श्रावण दे झख पौि सम्म)
क्र.सं.
१.

कायवक्रम
कोसभड१९

कक्रयाकलाप

रोकथाम

िथा

नियन्त्रण क्वारे न्टाइि

कायवक्रम
२.
३.

निमावण

डेंगु नियन्त्रण

कायवक्रम

संस्था

िभएका

ब्यबस्थापि,आइसोलेसि

ब्यबस्थापि,वपससआर

पररक्षण

खोज र िरट गर कायवक्रम गररएको

महहला सामुदानयक स्वास्थय स्वयं
स्वास्थय

िथा

िथा

को

ब्यबस्थापि, निशल्
ु क एम्बल
ु ेन्स सेबा संिालि गररएको

सेबबका कायवक्रम
४.

निमावण

म.स्वा.से.हदवस िथा उत्कृस्ट म.स्वा.से.पुरस्कृि
गररएको

वडामा प्रकृयामा रहे को

आधारभुि स्वास्थय केन्र निमावण

५.

कडा रोग लागेका बबरासम लाइ बबपन्ि श्रावण दे झख पौि
ससर्ाररस(क्यान्सर,मुटु,मग
ृ ौला,स्पाइिल स्िररय
इन्जुरर,हे ड

इन्जुरर

लगायि

ककससमका रोगहरु)
६.

सम्म जम्मा ४० जिा लाइ िगर

बबपन्ि

िागररकलाइ

आचथवक

सहायिा

िौ ससर्ाररस ससमनिको निणवय अिुसार निशुल्क उपिारको
लाचग बबसभन्ि अस्पिालहरुमा पठाइएको

बबपन्ि िागररकलाइ औिचध उपिार बबपन्ि िागररकलाइ वाडव कायावलयको ससर्ाररस अिस
ु ार
आचथवक सहायिा

सामाजजक ससमनिबाट निणवय गराइ िगरबाट आचथवक

सहायिा श्रावण दे झख पौि सम्म ५ जिा लाइ हदइएको
न्यानयक ससमनि
अधववाविवकी प्रगनि वववरण
साल : २०७७

महहिा : साउि दे खी पौि सम्म

क्र.स

दिाव भएको वववाद संख्या

जम्मा

१

मुद्दा/निवेदि दिाव

७७

वववाद र्वछयौटको वववरण

जम्मा

१

न्यानयक बाट भएको र्ैसला

७

२

मेलसमलाप भएको

२४

३

प्रकक्रयामा रहे को

२२

४

अदालि / जजल्ला प्रहरी गएको

४

५

मुल्िवीमा रहे को

८

क्र.स

जम्मा

मुद्दाका प्रकारहरु
क्र.स
१

७७

मुद्दाको प्रकार

जम्मा संख्या

लेिदे िको मुद्दा

१७

अंश सम्बजन्ध/सम्बन्ध ववच्छे ड

५

घरायसी वववाद/घरे लु हहंसा

११

साधससमािा/बाटो वववाद/जग्गा झखिलो

२८

५

पालि पोिण

०

६

ज्याला मजदरु ी

२

कायावन्वयि

२

८

घर/जग्गा खाली गिे सम्बन्धी

२

९

नियम ववपरीि रुख ववरुवा लगाएको

२

१०

गाली बेइज्जिी

१

१०

अन्य

७

जम्मा

७७

२
३
४

७

सहमिी

jg, jftfj/0f tyf ljkt Joj:yfkg zfvf
!= xfn ;Dd ePsf] sfo{ k|utL ljj/0f M–
;'/lIft cfk|jf;g -;fdL_ kl/of]hgf
tYofª\s ;+sngM a}b]lzs /f]huf/af6 lkmtf{ ePsf M #(% hgf













;+rfng ePsf sfo{qmdx? M
j8f g+ %, !@, !# / !% df
ljlQo ;fIf/tf sIff ;~rfngsf] nflu k'j{ ;xeflu 5gf]6
k|f/lDes w/w'/L ;j]{If0f -efb| dlxgfdf ;DkGg e};s]sf] _
sIff ;~rfng ug]{ :yfgsf] 5gf}6
sIff Aoj:yfkg ;ldltsf] u7g
ljlQo ;fIf/tf sIff ;d'x u7gsf] nflu k|f/lDes a}7s
$ j6f j8fx?df ljlQo ;fIf/tf sIff ;+rfng
dgf]k/fdz{ ;DalGw sfo{qmdx? M
a}b]lzs /f]huf/af6 kms]{sf M ^) -hg/n k/fdz{_
Sjf/]G6fO{gdf /x]sf M @( hgf
cfO{;f]n];gdf /x]sf] M !@ hgf
a}b]lzs /f]huf/df /x]sf] d[To', a]kQf / ;Dks{ ljlxgsf kl/jf/ M % hgf

