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_

cf=j=@)&& sf] ;fpg b]lv @)&* sf] c;f/ d;fGt ;Ddsf ljj/0fx? ;dflji6
ldltM @)&* a}zfv $
k|sfzs

gu/ ;"rgf s]Gb|

निकायको स्वरुप र प्रकृनि -:
िेपाल सरकारबाट िेपाली िागररक लाई प्रदाि गिे सबै ककनसमका सेवाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा जििाको
अनि िै निकटिामा रकह सेवा प्रदाि गिे िेपालको सं कवधाि २०७२ ले व्यवस्था गरे अिुसारको सबैभन्दा
िल्लो िह गाउँपानलका िथा िगरपानलका हो । रत्निगर िगरपानलका चििवि चजल्लाको दोस्रो ठू लो र

पुरािो िगरपानलकाको पूवम
व ा वरण्डाभार जं गल, पचिममा कयर िथा बुढीरानि खोला दचक्षणमा चििवि

राकिय निकुञ्ज र उत्तरमा कानलका िगरपानलकाको नसमािा नभत्र अवचस्थि भू-भाग लाई िेपाल सरकारबाट
रत्निगर िगरपानलकाको िाममा स्थािीय िहको रुपमा अचस्ित्वमा रहे को छ ।
िगरपानलकाको पररिय
चििवि चजल्लाको पूवी क्षेत्रको केन्रको रुपमा रहे को रत्ििगर िगरपानलका िेपालको म्यभागमा
अबचस्थि छ ।चििवि राकिय निकुञ्ज सँग जोनडएर रहे को यस िगरपानलकामा पिे सौराहा िेपालकै िे स्रो प्रमुख
पयवटकीय गन्िव्य स्थलको रुपमा रहे को छ।िेपालको पूव व पचिम जोड्िे महे न्र राजमागवको दुवै िफ व पिे र
काठमाण्डौँ जािे मुख्यमागव पनि पिे भएकाले सुगमिाको दृकिकोणले पनि सहज पहुँि रहे काले बसोबास योग्य
स्थािको रुपमा पनि कवकास भइरहे को छ ।
रत्ििगर िगरपानलकाको स्थापिा नमनि २०५३/१०/११ मा साकवकको पञ्चकन्या र रत्ििगर
गाउँकवकास सनमनि नमलाएर भएको हो । नमनि २०७१/०८/१६ मा िेपाल सरकारको निणवयबाट सानबक
कपठु वा र बछ्यौली गा.कव.स सचममनलि भएर यसको क्षेत्र नबस्िार भएको छ । प्रसस्ि उबवर कृकि भूनम,
बरण्डाभार क्षेत्रको जंगल दुलभ
व वन्यजन्िु, कवकवध िराहरुको बासस्थाि, नसमसार क्षेत्र, शहरीकरण भइरहे को बस्िी
जस्िा कारणले यस िगर व्यावसायीक कृकि पयवटककय शहरको रुपमा कवकास भइरहे को छ ।
चििवि चजल्लाको कहउदे राजधािी रहे को झुवािी यस िगरपानलकामा पदवछ । शुरुमा यहाँ थारु जानिको
बसोबास रहेको नथयो । औलो लाग्िे भएकाले अन्य समुदाय यहाँ बसोवास गदै िथे । पनछ जंगल फ डािी भएर
औले उन्मुलि हुि थाले पनछ मात्र अन्य चजल्ला बाट कवनभन्न जाि जानि हरु बसाइ सरी बसोवास गिव थालेको
पाइन्छ । हाल रत्ििगर िगरपानलकामा पनि िेपालका प्राय सबै चजल्लाका मानिसहरु बसोवास गदवछि । यस
क्षेत्रमा यहाँका रै थािे आददबासी जिजानि भन्दा अन्य स्थािबाट आएका जािजानिको बाहुल्यिा रहे को छ ।
नभन्ननभन्न जािजानि भािाभािीको बाहुल्यिा रहे िा पनि सबै समुदाय नबि पारस्पररक र आचत्मय समबन्ध रकह
आएको छ ।
यस िगरपानलकाको कवनभन्न क्षेत्रको िामाकरण कसरी भयो भन्ने समबन्धमा नभन्ननभन्न ककमबदचन्ि रहेको
पाइन्छ । त्रेिायुगमा श्रीकृष्णले गोकुलबाट गाई िराउि ल्याउिे क्रममा जनमिमा लौराले घोिेर जल निकाली
खुवाएको र बढी भएको पािी जममा भई घोल भएकाले लौरीघोल भएको भन्ने भिाइ छ । यसै लौरीघोलको
पािी िै धेरै पनछसमम वरपरका बानसन्दाले खािेपािी र िुहाउिे िथा कपडा धुिे कायवका लानग प्रयोग गदै
आएको पाइन्छ । त्यस्िै अको ककमबदन्िी अिुसार चशव पुराणमा अचग्िको पत्नी रनिले यसै ठाउमा चशवको

्याि गरी वरदाि अिुसार आफ्िो पनि पाइ इच्छा नसद्ध भएकाले उिैको िामको स्मृनिमा रत्ििगर रहे को भन्ने
चझिो मि समेि रहेको छ ।
टाँडीको िामले पररचिि यस क्षेत्र ित्कालीि महारािी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको भ्रमण पनछ ित्कानलि
दे वौली गाउँ पञ्चायिको िाम रत्ििगर गाउँ पञ्चायिमा पररविवि भएको पाइन्छ । रत्ििगर िगरपानलकाको
स्थापिा हुदा अन्य गा.कव.स गानभयिा पनि रत्ििगर िाम िै प्रिनलि र्ो ।

भौगोनलक अवचस्थनि, नसमािा िथा राजिैनिक र प्रशासनिक कवभाजि :
प्रदे श

:३

प्रनिनिनध सभा निवाविि क्षेत्र िं.

:चििवि १

प्रदे श सभा निवाविि क्षेत्र

:चििवि १ ख

िगरपानलका

:रत्ििगर

वडा सं ख्या

:१६

टोलनबकास सं स्था

:२५०

केन्र

:रत्ििगर ि.पा. वडा िं. १ बकुलहर

क्षेत्रफ ल

:६८.६७ बगव कक.नम

पररनध

:७२.४५ कक.नम.

िगरपानलकाको नसमािा :
पूव व

:खैरहिी ि.पा.

पचिम

:बरण्डाभार जंगल क्षेत्र

उत्तर

:कानलका िगरपानलका

दचक्षण

:खैरहिी ि.पा. िथा चििवि राकिय निकुञ्ज

अक्षांस

:२७ नडग्री ३२ नमिेट ५५ सेकेण्डदे चख २७ नडग्री ४० नमिेट ५२ सेकेण्ड

दे शान्िर

:८४ नडग्री २८ नमिेट ४ सेकेण्डदे चख ८४ नडग्री ३३ नमिेट ५० सेकेण्ड

समुन्र सिहबाट उिाई :

अग्लो

:२१४ नम. भ ुत्याहा र.ि.पा. १६

होिो

:१८१ नम. ठू लो रािी र खगेरी खोलाको दोभाि

हावापािी

:उष्ण

िापक्रम

:न्यूििम १२ नडग्री से, अनधकिम ३९ नड.से.

औिि विाव

:२२६७ नम.नम.

औिि पररवार सदस्य

:४.५४ जिा

बाकिवक जिसं ख्या वृकद्धदर

:२.१ प्रनिशि

जिघित्व

:१२०५ जिा प्रनि वगव कक.नम. (विजंगलको क्षेत्रफ ल कटाई)

भौगोनलक स्वरुप

:उत्तर पूवब
व ाट पचिम दचक्षणिफ व ढले को समथर भू–भाग

जानिको आधारमा जिसं ख्या कववरण
यस िगरपानलकामा बसोबास गिे धेरै जािजानि म्ये 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 घरधुरीको अवस्था :
यस िगर यस िगरपानलकामा बसोबास गिे घर धुरी म्ये पक्की कालोपत्रे ६०.०५ प्रनिशि, ग्राभेल २८.५५
प्रनिशि, अन्य १०.३५ प्रनिशि रहे को छ ।
धमवको आधारमा जिसंख्याको कविरण :
यस िगरपानलकामा बसोबास गिे जिसं ख्याम्ये कहन्दु ८८.५३ प्रनिशि, बौद्ध ७.६३ प्रनिशि, कक्रचियि २.४२
प्रनिशि, मुस्लीम १.२६ प्रनिशि र अन्य ०.१६ प्रनिशि रहेको छ ।
मािृभािाको आधारमा जिसंख्याको कविरण :
यस िगरपानलकामा िेपाली भािी ७५.२५ प्रनिशि, थारु भािी १२.८७ प्रनिशि, िामाङ्ग भािी ३.९९ प्रनिशि,
िेवार भािी १.७३ प्रनिशि गुरुङ्ग भािी १.४५ प्रनिशि र अन्य ४.७१ प्रनिशि छि् ।