cGo M
 d[To' ePsf] M cld/ s'+j/, /Tggu/ j8f g+ !#, /x]sf] b]z M ;+o'Qm c/a O{ld/]6;\ -sf]le8 !( sf sf/0f_
 kfl/jfl/s k'g{ldng M /fdxl/ 9'+u]n, dn]l;ofdf /x]sf] >LdtL kfj{tL 9'+u]n, /Tggu/ j8f g+ %
 xfn ;Dd lhNnf k|zf;g sfof{no, lrtjg / lkkN;\ kmf]/ddf a}b]lzs /f]huf/ ;DalGw 7uL jf s'g} s;'/sf] d'2f
gePsf] .

jg, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf
 gu/ If]q leq kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{sf] nflu ;fj{hlgs s+sfnL pBf]u k|f= ln= ;+u ;Demf}tf .
 Nof08lkmn ;fO{6 Joj:yfkg
 b}ljs k|sf]kdf kl/ Iflt ePsf tyf SofG;/ /f]usf] pkrf/fy{ cfly{s cj:yf sdhf]/ ePsfx?nfO{ ;xof]u /sd
pknAw u/fO{Psf] .

gu/ k|d'v;+u pBdlzntf k|j4{g sfo{qmd
 gu/ k|d'v;+u pBdlzntf k|j4{g sfo{qmd ;DalGw lgb]{lzsf tyf Aofh cg'bfg ;DaGwL sfo{ljlw lgdf{0f ;DkGg .
 gu/ k|d'v;+u pBdlzntf k|j4{g sfo{qmd ;+rfngfy{ g]kfn a}+s lnld6]8 ;+u ;Demf}tf ;DkGg .
 sfo{qmd ;DaGwL cled"vLs/0f sfo{qmd sfo{kflnsf ;b:ox?;+u 5nkmn ;DkGg .

ul/jL lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd -d]8\kf_

 ul/jL lgjf/0fsf nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd ;+rfngsf] nflu !^ j6f j8fx?sf] j:t'l:ytLsf] nflu k|f/lDes
;j]{If0f ;DkGg .
 gu/:tl/o n3' pBd ljsf; ;ldlt u7g .
साववजनिक सम्पवत्त िथा खररद उपशाखा
१. नियमािुसार पुरािा सवारी साधि कवाडी स्वरुप सललाम ववक्रीको लाचग टे ण्डर आह्वाि गरर टे ण्डर प्रकक्रयाबाट
रोहाि िे डसव एण्ड सतलायसव भरिपरु लाई एक थाि ग्रेडर, टाटा सम
ु ो र एक थाि मोटर साइकल सललाम
गररएको ।
पूवावधार शाखा
१. टाँडी िोकमा Sky Bridge (आकाशे पुल) निमावण गररएको ।
२. सौराहािोकमा Buspark निमावण गररएको ।
३. वडा िं. ९ Eco Park Cultural Village

निमावण गररएको ।

४. र.ि.पा ४ र ६ मा City Hall निमावण गररएको ।
५. र.ि.पा ७ जस्थि बरहनिमा हावत्त प्रजजि केन्र जोड्िे झोलुङ्गे पुल निमावण गररएको ।
कृवि ववकास शाखाको हालसम्मको प्रगनि प्रनिवेदि

१) र्लर्ुल िथा िरकारी मल्
ं ृ ला ववकास आयोजिा अन्र्िगि
ू य श्रख

 कोसभड–१९ राहाि कायवक्रम अन्र्िगि एक घर एक हहउदे वाली कम्पोजजट वीउ वविरण
क्र.स.
१.

घरधरु ी
१९००

बजेट रु.
२,००,०००/-

२) सािा ककसािलाई करे सावारी खेिी कायवक्रम अन्िगवि हहउदे वाली कम्पोजजट वीउ वविरण
क्र.स.
१.

घरधरु ी

बजेट रु.

४५००

४,५०,०००/-

३) यस िालु आ.ब. २०७७/०७८ को शसवि िथा वववत्तय समानिकरण िर्वका अिुदाि कायवक्रम सम्बजन्ध सुििा
प्रकाससि भएको ।

४) रत्ििगर िगरपासलका अन्िगवि अिुदािको मल ववक्री वविरण गिव ३७ संघ संस्थाहरु मल ववक्रेिाको लाचग
ससर्ारीस भई नियुक्त्ती गररएको ।
सहकारी संस्था

र्मव वा कम्पिी

जम्मा

२५

१२

३७

५) यस िालु आ.ब. थप दिाव िववकरण ् भएको कृवि समुहको
क्र.स.

ियाँ दिाव

िववकरण

१

६

७

६) असल कृवि अभ्यास िथा ववज वद्
ु ो पव
ू व मल
ु वीउ PBS (Pre Basic seed) वविरण
ृ धीलाई प्रोत्साहि गिव आलक
गररएको ।

सामाजजक सुरक्षा िथा पजञ्जकरण उपशाखा,रत्ििगर ि.पा.का को २०७७ पुि २३ सम्मको प्रनिवेदि



पहहलो िौमाससक भत्ता वविरण पुणव अिलाईि ववधनु िय बैककङ प्रणालीबाट सम्पन्ि गररएको छ ।

सबै एम एस अपरे टर र कर्ल्ड साहायक को पररिालि गरर सामाजजक सुरक्षा वववरण बसाईसराई
व्यवस्थापि दिाव िववकरण िथा लगि कट्टा समेि सम्पन्ि गदै आएको ।



कायावलयमा आएका निवेदि अिुसार पजञ्जकरणका पुरािा असभलेख बाट प्रनिसलवप, राय

गरर

पठाइएकोमा संशोधि कायव अकावःे आदे श िभएसम्मका लाचग १ विव परु ािा घटिा दिावको रोककएको छ
।


डडजाइजेसि को कायव सुििा प्रसारण मुल्याकंि गरर परामशव सेवाको लाचग हे टौडा इन्सहटच्यट
ु अर्
टे किोलोजी संग सम्झौिा को प्रकृया परु ा भई सम्झौिा गरर मससर पहहलो हतिा बाट काम सरु
ु भई



लेववसलङ, स्क्यानिङ गरर बक
ु बिाई अव इजन्ि हुिे क्रममा रहे को छ ।
हाल सम्मको प्रगनि प्रनिवेदि ववभागमा PTS मार्वि पठाइसकेको । अव दोश्रो िौमाससक सम्पन्ि
भएपनछ पठाइिेछ ।



राजरिय पररियपत्रको जजम्मा प्राति भएसंगै सबै वडालाई प्रगनि प्रनिवेदिको लाचग लेझखपठाएको र
पररिय पत्र को कायव सबै वडाहरुमा सम्पन्ि भईसकेकोमा ६,१२,१४ ि. वडाहरुबाट प्रनिवेदि प्राति
भएको ।

रत्ििगरपासलकामा पशु पंक्षी सम्बिधी भए गरे का असलहरु


पशु सेवाको बबस्िार पशु सेवा िथा प्रववचध प्रसारवाट कृिकको जजववको पाजविमा सहयोग गरर सध
ु ार
ल्याउि पशु स्वास्थय सेवा िचल सध
ु ार सेवालाई गाउ गाउ सम्म परु याउि सेवा केन्र ववस्िार
गररएको छ ।



साबबक पञ्िकन्याको

र.ि.पा. १० ११ १२ र १३ हिे गरर र.ि.पा. १०



साबबक वपठुवाको लाचग



साबबक बछौसल को लाचग

र.ि.पा १४ १५ र १६ हिे गरर र.ि.पा. १६ वपठुवा



सेवा केन्र ववस्िार भई

सेवा प्रवाह भई रहे को वाविवक

र.ि.पा

बैररया

४ ५ ६ र ७ हिे गरर र.ि.पा. ५ झुवािी

७००० गाई भैसीमा

िचल सुधार भएको

गरी उन्िि वाच्छी र वाच्छा उत्पादि भई गाई पालि व्याबसाय र्स्टाई रोजगारी सज
ृ िा भएको ।


उन्ििि पशु पालिको प्रववचध व्यावसानयकिामा ववस्िार भएको कृवि सेवा मेसशिेरी औजार वविरण
कायवक्रमले पशु पालि




सहजिा

दध
ु मा उत्पादिमा लागि

भएको ।

खिव कम भै कृिकको आय आजविमा स्िर

वद्
ृ चध भएको ।

घास खेिीको बबस्िार ववववचधकरणले साईलेजको प्रयोगले पशु आहारको सुधार उत्पादि
र

उत्पादि वद्
ु उत्पादि बढे को
ृ चध िथा उत्पादि लागि खिवमा कसम आएकोले दध

गुणस्िर



दध
ु को ववववचधकरण हुदै गई रहे को दध
ु को प्रशस्ि मात्रमा स्थानिय स्थरमा खपि बहढ रहे को
दै निक र.ि.पा.मा ५०००० पिास हजार सलटर उत्पादि भईरहे को ।