शौिालयको प्रयोगको अवस्था:

पदक्क शौिालय हुिे ५८.२३ प्रनिशि, साधारण शौिालय हुिे ४०.८३ प्रनिशि र शौिालय िहुिे ०.९६ प्रनिशि
छि् ।
वडा अिुसार घरधुरी िथा जिसंख्याको कववरण

स्थािीय प्रमुख िाडपवव िथा जात्रा र मेलाहरुको कववरण :

िगरपानलकाको प्रमुख पयवटकीय, धानमवक, ऐनिहानसक र पुरािाचत्वक स्थल :

निकायको काम, किवव्य र अनधकार

िगरपानलकाको एकल अनधकार सं कवधािको अिुसूिी–८ मा उल्ले ख भए बमोचजम हुिेछ ।

उपदफ ा (१) को सववसामान्यिामा प्रनिकूल असर िपिे गरी िगरपानलकाको काम, किवव्य र
अनधकार दे हाय बमोचजम हुिेछ –
क. िगर प्रहरी

(१) िगर प्रहरीको गठि, सञ्चालि, व्यवस्थापि, नियमि िथा िगर प्रहरी समबन्धी िीनि, कािूि
र मापदण्डको निमावण िथा कायावन्वयि,
(२) दे हायका कायवमा सहयोग पुर्याउिको लानग िगर प्रहरीको पररिालि गिव सकिे –
(क) िगरपानलकाको िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा निणवय कायावन्वयि,
(ख) िगरपानलकाको समपचत्तको सुरक्षा र सं रक्षण,
(ग) स्थािीयस्िरमा हुिे सभा समारोह, परमपरा िथा जात्रा िाडपववको सुरक्षा व्यवस्थापि,
(घ) स्थािीय बजार िथा पाककवङ स्थलको रे खदे ख र व्यवस्थापि,
(ङ) गाउँ वा िगर सरसफ ाई समबन्धी मापदण्डको कायावन्वयि,

(ि) न्याकयक सनमनिले गरे का नमलापत्र िथा निणवयको कायावन्वयि,
(छ) साववजनिक ऐलािी र पिी जग्गा, साववजनिक भवि, समपदा िथा भौनिक पूवावधारको सं रक्षण
र सुरक्षा,

(ज) कवपद् व्यवस्थापि समबन्धी खोजी, उद्धार, राहि िथा पुिस्र्थापिा,
(झ) अिनधकृि कवज्ञापि िथा होनडङ बोडव नियन्त्रण,
(ञ) छाडा पशु िौपायाको नियन्त्रण,

(ट) अिनधकृि निमावण िथा साववजनिक समपचत्त अनिक्रमण रोकथाम िथा नियन्त्रण,
(ठ) कायवपानलकाले िोकेको अन्य कायव।
ख. सहकारी सं स्था

(१) सहकारी सं स्था समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्डको निमावण, कायावन्वयि र नियमि,
(२) समबचन्धि िगरपानलकाको भौगोनलक क्षेत्रनभत्र सञ्चालि हुिे सहकारी सं स्थाको दिाव, अिुमनि,
खारे जी र कवघटि,

(३) सहकारी विि िथा ऋण पररिालि समबन्धी स्थािीय मापदण्ड निधावरण र नियमि,

(४) सहकारी समबन्धी राकिय, केन्रीय, कवियगि, प्रादे चशक र स्थािीय सङ्घ सं स्थासँग समन्वय र
सहकायव,

(५) सहकारी समबन्धी स्थािीय िथ्याङ्क व्यवस्थापि र अ्ययि अिुसन्धाि,
(६) स्थािीय सहकारी सं स्थाको क्षमिा अनभवृकद्ध,
(७) स्थािीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धि, पररिालि र कवकास ।
ग. एफ .एम. सञ्चालि

(१) एक सय वाटसममको एफ . एम. रे नडयो सञ्चालि अिुमनि, िवीकरण, नियमि र खारे जी,
(२) प्रदे श कािूिको अधीिमा रही एफ .एम. सञ्चालि समबन्धी अन्य कायव ।
घ. स्थािीय कर, सेवा शुल्क िथा दस्िुर
(१) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही समपचत्त कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रचजिे शि
शुल्क, सवारी साधि कर, सेवा शुल्क दस्िुर, पयवटि शुल्क, कवज्ञापि कर, व्यवसाय कर, भूनमकर
(मालपोि), मिोरञ्जि कर समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि|

(२) स्थािीय पूवावधार िथा सेवाको शुल्क निधावरण, सड्ढलि र व्यवस्थापि,
(३) ट्रेककङ्ग, कायाककङ्ग, कयािोनिङ्ग, बञ्जी जमप, चजपफ्लायर, र्याचफ्टङ्ग, मोटरबोट, केवुलकार सेवा
लगायि अन्य जल िथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालि हुिे िवीि पयवटकीय सेवा िथा साहनसक खेलको
शुल्क,

(४) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर निधावरण िथा सङ्कलि,
(५) स्थािीय राजस्वको आधार कवस्िार िथा प्रवद्र्धि,

(६) ढु गां, नगट्टी, वालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्ले ट, खरीढु गां आदद प्राकृनिक एवं
खािीजन्य वस्िुको नबक्री िथा निकासी शुल्क दस्िुर सं कलि

(७) नसफ ाररस, दिाव, अिुमनि, िवीकरण आददको शुल्क, दस्िुर निधावरण र सं कलि
(८) स्थािीय राजस्व प्रवद्र्धिका लानग प्रोत्साहि,
(९) राजस्व सूििा िथा िथ्याकंको आदाि प्रदाि,

(१०) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही स्थािीय िहमा राजस्व ि ुहावट नियन्त्रण समबन्धी
िीनि, कािूि, मापदण्ड र नियमि,
(११) स्थािीय पूवावधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्िुर समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड र
नियमि,
(१२) मालपोि सकंलि,

(१३) कर िथा सेवा शुल्क समबन्धी अन्य कायव।
ङ. स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि

(१) स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि समबन्धी िीनि, मापदण्ड, सेवा शिव, योजिा, कायावन्वयि र
नियमि,
(२) सं कवधािको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोचजम समायोजि भएका कमविारीको व्यवस्थापि,
उपयोग र समन्वय,
(३) सगंठि कवकास, जिशचि व्यवस्थापि र वृचत्त कवकास,
(४) स्थािीय कािूि बमोचजम सगंठि िथा व्यवस्थापि सवेक्षण गरी सगंठि सं रििा िथा दरबन्दी
निधावरण,
(५) स्थािीय सेवाको व्यवस्थापिमा सूििा िथा सञ्चार प्रकवनधको उपयोग, प्रवद्र्धि र नियमि,
(६) जिशचि व्यवस्थापि िथा वृचत्त कवकास,
(७) स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कायव।
ि. स्थािीय िथ्याकं र अनभले ख सकंलि

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

(३) जन्म, मृत्यु, कववाह, समबन्ध कवच्छे द, बसाइसराइ दिाव र पाररवाररक लगिको अनभले ख िथा
पञ्जीकरण व्यवस्थापि,
(४) सूििा िथा सञ्चार, प्रकवनधयुि आधारभूि िथ्याकंको सकंलि र व्यवस्थापि,
(५) स्थािीय िथ्याकं र अनभलेख सकंलि समबन्धी अन्य कायव ।
छ. स्थािीयस्िरका कवकास आयोजिा िथा पररयोजिा

(१) कवकास आयोजिा िथा पररयोजिा समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िजुम
व ा, कायावन्वयि,
अिुगमि, मूल्याकंि र नियमि,

(२) आनथवक, सामाचजक, सांस्कृनिक, वािावरणीय, प्रकवनध र पूवावधारजन्य कवकासका लानग आवश्यक
आयोजिा िथा पररयोजिाहरूको िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि िथा मूल्याकंि,
(३) आयोजिाको अ्ययि, अिुसन्धाि िथा प्रभाव मूल्याकंि,