पशु पालि र यसको उत्पाहदि पदाथवको बजारी करणले िया रोजगारीको सज
ृ िा भएको जस्िै



र्ेसहाउस र

दध
ु ववक्री

संख्यमा वद्
ृ चध भएको

।




पशु ववमा गिे संख्या अत्याचधक रहे को र यसवाट जोझखम न्यूनिकरण भईरहे को

पशु पंक्षी पालिको क्षेत्रमा र.ि.पा. राजरिय पहहिािको रुपमा रहे को जस्िै गाई, भैसी कुखरु ा माछा
वंगुर पालि र घास






दध
ु उत्पादि सहकारी संख्या सवल

र सक्षम हुदै गईरहे को सहकारी संस्था २१ वटारहे को
रिपा ९ हटकौसलमा ल्क्क्ष्जए वाट सुववधा सम्पन्ि पशु हाट वजारको निमावण भईरहे को
पशु पंक्षी पालि उत्पादि वाट उत्पाहदि प्राङगाररक मलले
र.ि.पा. १० बैररयामा सस.हट.ई.सभ.टी
भई



खेनि ।

रहे को जसवाट

मार्वि ३ विे

ववज्ञाि प्राववचधक

प्राववचधक ज्ञाि ससप दक्ष सेवामा ववस्िार भएको

यव
ु ाहरु वैदेसशक रोजगारी छोडेर

पालि माछा पालि िर्व आकससवि

सशक्षाको अभ्यास

।

पशु पालि व्यासायमा आकससवि भई बाख्रा र वंगरु कुखरु ा र
व्यावसायमा

रदहह प्रस्िि मात्रमा उत्पादि भएको


पशु

खेनिमा वद्
ृ चध भएको

स्वदे शमा उत्पाहदि गण
ु स्िरीय

मासरु दध
ु

िगरपासलका सभत्र कृिकहरुले पालेका गाईभैसीलाई सत्ु केरी भत्ता वविरण कायवक्रमले पशु पालि
असल अभ्यास र हरे क कृिकको घर दै लोमा प्राबबचधक सेवाले कृिक उत्साहह भएको पाइएको छ ।

आचथवक प्रसाशि उपशाखा
अिम
ु ानिि बजेटः

१,२२,३१,५९,८६०।००

आम्दिीः

४३,२२,४७,९८४।००

िालु खिव :

२०,९८,१४,०२३।००

(३१.१२ %)

७,९४,५१,८२१।००

(१४.४६ %)

जम्मा खिवः

२८,९२,६५,८४५।००

(२३.६४ %)

पँज
ु ीगि खिवः

योजिा िथा अिुगमि उपशाखा
कुल योजिा संख्या – ४४४

संझौिा भएका योजिा – १०१
सम्पन्ि भएका योजिा – ३५
ञ) सूििा

अचधकारीको र प्रमुखको िाम र पद

सि
ू िा अचधकारीको िाम -

श्री रामु खड्काथोकी

प्रमख
ु को िाम -

श्री सशसशर पौडेल

पद :– सि
ू िा प्रववचध अचधकृि

पद – प्रमख
ु प्रशासकीय अचधकृि
ट) ऐि, नियम, ववनियम वा निदे सशकाको सूिी
िगरसभाबाट हालसम्म िजुम
व ा भएका ऐि ,कािूिहरु
ऐिहरु

-११

नियमहरु

-०२

निदे सशकाहरु

-०४

कायवववचधहरु

-१७

जम्मा

- ३४

रत्ििगर िगरपासलकाको प्रशासकीय कायवववचध नियसमि गिे ऐि २०७४ को दर्ा ३ र ४ ले हदएको अचधकार
प्रयोग गरी िगरकायवपासलकाबाट दे हायका ऐि, नियमावली , निदे सशका र कायवववचधहरु िजुम
व ा भई कायवन्वयिमा
रहे को ।