(४) समभाव्य प्राकृनिक श्रोि िथा साधिको पकहिाि िथा अनभले ख व्यवस्थापि,
(५) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही शहरी कवकास, बस्िी कवकास र भवि समबन्धी
िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा सो समबन्धी योजिा िजुम
व ा, आयोजिा पकहिाि, अ्ययि, कायावन्वयि
र नियमि,
(६) राकिय भवि सं कहिा िथा मापदण्ड बमोचजम भवि निमावण अिुमनि, अिुगमि र नियमि,
(७) सरकारी भवि, कवद्यालय, सामुदाकयक भवि, सभागृह र अन्य साववजनिक भवि िथा सं रििाको
निमावण र ममवि समभार िथा सञ्चालि र व्यवस्थापि,
(८) सङ्घीय र प्रदे शस्िरीय आयोजिा िथा पररयोजिाको कायावन्वयिमा समन्वय, सहजीकरण र
सहयोग,
(९) सुरचक्षि बस्िी कवकास समबन्धी िीनि, योजिा, कायवक्रम िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि, नियमि
र मूल्याकंि,

(१०) साववजनिक निमावण कायवको लानग प्रिनलि कािूि बमोचजमको “घ” वगवको इजाजिपत्रको
जारी, िवीकरण िथा खारे जी,
(११) पयवटि क्षेत्रको कवकास, कवस्िार र प्रवद्र्धि समबन्धी आयोजिाहरूको पकहिाि, कायावन्वयि,
व्यवस्थापि, अिुगमि िथा नियमि,

(१२) िवीि पयवटकीय सेवा िथा कायवहरू समबन्धी आयोजिाहरूको पकहिाि, कायावन्वयि,
व्यवस्थापि, अिुगमि िथा नियमि,
(१३) कवकास आयोजिा िथा पररयोजिा समबन्धी अन्य कायव ।
ज. आधारभूि र मा्यनमक चशक्षा

(१) प्रारचमभक बाल कवकास िथा चशक्षा, आधारभूि चशक्षा, अनभभावक चशक्षा, अिौपिाररक चशक्षा,
खुला िथा वैकचल्पक निरन्िर नसकाइ, सामुदाकयक नसकाइ र कवशेि चशक्षा समबन्धी िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि, मूल्याकंि र नियमि,

(२) सामुदाकयक, सं स्थागि, गुठी र सहकारी कवद्यालय स्थापिा, अिुमनि, सञ्चालि, व्यवस्थापि
िथा नियमि,
(३) प्राकवनधक चशक्षा िथा व्यावसाकयक िानलमको योजिा िजुम
व ा, सञ्चालि, अिुमनि, अिुगमि,
मूल्याकंि र नियमि,

(४) मािृभािामा चशक्षा ददिे कवद्यालयको अिुमनि, अिुगमि िथा नियमि,
(५) गानभएका वा बन्द गररएका कवद्यालयहरूको समपचत्त व्यवस्थापि,
(६) गाउँ िथा िगर चशक्षा सनमनि गठि िथा व्यवस्थापि,
(७) कवद्यालय व्यवस्थापि सनमनि गठि िथा व्यवस्थापि,
(८) कवद्यालयको िामाकरण,
(९) सामुदाकयक कवद्यालयको जग्गाको स्वानमत्व, समपचत्तको अनभले ख, सं रक्षण र व्यवस्थापि,
(१०) कवद्यालयको गुणस्िर अनभवृकद्ध िथा पाठ्यसामग्रीको कविरण,
(११) सामुदाकयक कवद्यालयको चशक्षक िथा कमविारीको दरबन्दी नमलाि,

(१२) कवद्यालयको िकसाकंि, अिुमनि, स्वीकृनि, समायोजि िथा नियमि,

(१३) सामुदाकयक कवद्यालयको शैचक्षक पूवावधार निमावण, ममवि समभार, सञ्चालि र व्यवस्थापि,

(१४) आधारभूि िहको परीक्षा सञ्चालि, अिुगमि िथा व्यवस्थापि,
(१५) कवद्याथी नसकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापि,
(१६) नि शुल्क चशक्षा, कवद्याथी प्रोत्साहि िथा छात्रवृचत्तको व्यवस्थापि,
(१७) ट्यूसि, कोचिङ जस्िा कवद्यालय बाकहर हुिे अ्यापि सेवाको अिुमनि िथा नियमि,
(१८) स्थािीयस्िरको शैचक्षक ज्ञाि, सीप र प्रकवनधको सं रक्षण, प्रवद्र्धि र स्िरीकरण,
(१९) स्थािीय पुस्िकालय र वाििालयको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि,
(२०) मा्यनमक िहसममको शैचक्षक कायवक्रमको समन्वय र नियमि,
(२१) सामुदाकयक कवद्यालयलाई ददिे अिुदाि िथा सोको बजेट व्यवस्थापि, कवद्यालयको आय
व्ययको ले खा अिुशासि कायम, अिुगमि र नियमि,
(२२) चशक्षण नसकाइ, चशक्षक र कमविारीको िानलम िथा क्षमिा कवकास,
(२३) अनिररि शैचक्षक कक्रयाकलापको सञ्चालि ।
झ. आधारभूि स्वास्थ्य र सरसफ ाई

(१) आधारभूि स्वास्थ्य र सरसफ ाई िथा पोिण समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको
िजुम
व ा, कायावन्वयि िथा नियमि,
(२) आधारभूि स्वास्थ्य, प्रजिि स्वास्थ्य र पोिण सेवाको सञ्चालि र प्रवद्र्धि,
(३) अस्पिाल र अन्य स्वास्थ्य सं स्थाको स्थापिा िथा सञ्चालि,
(४) स्वास्थ्य सेवा समबन्धी भौनिक पूवावधार कवकास िथा व्यवस्थापि,

(५) स्वच्छ खािेपािी िथा खाद्य पदाथवको गुणस्िर र वायु िथा ्वनिको प्रदू िण नियन्त्रण र
नियमि,
(६) सरसफ ाई सिेििाको अनभवृकद्ध र स्वास्थ्यजन्य फ ोहोरमैलाको व्यवस्थापि,
(७) स्वास्थ्यजन्य फ ोहरमै ला सड्ढलि, पुि उपयोग, प्रशोधि, कवसजवि र सोको सेवा शुल्क निधावरण
र नियमि,
(८) रि सञ्चार सेवा िथा स्थािीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालि,
(९) औिनध पसल सञ्चालि, अिुमनि, अिुगमि र नियमि,
(१०) सरसफ ाई िथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कानसि फ ोहोरमैला व्यवस्थापिमा निजी िथा गैरसरकारी
क्षेत्रसँग समन्वय, सहकायव र साझेदारी,

(११) पररवार नियोजि िथा मािृचशशु कल्याण समबन्धी सेवा सञ्चालि, अिुमनि, अिुगमि िथा
नियमि,

(१२) मकहला िथा बालबानलकाको कुपोिण न्यूिीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापि ।
ञ. स्थािीय बजार व्यवस्थापि, वािावरण सं रक्षण र जैकवक कवकवधिा
(१) स्थािीय व्यापार, वस्िुको माग, आपूनिव िथा अिुगमि, उपभोिा अनधकार िथा कहि समबन्धी
िी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 वाचणज्य समबन्धी पूवावधार निमावण,
(५) स्थािीय वस्िु र सेवा व्यापारको मूल्य िथा गुणस्िरको अिुगमि र नियमि,
(६) स्थािीयस्िरका व्यापाररक फ मवको दिाव, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी, अिुगमि र नियमि,
(७) स्थािीय व्यापारको िथ्याकं प्रणाली र अ्ययि अिुसन्धाि,
(८) निजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसग समन्वय र सहकायव,

(९) स्थािीय व्यापार प्रवद्र्धि, सहजीकरण र नियमि,
(१०) स्थािीय बौकद्धक समपचत्तको सं रक्षण, प्रवद्र्धि र अनभलेखाकंि,

(११) उपभोिा सिेििा अनभवृकद्ध, लचक्षि उपभोिाको लगि व्यवस्थापि र स्थािीय वस्िु िथा
सेवाको गुणस्िर परीक्षण,
(१२) वािावरण सं रक्षण र जैकवक कवकवधिा समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा
िजुम
व ा िथा त्यसको कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,
(१३) स्थािीयस्िरमा वािावरणीय जोचखम न्यू िीकरण,