यस िगरपासलकाबाट पाररि भएका,ऐि, नियमवली,निदे शीका, कायवववचधहरु
क्र.सं. समनि

ऐि

१

२०७४।०३।३१

आचथवक ऐि, २०७४

२

२०७४।०४।०५

ववनियोजि ऐि, २०७४

३

२०७४।११।१६

रत्ििगर िगरपासलकाको आचथवक कायवववचध नियसमि िथा
व्यवजस्थि गिव बिेको कािि
ू , २०७४

४

२०७४।११।१६

प्रशासकीय कायवववचध (नियसमि गिे) ऐि, २०७४

५

२०७४।११।१६

सशक्षा ऐि, २०७४

६

२०७५।०३।११

सहकारी ऐि, २०७५

७

२०७५।०३।११

ववपद् जोझखम न्यूिीकरण िथा व्यवस्थापि गिव बिेको ऐि,
२०७५

८

२०७५।०३।११

रत्ििगर िगरपासलकाको न्यायीक ससमनिले उजुरीको कारवाही

गदाव अपिाउिुपिे कायवववचधको सम्बन्धमा व्यवस्था गिव बिेको
ऐि, २०७५
९

२०७५।०३।११

१०

२०७६।०३।१६

११

२०७६।०३।१६

कृवि व्यवसाय प्रवद्र्धि सम्बन्धी ऐि, २०७५
बबनियोजि ऐि २०७६
आचथवक ऐि २०७६

यस िगरपासलकाबाट पाररि भएका नियमावलीहरु
क्र.सं.

समनि

नियम

१

२०७४।०९।१३

कायव ववभाजि नियमावली, २०७४

२

२०७४।०९।१३

कायव सम्पादि नियमावली, २०७४

यस िगरपासलकाबाट पाररि भएका निदे सशकाहरु
क्र.सं.

समनि

निदे सशका

१

२०७५

बजार अिुगमि निदे सशका २०७५

२

िगर प्रमख
उद्यमसशलिा प्रववद्धि कायवक्रम
ु
निदे सशका ,२०७७

३

२०७७।०९।२९

हाट बजार संिालि िथा व्यवस्थापि निदे सशका
,२०७७

४

२०७७।०९।२९

यस िगरपासलकाबाट हाल सम्म पाररि भएका

ववज्ञापि कर निदे सशका ,२०७७

कायवववचधहरु

क्र.सं.

समनि

कायवववचधहरु

१

२०७४।०३।३१

िगर सभा संिालि कायवववचध, २०७४

२

२०७४।०९।१३

बैंठक संिालि सम्बन्धी कायवववचध, २०७४

३

२०७५।०१।२५

४

२०७५।०२।०९

एकीकृि सम्पवत्त कर व्यवस्थापि कायवववचध, २०७५

स्थािीय िहको उपभोक्िा ससमनि गठि, पररिालि िथा
व्यवस्थापि सम्बजन्ध कायवववचध ,२०७५

५

२०७५।०२।०९

‘घ’ वगवको निमावण व्यवसायी ईजाजिपत्र सम्बन्धी
कायवववचध, २०७५

६
७

सहकारी संघ संस्था एकीकरण कायवववचध २०७५
२०७५।०२।०९

८

जग्गा ववकास कायवववचध ,२०७५
एर् .एम. रे डडयो (व्यवस्थापि संिालि) कायवववचध
२०७५

९

होमस्टे संिालि कायवववचध २०७५

१०

२०७६। ।

टोल ववकास संस्था संिालि कायवववचध ,२०७६

११

२०७६। ।

र्ोहोर मैला व्यवस्थापि कायवववचध ,२०७६

१२

२०७६। ।

रत्ििगर मेलसमलाप कायव संिालि कायवववचध २०७६

१३

२०७७।०३।०८

रत्ििगर

िगरपासलका

लेखा

ससमनि

सम्बन्धी

कायवववचध, २०७७
१४

करारमा प्राववचधक कमविारी व्वस्थापि गिे कायवववचध
,२०७७

१५
१६

२०७७।०९।२९

१७

२०७७।०९।२९

सहुसलयिपण
ू व कजावमा उद्यम व्यवसायका लाचग व्याज
अिद
ु ाि सम्बन्धी कायवववचध,२०७७
रत्ििगर स्थािीय राजपत्र प्रकाशि कायवववचध ,२०७७
कृविजन्य व्यवसाय संिालि कायवववचध ,२०७७

ठ) आम्दािी, खिव िथा आचथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावचधक वववरण
अिुमानिि बजेटः

१,२२,३१,५९,८६०।००

आम्दिीः

४३,२२,४७,९८४।००

िालु खिव :

२०,९८,१४,०२३।००

(३१.१२ %)

७,९४,५१,८२१।००

(१४.४६ %)

पँज
ु ीगि खिवः

जम्मा खिवः

२८,९२,६५,८४५।००

(२३.६४ %)

ड) िोककए बमोजजमका अन्य वववरण


हालसम्म ५५ बबगा साववजनिक जग्गा पहहिाि भई िापजाँि गरे र संरक्षण गररएको ।



हटकौली जंगल िौरमा िारबार गरे र कृरणसार संरक्षण गरी पयवटि पववदि गररिे भएको ।
समाति