(१४) स्थािीयस्िरमा जिस्वास्थ्यमा प्रनिकूल असर पिे ककनसमका उपभोग्य वस्िुको बेिकवखि र
उपभोग िथा वािावरणीय प्रदूिण र हानिकारक पदाथवहरूको नियन्त्रण, अिुगमि िथा नियमि,
(१५) स्थािीयस्िरमा सरसफ ाई िथा फ ोहरमैला व्यवस्थापि,
(१६) स्थािीयस्िरमा न्यूि काबविमूखी िथा वािावरणमैत्री कवकास अवलमबि,
(१७) स्थािीयस्िरमा हररि क्षेत्रको सं रक्षण र प्रववद्धि,
(१८) स्थािीयस्िरमा वािावरण सं रक्षण क्षेत्र निधावरण र व्यवस्थापि,
(१९) स्थािीय बजार व्यवस्थापि, वािावरण सं रक्षण र जैकवक कवकवधिा समबन्धी अन्य कायव।
ट. स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृकि सडक र नसिाइ

(१) स्थािीय, ग्रामीण िथा कृकि सडक र नसिाइ समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा सो समबन्धी
योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(२) स्थािीय, ग्रामीण िथा कृकि सडक, झोलुगें पूल, पुलेसा, नसँिाइ र िटबन्धि समबन्धी
गुरुयोजिाको िजुम
व ा, कायावन्वयि, ममवि, समभार र नियमि,

(३) स्थािीयस्िरका नसँिाइ प्रणालीको निमावण, सञ्चालि, रे खदे ख, ममवि समभार, स्िरोन्ननि, अिुगमि
र नियमि,
(४) यािायाि सुरक्षाको व्यवस्थापि र नियमि,

(५) स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृकि सडक समबन्धी अन्य कायव ।
ठ. गाउँसभा, िगर सभा, मेलनमलाप र म्यस्थिाको व्यवस्थापि
(१) गाउँसभा वा िगरसभा समबन्धी िीनि, कािूि र कायवकवनध,

(२) स्थािीयस्िरका कविय क्षेत्रगि िीनि िथा रणिीनि, आवनधक िथा वाकिवक योजिा, कायवक्रम र
बजेट स्वीकृनि,

(३) सभाका सनमनिहरूको गठि र सञ्चालि ,

ु सनमनि गठि,
(४) स्थािीय िहबीि साझा सरोकार िथा साझेदारीका कवियमा सं यि
(५) कायवपानलका िथा न्याकयक सनमनिबाट सभामा प्रस्िुि प्रनिवेदिमानथ छलफ ल िथा सो
समबन्धमा आवश्यक निदे शि,
(६)

कवकास

योजिा

िथा

कायवक्रमको

प्रभावकारी

कायावन्वयि

िथा

सुशासिको

लानग

कायवपानलकालाई निदे शि,
(७) िगरपानलकालाई आनथवक व्ययभार पिे कवियको नियमि,
(८) स्थािीय मेलकपलाप र म्यस्थिा,

(९) गाउँ सभा, िगर सभा, मेलनमलाप र म्यस्थिाको व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कायव ।
ड. स्थािीय अनभलेख व्यवस्थापि

(१) स्थािीय अनभलेख व्यवस्थापि समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको निमावण, कायावन्वयि,
अिुगमि र नियमि,

(२) जिसाच्ख्यक, प्राकृनिक, आनथवक, सामाचजक, सांस्कृनिक, भौनिक पूवावधार, रोजगारीको

अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादि, प्रनिव्यचि आय, मािव कवकास िथा लै नगंक सशिीकरण सूिकाड्ढ,
राजश्व िथा आयव्यय समेिको िथ्याकं सकंलि र प्रशोधि गरी िवीििम प्रकवनधयुि र राकिय

िथा स्थािीय सूििा प्रणालीमा आवद्धिा र पाश्र्व चित्र िथा श्रोि िकसाको अद्यावनधक अनभले खि,
(३) सूििा िथा अनभलेख केन्रको स्थापिा िथा सञ्चालि,

(४) साववजनिक समपचत्त, सामुदाकयक समपचत्त, भवि, सडक, पसल, व्यवसायको कववरण सकहिको
अद्यावनधक अनभलेख,
(५) आफ्िो क्षेत्रनभत्र समपन्न भएका िथा िालु योजिाको कववरण र त्यस्िो योजिाको समपचत्तको
अद्यावनधक अनभलेखि,
(६) स्थािीय अनभले ख व्यवस्थापिमा िवीििम सूििा प्रकवनधको उपयोग,
(७) स्थािीय अनभले ख व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कायव।
ढ. जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव कविरण

(१) स्थािीय जग्गाको िाप िकसा, ककत्ताकाट, हालसाकवक, रचजिे शि िामसारी िथा दाचखल खारे ज,
(२) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव कविरण िथा लगि व्यवस्थापि,
(३) भूनमको वगीकरण अिुसारको लगि,
(४) साववजनिक प्रयोजिका लानग जग्गा प्रानि, मुआब्जा निधावरण िथा कविरणमा समन्वय र
सहजीकरण,

(५) िापी िकसा िथा जग्गाको स्वानमत्व निधावरण कायवमा समन्वय र सहजीकरण,
(६) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव कविरण समबन्धी अन्य कायव ।

ण. कृकि िथा पशुपालि, कृकि उत्पादि व्यवस्थापि, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

(१) कृकि िथा पशुपालि, कृकि उत्पादि व्यवस्थापि र पशु स्वास्थ्य समबन्धी स्थािीय िीनि,
कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(२) कृकि िथा पशुपन्छी बजार सूििा, बजार िथा हाटबजारको पूवावधार निमावण, सािा नसँिाइ

निमावण, िानलम, प्रकवनध प्रसार, प्राकवनधक टे वा, कृकि सामग्री आपूनिव र कृिक क्षमिा कवकास
कायवक्रमको सञ्चालि, अिुगमि र नियमि,

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

(५) कृकि वािावरण सं रक्षण िथा जैकवक कवकवधिाको सं रक्षण र प्रवद्र्धि,
(६) पशुिश्ल सुधार पद्धनिको कवकास र व्यवस्थापि,

(७) उच्ि मूल्ययुि कृकिजन्य वस्िुको प्रवद्र्धि, कवकास िथा बजारीकरण,
(८) स्थािीय िरि िथा खकव कवकास र व्यवस्थापि,
(९) पशु आहारको गुणस्िर नियमि,
(१०) स्थािीयस्िरमा पशुपक्षी समबन्धी िथ्याड्ढको व्यवस्थापि र सूििा प्रणाली,
(११) पशु बधशाला र शीि भण्डारणको व्यवस्थापि र नियमि,
(१२) पशुपक्षी समबन्धी बीमा र कजाव सहजीकरण,
(१३) पशुपालि िथा पशु स्वास्थ्य समबन्धी अन्य कायव।
ि. जेष्ठ िागररक, अपागंिा भएका व्यचि र अशिहरूको व्यवस्थापि
(१) सङ्घ र प्रदे श कािूिको अधीिमा रही सामाचजक सुरक्षा कायवक्रमको कायावन्वयि, सञ्चालि िथा
व्यवस्थापि,

(२) जेष्ठ िागररक, अपागंिा भएका व्यचि िथा असहायको लगि अद्यावनधक, पररियपत्र कविरण,
सामाचजक सुरक्षा िथा सुकवधाको व्यवस्थापि िथा कविरण,
(३) जेष्ठ िागररक कलव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालि िथा
व्यवस्थापि,

(४) सङ्घ िथा प्रदे शसँगको समन्वयमा अपा•िा पुिस्र्थापिा केन्र, ज्येष्ठ िागररक केन्र िथा अशि
स्याहार केन्रको सञ्चालि र व्यवस्थापि,

(५) सडक बालबानलका, अिाथ, असहाय, अशि र मािनसक असन्िुलि भएका व्यचिहरूको
पुिस्र्थापिा केन्रको सञ्चालि, व्यवस्थापि, अिुगमि र नियमि,

(६) जेष्ठ िागररक, अपागंिा भएका व्यचि र अशिहरूको व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कायव ।
थ. बेरोजगारको िथ्याकं सकंलि

(१) रोजगार िथा बेरोजगार श्रमशचिको िथ्याड्ढ सड्ढलि, प्रशोधि र सूििा प्रणालीको स्थापिा,
(२) स्थािीयस्िरमा रहेका स्वदे शी िथा कवदे शी श्रनमकको लगि सकंलि िथा सूििा व्यवस्थापि,
(३) कवनभन्न क्षेत्र िथा कवियका दक्ष जिशचिको िथ्याकं सकंलि िथा व्यवस्थापि,

(४) सुरचक्षि वैदेचशक रोजगारी र वैदेचशक रोजगारीमा रहे को श्रमशचिको सू ििा िथा िथ्याकंको
सकंलि िथा व्यवस्थापि,

(५) रोजगार सूििा केन्रको व्यवस्थापि िथा सञ्चालि,

(६) वैदेचशक रोजगारीमा जािे श्रमशचिको लानग कवत्तीय साक्षरिा र सीपमूलक िालीमको सञ्चालि,
(७) वैदेचशक रोजगारीबाट फ केका व्यचिहरूको सामाचजक पुि एकीकरण,
(८) वैदेचशक रोजगारीबाट प्राि ज्ञाि, सीप र उद्यमशीलिाको उपयोग,
(९) बेरोजगारको िथ्याकं सकंलि समबन्धी अन्य कायव।
द. कृकि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्चालि र नियन्त्रण

(१) कृकि प्रसार समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र
नियमि,

(२) कृकि प्रसार िथा जिशचिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापि र पररिालि,

(३) कृिकहरूको क्षमिा अनभवृकद्ध, प्राकवनधक सेवा, टे वा, सीप कवकास र सशिीकरण,

(४) कृकि नबउकवजि, िश्ल, मलखाद र रसायि िथा औिनधहरूको आपूनिव, उपयोग र नियमि,

(५) कृिक समूह, कृकि सहकारी र कृकि समबन्धी स्थािीय सङ्घ सं स्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापि
र नियमि,

(६) स्थािीयस्िरमा कृकि समबन्धी प्रकवनधको सं रक्षण र हस्िान्िरण,
(७) कृकि समबन्धी सूििाको प्रिारप्रसार,

(८) स्थािीयस्िरका स्रोि केन्रहरूको कवकास र व्यवस्थापि,
(९) प्रागांररक खेिी िथा मलको प्रवद्र्धि र प्रिार प्रसार,

(१०) कृकि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्चालि र नियन्त्रण समबन्धी अन्य कायव ।
ध. खािेपािी, सािा जलकवद्युि आयोजिा, वैकचल्पक उजाव
(१) स्थािीय खािेपािी समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि,
(२) खािेपािी महसुल निधावरण र खािेपािी सेवा व्यवस्थापि,
(३) एक मेगावाट सममका जलकवद्युि आयोजिा समबन्धी स्थािीयस्िरको िीनि, कािूि, मापदण्ड,
योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,

(४) स्थािीय िहमा वैकचल्पक ऊजाव समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि,
नियमि,
(५) स्थािीय कवद्युि कविरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापि, सञ्चालि, अिुगमि र नियमि,
(६) स्थािीय िहमा वैकचल्पक ऊजाव समबन्धी प्रकवनध कवकास र हस्िान्िरण, क्षमिा अनभवृकद्ध र
प्रवद्र्धि,
खािेपािी, सािा जलकवद्युि आयोजिा िथा वैकचल्पक उजाव समबन्धी अन्य कायव ।

ि. कवपद् व्यवस्थापि

(१) कवपद् व्यवस्थापि समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको कायावन्वयि, अिुगमि
र नियमि,

(२) स्थािीयस्िरमा कवपद् पूव व ियारी िथा प्रनिकायव योजिा, पूव व सूििा प्रणाली, खोज िथा उद्धार,
राहि सामग्रीको पूव व भण्डारण, कविरण र समन्वय,
(३) स्थािीय िटबन्ध, िदी र पकहरोको नियन्त्रण िथा िदीको व्यवस्थापि र नियमि,
(४) कवपद् जोचखम क्षेत्रको िकसाड्ढि िथा बस्िीहरूको पकहिाि र स्थािान्िरण,

(५) कवपद् व्यवस्थापिमा सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय समुदाय, सङ्घ सं स्था िथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग,
समन्वय र सहकायव,
(६) कवपद् व्यवस्थापि कोिको स्थापिा िथा सञ्चालि र स्रोि साधिको पररिालि,
(७) कवपद् जोचखम न्यू िीकरण समबन्धी स्थािीयस्िरका आयोजिाको िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि
र नियमि,
(८) कवपद् पिाि् स्थािीयस्िरको पुिस्र्थापिा र पुिनिवमावण,
(९) स्थािीयस्िरको कवपद् समबन्धी िथ्याकं व्यवस्थापि र अ्ययि अिुसन्धाि,
(१०) स्थािीय आपिकालीि कायव सञ्चालि प्रणाली,

(११) समुदायमा आधाररि कवपद् व्यवस्थापि समबन्धी कायवक्रमको सञ्चालि,
(१२) कवपद् व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कायव ।
प. जलाधार, वन्यजन्िु, खािी िथा खनिज पदाथवको सं रक्षण
(१) जलाधार, वन्यजन्िु, खािी िथा खनिज पदाथवको सं रक्षण समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि,
मापदण्ड िथा योजिाको कायावन्वयि र नियमि,
(२) पािी मुहािको सं रक्षण,
(३) सामुदाकयक भू–सं रक्षण र सोमा आधाररि आय आजवि कायवक्रम,
(४) भू–सं रक्षण र जलाधार व्यवस्थापिजन्य सामुदाकयक अिुकूलि,

(५) खािी िथा खनिज पदाथव समबन्धी सूििा िथा िथ्याड्ढ सकंलि,

(६) बहुमूल्य धािु, पत्थर िथा खनिज पदाथवको सं रक्षण र समवद्र्धिमा सहयोग,
(७) ढु गां, नगट्टी, बालुवा, िुि, माटो, खरीढु गां िथा स्ले ट जस्िा खािीजन्य वस्िुको सवेक्षण,
उत्खिि् िथा उपयोगको दिाव, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी र व्यवस्थापि,
(८) भौगनभवक िकसा प्रकाशि ।

फ . भािा, सं स्कृनि र लनलिकलाको सं रक्षण र कवकास

(१) भािा, सं स्कृनि र लनलिकलाको सं रक्षण र कवकास समबन्धी स्थािीयस्िरको िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,
(२) पुराित्व, प्रािीि स्मारक िथा सं ग्रहालयको सं रक्षण, समभार, प्रवधवि र कवकास,
(३) परमपरागि जात्रा िथा पववको सञ्चालि र व्यवस्थापि,

(४) प्रिनलि कािूि नबरुद्धका कुरीनि िथा कुसं स्कार नबरुद्ध सामाचजक पररिालि समबन्धी कायव,
(५) भािा, सं स्कृनि र लनलिकलाको सं रक्षण र कवकास समबन्धी अन्य कायव ।

िगरपानलकाले सङ्घ िथा प्रदे शसँगको सहकायवमा प्रयोग गिे साझा अनधकार सं कवधािको अिुसूिी–९
मा उल्ले ख भए बमोचजम हुिेछ ।
उपदफ ा (३) को सववसामान्यिामा प्रनिकूल असर िपिे गरी दे हायको कवियमा सङ्घ िथा प्रदे श
कािूिको अधीिमा रही िगरपानलकाको काम, किवव्य र अनधकार दे हाय बमोचजम हुिेछ –
क. खेलकुद र पत्रपनत्रका

(१) स्थािीयस्िरका खेलकुदको सं रििाको पूवावधार निमावण, सञ्चालि िथा कवकास,
(२) स्थािीयस्िरका खेलकुद प्रशासि िथा सङ्घ सं स्थाको नियमि र समन्वय,
(३) खेलकुदको कवकास र प्रवद्र्धि,

(४) खेलकुद प्रनियोनगिा आयोजिा र सहभानगिा,
(५) खेलकुद समबन्धी पूवावधारको कवकास,

(६) स्थािीय िहका पत्रपनत्रकाको दिाव, अनभले ख िथा नियमि ।
ख. स्वास्थ्य

(१) सङ्घीय िथा प्रदे शस्िरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोचजम स्थािीयस्िरको स्वास्थ्य समबन्धी लक्ष्य
र गुणस्िर निधावरण,

(२) जिरल अस्पिाल, िनसवङ होम, निदाि केन्र िथा अन्य स्वास्थ्य सं स्थाहरूको चकलनिक दिाव,
सञ्चालि अिुमनि र नियमि,

(३) स्थािीयस्िरमा औिनधजन्य विस्पनि, जडीबुटी र अन्य औिनधजन्य वस्िुको उत्पादि, प्रशोधि
र कविरण,
(४) स्वास्थ्य बीमा लगायिका सामाचजक सुरक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापि,
(५) स्थािीयस्िरमा औिनध िथा अन्य मेनडकल उत्पादिहरूको न्यू ििम मूल्य निधावरण र नियमि,
(६) स्थािीयस्िरमा औिनधको उचिि प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रनिरोध न्यू िीकरण,
(७) स्थािीयस्िरमा औिनध र स्वास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र कविरण,
(८) स्थािीयस्िरमा स्वास्थ्य सूििा प्रणालीको व्यवस्थापि,
(९) स्थािीयस्िरमा जिस्वास्थ्य निगरािी (पचब्लक हेल्थ सभे लेन्स),

(१०) स्थािीयस्िरको प्रवद्र्धिात्मक, प्रनिकारात्मक, उपिारात्मक, पुिस्र्थापिात्मक र प्यानलएकटभ
स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालि,
(११) स्वस्थ जीविशैली, पोिण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालिा, पञ्चकमव
लगायिका जिस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धि,
(१२) जुिोकटक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण िथा व्यवस्थापि,
(१३) सुिी, मददरा र लागू पदाथवजन्य वस्िुको प्रयोग नियन्त्रण िथा सिेििा अनभवृकद्ध,

(१४) आयुवेददक, युिािी, आमिी, होनमयोप्यानथक, प्राकृनिक चिककत्सा लगायिका परमपरागि
स्वास्थ्य उपिार सेवाको व्यवस्थापि,
(१५) जिस्वास्थ्य, आपिकालीि स्वास्थ्य िथा महामारीको नियन्त्रण योजिा र कायावन्वयि,
(१६) रोगको नियन्त्रण िथा रोकथाम,
(१७) आकचस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह िथा स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि ।
ग. कवद्युि, खािेपािी िथा नसँिाइ जस्िा सेवाहरू

(१) कवद्युि कविरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापि,
(२) खािेपािी महसुल निधावरण र खािेपािी सेवाको व्यवस्थापि,

(३) स्थािीय सािा सिह िथा भूनमगि नसँिाइ प्रणालीको सञ्चालि िथा ममवि समभार, सेवा शुल्क
निधावरण र सकंलि समबन्धी व्यवस्थापि ।

घ. सेवा शुल्क, दस्िुर, दण्ड जररबािा िथा प्राकृनिक स्रोिबाट प्राि रोयल्टी, पयवटि शुल्क
(१) स्थािीय सेवा शुल्क, दस्िुर, दण्ड जररबािा समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड योजिा िजुम
व ा,
कायावन्वयि र नियमि,

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

(४) सामुदाकयक विको सञ्चालि र व्यवस्थापिबाट प्राि रोयल्टी सकंलि,

(५) पािीघट्ट, कुलो, पैिी जस्िा सेवा सञ्चालिबाट प्राि रोयल्टी सकंलि ।

ङ. वि, जगंल, वन्यजन्िु, िराि ुरुगीं, जल उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा जैकवक कवकवधिा

(१) वि, ज•ल, वन्यजन्िु, िराि ुरुगीं, जल उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा जैकवक कवकवधिा
समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,
(२) स्थािीयस्िरमा सामुदाकयक, ग्रामीण िथा शहरी, धानमवक, कवुनलयिी र साझेदारी विको
सं रक्षण, समवद्र्धि, उपयोग, अिुगमि र नियमि िथा वि उपभोिा समूहको व्यवस्थापि,
(३) म्यविी क्षेत्रको सामुदाकयक, धानमवक र कबुनलयिी विको व्यवस्थापि,

(४) स्थािीयस्िरमा िदी ककिार, िदी उकास, िहर ककिार िथा सडक ककिारमा वृक्षारोपण
व्यवस्थापि,
(५) स्थािीयस्िरमा निजी विको प्रवद्र्धि, अिुगमि र नियमि,
(६) स्थािीयस्िरमा साववजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, समभार, उपयोग र
व्यवस्थापि,
(७) स्थािीयस्िरमा जडीबुटी िथा अन्य गैरकाष्ठ वि पैदावार समबन्धी सवेक्षण, उत्पादि, सकंलि,
प्रवद्र्धि, प्रशोधि र बजार व्यवस्थापि,

(८) विबीउ बगैिा स्थापिा, व्यवस्थापि र प्रवद्र्धि,
(९) िसवरी स्थापिा, नबरुवा उत्पादि, कविरण, रोपण र प्रवद्र्धि,

(१०) वन्यजन्िु र िराि ुरुगींको सं रक्षण, व्यावसाकयक पालि, उपयोग र अिुगमि,
(११) मािव िथा वन्यजन्िु बीिको द्वन्द्व व्यवस्थापि,
(१२) स्थािीय प्राणी उद्याि (चिनडयाखािा) को स्थापिा र सञ्चालि,
(१३) स्थािीय वन्यजन्िु पयवटि र आयआजवि,
(१४) स्थािीयस्िरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापि,

(१५) स्थािीयस्िरमा वि, वन्यजन्िु िथा िराि ुरुगींको अनभले खाकंि र अ्ययि अिुसन्धाि,

(१६) कवश्वसमपदा सूिीमा परे का स्मारक र पुरािाचत्वक महत्वका वि, सीमसार क्षेत्र, िटविी
क्षेत्रका जग्गा समबन्धी लगि,
(१७) नमिाहा प्रजानिको नियन्त्रण,
(१८) स्थािीयस्िरको जोचखम न्यू िीकरण,
(१९) जैकवक कवकवधिाको अनभले खाकंि,
(२०) स्थािीयस्िरमा हररयाली प्रवद्र्धि,

(२१) स्थािीय सािा जल उपयोग समबन्धी क्षेत्रगि अयोजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि र
अिुगमि,
(२२) रै थािे प्रजानिको सं रक्षण र प्रवद्र्धि,
(२३) स्थािीयस्िरमा वािावरणीय जोचखम न्यू िीकरण,
(२४) स्थािीयस्िरमा प्रदूिण नियन्त्रण र हानिकारक पदाथवहरूको नियमि िथा व्यवस्थापि,
(२५) स्थािीयस्िरमा न्यूि कावविमुखी िथा वािावरणमैत्री कवकास अवलमबि,
(२६) स्थािीयस्िरमा वािावरण सं रक्षण क्षेत्र निधावरण र व्यवस्थापि ।
ि. सामाचजक सुरक्षा र गररबी निवारण

(१) सामाचजक सुरक्षा िथा गररबी निवारण समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, नियमि र
अ्ययि अिुसन्धाि,
(२) लचक्षि समूह समबन्धी स्थािीय योजिा, कायवक्रम, स्रोि पररिालि र व्यवस्थापि,

(३) सामाचजक सुरक्षाको कायावन्वयिको लानग सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय सङ्घ सं स्थासँग समपकव,
समन्वय र सहकायव,
(४) सामाचजक सुरक्षा समबन्धी स्थािीय िथ्याकं र सूििा व्यवस्थापि,

(५) गररब घरपररवार पकहिाि समबन्धी स्थािीय सवेक्षण, सूििा व्यवस्थापि र नियमि,
(६) स्थािीय सामाचजक सुरक्षा योजिा र व्यवस्थापि ।
छ. व्यचिगि घटिा, जन्म, मृत्यु, कववाह समबन्धी

ु र धमवपत्र
ु ी)
(१) व्यचिगि घटिा (जन्म, मृत्यु, कववाह, बसाइसराइ, समबन्ध कवच्छे द र धमवपत्र
को दिाव,
(२) व्यचिगि घटिाको स्थािीय िथ्याड्ढ समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र
नियमि,
(३) व्यचिगि घटिाको अनभलेख व्यवस्थापि र प्रनिवेदि ।
ज. स्थािीयस्िरमा पुराित्व, प्रािीि स्मारक र सं ग्रहालय सं रक्षण, समबधवि र पुि निमावण ।
झ. सुकुमबासी व्यवस्थापि

(१) सुकुमबासीको पकहिाि र अनभले ख व्यवस्थापि,

(२) सुकुमबासी समबन्धी जीकवकोपाजवि र बसोबास व्यवस्थापि ।
ञ. प्राकृनिक स्रोिबाट प्राि रोयल्टी

(१) प्राकृनिक स्रोिबाट प्राि हुिे रोयल्टी समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा नियमि,
(२) प्राकृनिक स्रोिबाट प्राि हुिे रोयल्टीको सकंलि िथा बाँडफ ाँट ।
ट. सवारी साधि अिुमनि

(१) यािायाि व्यवस्थापि समबन्धी 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, कवपद् जोचखम सं वेद्य, अपागंिा र लैं नगकमैत्री
यािायाि प्रणालीको स्थािीय िहमा प्रवद्र्धि ।

उपदफ ा (१) र (३) मा उचल्लचखि अनधकारका अनिररि गाउँपानलका िथा िगरपानलकाको अन्य
काम, किवव्य र अनधकार दे हाय बमोचजम हुिेछ –
क. भूनम व्यवस्थापि

(१) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही स्थािीयस्िरको भू–उपयोग िीनि, योजिा, कायवक्रम
िजुम
व ा र कायावन्वयि,
(२) सङ्घीय िथा प्रदे शको मापदण्डको अधीिमा रही व्यवचस्थि बस्िी कवकासका कायवक्रमको िजुम
व ा
र कायावन्वयि, एकीकृि वस्िी कवकासका लानग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा कवकास र
व्यवस्थापि,
(३) स्थािीयस्िरमा अव्यवचस्थि बसोबास व्यवस्थापि ।
ख. सञ्चार से वा

(१) सङ्घीय िथा प्रदे श कािूिको अधीिमा रही स्थािीय क्षेत्रनभत्र इन्टरिेट सेवा, टे नलसेन्टर, केबुल
िथा िारकवहीि टे नलनभजि प्रसारणको अिुमनि, िवीकरण र नियमि,
(२) स्थािीय क्षेत्रमा सूििा प्रकवनधको कवकास र प्रवद्र्धि गिे ।
ग. यािायाि सेवा

(१) स्थािीय बस, ट्रली बस, ट्राम जस्िा म्यम क्षमिाका मास ट्राचञ्जट प्रणालीको िीनि, मापदण्ड,
योजिा, कायावन्वयि, अिुगमि र नियमि,
(२) राकिय रे ल पूवावधारको उपयोग िथा महािगरीय क्षेत्रनभत्र शहरी रे ल सेवाको सञ्चालि,
व्यवस्थापि, ममवि समभार, समन्वय, साझेदारी र सहकायव।

(६) सङ्घ वा प्रदे शले संकवधाि िथा प्रिनलि कािूि बमोचजम आफ्िो अनधकारक्षेत्रनभत्रको कुिै कविय
िगरपानलकालाई कािूि बिाई निक्षेपण गिव सकिेछ ।

(७) िगरपानलकाले उपदफ ा (१), (३), (४) र (५) बमोचजमको काम, किवव्य र अनधकारको
प्रयोग गदाव आवश्यकिा अिुसार कािूि, िीनि, योजिा, मापदण्ड िथा कायवकवनध बिाई लागू गिव
सकिेछ ।

(८) स्थािीय िहले प्रदे श सरकारको परामशवमा िेपाल सरकारको पूव व स्वीकृनि नलई कवदे शका कुिै
स्थािीय सरकारसँग भनगिी समबन्ध कायम गिव सकिेछ ।
ठ) सं घ, सं स्था दिाव िथा िवीकरण
(१)

सं घ, सं स्था पररिालि समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र

नियमि,
(२) स्थािीय स्िरका सं घ, सं स्थाको दिाव िथा िवीकरण।
१२. वडा सनमनिको काम, किवव्य र अनधकार (१) वडा सनमनिको काम, किवव्य र अनधकार
कायवपानलकाले िोके बमोचजम हुिेछ ।

(२) उपदफ ा (१) बमोचजम कायवपानलकाले वडा सनमनिको काम, किवव्य र अनधकार िोकदा
कमिीमा दे हाय बमोचजम हुिे गरी िोकिु पिेछ –

क. वडानभत्रका योजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि िथा अिुगमि
(१) सहभनगिामूलक योजिा िजुम
व ा प्रणाली अिुसार बस्िी वा टोलस्िरबाट योजिा िजुम
व ा प्रकक्रया
अवलमबि गरी बस्िी िथा टोलस्िरीय योजिाको माग सड्ढलि, प्राथनमकीकरण िथा छिौट गिे ,
(२) टोल कवकास सं स्थाको गठि र पररिालि िथा वडानभत्र सञ्चालि हुिे योजिाहरूका लानग
उपभोिा सनमनिको गठि िथा सोको अिुगमि गिे ,

(३) वडानभत्रका योजिा िथा भौनिक पूवावधारको सं रक्षण, ममवि समभार, रे खदे ख िथा व्यवस्थापि
गिे,
ख. िथ्याकं अद्यावनधक िथा सं रक्षण

(१) निजी घर िथा घर पररवारको लगि राख्ने,

(२) ऐनिहानसक, पुरािाचत्वक, सांस्कृनिक िथा धानमवक महत्वका समपदा, प्रािीि स्मारक, साववजनिक
िथा सामुदाकयक भवि, साववजनिक, ऐलािी, पिी जग्गाको लगि राख्ने िथा सं रक्षण गिे,

(३) खुला क्षेत्र, िोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमवशाला, धानमवक िथा सांस्कृनिकस्थल, डाँडापाखा,
िरिक्षेत्र, पािीको मूल, पोखरी, िलाउ, इिार, कुवा, धारा, ढुं गेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल
पुलेसा, कुलो िहर, पािी घट्ट, नमलको िथ्याकं सकंलि गरी अद्यावनधक लगि राख्ने, सं रक्षण गिे
र खण्डीकृि िथ्याकं र सूििा सकहिको वडाको पाश्र्वचित्र ियार िथा अद्यावनधक गिे,
ग. कवकास कायव

(१) बाल उद्यािको व्यवस्था गिे ,
(२) अिौपिाररक चशक्षा कायवक्रम, चशशु स्याहार िथा प्रारचमभक बाल कवकास केन्र सञ्चालि र
व्यवस्थापि गिे,

(३) पुस्िकालय, वाििालय, सामुदाकयक नसकाइ केन्र, बालकलव िथा बालसञ्जालको सञ्चालि र
व्यवस्थापि गिे,

(४) वडा िहको स्वास्थ्य सं स्था िथा सेवाको व्यवस्थापि गिे,
(५) खोप सेवा कायवक्रमको सञ्चालि, व्यवस्थापि िथा समन्वय गिे ,
(६) पोिण कायवक्रमको सञ्चालि िथा समन्वय गिे ,
(७) वडा िहमा स्वास्थ्य जििेििा कवकास िथा स्वास्थ्य सूििा कायवक्रमको सञ्चालि गिे,
(८) शहरी िथा ग्रामीण स्वास्थ्य चकलनिकको सञ्चालि गिे, गराउिे,

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

(१०) वडास्िरीय सामुदाकयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इिार िथा पोखरीको निमावण, सं रक्षण र
गुणस्िर नियमि गिे,
(११) घरबाट निकास हुिे फ ोहरमैलाको सकंलि र व्यवस्थापि, िोक िथा गल्लीहरूको सरसफ ाई,
ढल निकास, मरे का जिावरको व्यवस्थापि, सिही पािीको निकास िथा पािीको स्रोि सं रक्षण गिे ,
गराउिे,

(१२) कृकि िथा फ लफ ूल िसवरीको स्थापिा, समन्वय र प्रवद्र्धि िथा वडास्िरीय अगुवा कृिक
िानलमको अनभमुखीकरण गिे,

(१३) कृकि बीउ कवजि, मल िथा औिनधको माग सकंलि गिे,
(१४) कृकिमा लाग्िे रोगहरूको कववरण सकंलि गिे,

(१५) पशुपक्षी कवकास िथा छाडा िौपायाको व्यवस्थापि,
(१६) वडानभत्रको िरिक्षेत्र सं रक्षण िथा व्यवस्थापि गिे,

(१७) स्थािीय समुदायका िाडपवव, भािा सं स्कृनिको कवकासको लानग कला, िाटक, जििेििामूलक
िथा सांस्कृनिक कायवक्रम गिे गराउिे,

(१८) स्थािीय मौनलकिा झचल्किे सांस्कृनिक रीनिररवाजलाई सं रक्षण िथा प्रवद्र्धि गिे,
(१९) वडानभत्र खेलकुद पूवावधारको कवकास गिे,

(२०) अन्िरकवद्यालय िथा कलव माफ वि खेलकुद कायवक्रमको सञ्चालि गिे गराउिे,
(२१) वडा क्षेत्रनभत्रको बाटोघाटो िालु अवस्थामा राख्ने िथा राख्न सहयोग गिे ,
(२२) वडानभत्रका सडक अनधकारक्षेत्रमा अवरोध र अनिक्रमण गिव िददिे,

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पकहरो, हुरी िथा प्राकृनिक प्रकोपबाट उत्पन्न अवरोध पञ्छाउिे,
(२४) घरे ल ु उद्योगको लगि सकंलि िथा समभाव्यिा पकहिाि गिे,
(२५) वडानभत्र घरे ल ु उद्योगको प्रवद्र्धि गिे,

(२६) प्रिनलि कािूि बमोचजम व्यचिगि घटिा दिाव, अद्यावनधक िथा सोको अनभले ख सकंलि
िथा सं रक्षण गिे,

(२७) व्यचिगि घटिा दिाव समबन्धी जििेििा कायवक्रम सञ्चालि गिे,
(२८) सामाचजक सुरक्षा भत्ता कविरण िथा अनभले ख अद्यावनधक गिे,
(२९) वडालाई बालमैत्री बिाउिे,
(३०) वडानभत्र आनथवक िथा सामाचजक रूपमा पनछ परे का मकहला, बालबानलका, दनलि, अपागंिा
भएका व्यचि, जेष्ठ िागररक, अल्पस्ख्यक, सीमान्िकृि समुदायको अनभले ख राखी सामाचजक र
आनथवक उत्थाि समबन्धी काम गिे,
(३१) कवनभन्न समुदायनबि सामाचजक सदभाव र सौहादविा कायम गिे,
(३२) बालकववाह, बहुकववाह, लैं नगक कहं सा, छु वाछु ि, दहे ज िथा दाइजो, हनलया प्रथा, छाउपडी,

कमलरी प्रथा, बालश्रम, मािव बेिकवखि जस्िा सामाचजक कुरीनि र अन्धकवश्वासको अन्त्य गिे,
गराउिे,
(३३) प्रिनलि कािूिको अधीिमा रही मालपोि िथा भूनम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, कवज्ञापि
कर, स शुल्क पाककवङ, ियाँ व्यवसाय दिाव, नसफ ाररस दस्िुर, सवारी साधि कर, मिोरञ्जि करको
लेखाजोखा र सकंलि गरी समबचन्धि गाउँपानलका वा िगरपानलकामा प्रनिवेदि सकहि रकम
बुझाउिे,

(३४) अशि नबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यचिलाई िचजकको अस्पिाल वा स्वास्थ्य
केन्रमा पुर्याई औिधोपिार गराउिे,

(३५) असहाय वा बेवाररस व्यचिको मृत्यु भएमा निजको दाह सं स्कारको व्यवस्था नमलाउिे,
(३६) सडक बालबानलकाको उद्धार र पुिस्र्थापिाको लानग लगि सकंलि गिे,

(३७) वडानभत्रको सामुदाकयक वि, विजन्य समपदा र जैकवक कवकवधिाको सं रक्षण र प्रवद्र्धि गिे ,
(३८) वडा, टोल, बस्िीस्िरमा हररयाली क्षेत्र नबस्िार गिे, गराउिे,
(३९) वडालाई वािावरणमैत्री बिाउिे,

(४०) प्रागांररक कृकि, सुरचक्षि मािृत्व, कवद्याथी भिाव, पूणव खोप, खुला ददशामुि सरसफ ाई,
वािावरणमै त्री िथा बालमै त्री शासिजस्िा प्रवद्र्धिात्मक कायवहरू गिे, गराउिे,
(४१) वडानभत्र घरबास पयवटि (होम स्टे ) कायवक्रम प्रवद्र्धि गिे ।
घ. नियमि कायव

(१) वडानभत्र सञ्चानलि कवकास योजिा, आयोजिा िथा सं लग्ि उपभोिा सनमनिहरूका कायवको
अिुगमि िथा नियमि गिे,
(२) नसकमी, डकमीलाई भूकमप प्रनिरोधी भवि निमावण समबन्धी िानलम ददिे,

(३) खाद्यान्न, माछा, मासु, िरकारी, फ लफ ूल, पेय पदाथव िथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्िर र
मूल्यसूिी अिुगमि गरी उपभोिा कहि सं रक्षण गिे,
(४) वडानभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धि गरी लगि राख्ने,
(५) हाट बजारको व्यवस्थापि गिे, गराउिे,

(६) कवद्युि ि ुहावट िथा िोरी नियन्त्रणमा सहयोग गिे ।
ङ. नसफ ाररस िथा प्रमाचणि गिे
(१) िािा प्रमाचणि गिे,

(२) िागररकिा िथा िागररकिाको प्रनिनलकप नलिका लानग नसफ ाररस गिे,
(३) बहाल करको लेखाजोखा नसफ ाररस गिे ,

(४) बन्द घर िथा कोठा खोल्ि रोहबरमा बस्िे,
(५) मोही लगि कट्टाको नसफ ाररस गिे,
(६) घर जग्गा करको लेखाजोखा नसफ ाररस गिे ,
(७) जन्म नमनि प्रमाचणि गिे,
(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालि िभएको वा व्यापार व्यवसाय हुदै िभएको नसफ ाररस
गिे,

(९) कववाह प्रमाचणि िथा अकववाकहि प्रमाचणि गिे ,
(१०) नि शुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपिारको नसफ ाररस गिे,
(११) वडाबाट जारी हुिे नसफ ाररस िथा अन्य कागजलाई अं ग्रचे ज भािामा समेि नसफ ाररस िथा
प्रमाचणि गिे,

(१२) घर पािाल प्रमाचणि गिे,
(१३) व्यचिगि कववरण प्रमाचणि गिे,
(१४) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजावमा घर कायम गिव नसफ ाररस गिे,

(१५) कुिै व्यचिको िाम, थर, जन्म नमनि िथा विि फ रक–फ रक भएको भए सो व्यचि एकै
हो भन्ने नसफ ाररस गिे ,

(१६) िाम, थर, जन्म नमनि सं शोधिको नसफ ाररस गिे,
(१७) जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव हराएको नसफ ाररस गिे,
(१८) ककत्ताकाट गिव नसफ ाररस गिे,

(१९) सं रक्षक प्रमाचणि गिे िथा सं स्थागि र व्यचिगि सं रक्षक नसफ ाररस गिे,
(२०) जीकविसँगको िािा प्रमाचणि गिे,

(२१) मृिकसँगको िािा प्रमाचणि िथा सजवनमि नसफ ाररस गिे,
(२२) जीकवि रहे को नसफ ाररस गिे ,
(२३) हकवाला वा हकदार प्रमाचणि गिे,
(२४) िामसारी गिव नसफ ाररस गिे,
(२५) जग्गाको हक समबन्धमा नसफ ाररस गिे ,
(२६) उद्योग ठाउँसारी गिव नसफ ाररस गिे,

(२७) आधारभूि कवद्यालय खोल्ि नसफ ाररस गिे,
(२८) जग्गा मूल्याकंि नसफ ाररस गिे,

(२९) कवद्यालयको कक्षा थप गिव नसफ ाररस गिे ,
(३०) अशि, असहाय िथा अिाथको पालि पोिणको लानग नसफ ाररस गिे ,
(३१) वैवाकहक अं गीकृि िागररकिा नसफ ाररस गिे,

(३२) आनथवक अवस्था कमजोर वा समपन्न रहे को समबन्धी नसफ ाररस गिे ,
(३३) कवद्यालय ठाउँसारी गिव नसफ ाररस गिे,

(३४) धारा िथा कवद्युि जडािको लानग नसफ ाररस गिे,
(३५) प्रिनलि कािूि अिुसार प्रत्यायोचजि अनधकार बमोचजमको अन्य नसफ ाररस वा प्रमाचणि गिे
।

(३) उपदफ ा (१) बमोचजम कायवपानलकाबाट वडा सनमनिको काम, किवव्य र अनधकार ििोककएसमम
वडा सनमनिले उपदफ ा (२) बमोचजमको काम, किवव्य र अनधकार प्रयोग गिेछ ।
(४) वडाबाट गररिे कायव वडा कायावलयको िाममा हुिेछ ।

१३. न्यूििम दररे ट निधावरण गिे

(१) गाउँपानलका िथा िगरपानलकाले आफ्िो क्षेत्रनभत्रको

निमावण कायव िथा अन्य सेवाको प्रयोजिको लानग निमावण सामग्री, ज्याला, भाडा िथा महसुलको
स्थािीय न्यू ििम दररे ट िोकिु पिेछ ।

(२) उपदफ ा (१) बमोचजम श्रनमकको ज्यालादर निधावरण गदाव िेपाल सरकारले निधावरण गरे को
राकिय न्यूििम पाररश्रनमकभन्दा कम िहुिे गरी िोकिु पिेछ ।

ु न्दा पन्र ददि अगावै िोकी
(३) उपदफ ा (१) बमोचजमको दररे ट प्रत्येक आनथवक विव शुरु हुिभ
सकिु पिेछ ।

१४. सनमनि, उपसनमनि वा कायवदल गठि गिव सकिे (१) कायवपानलकाले आफ्िो काम कारबाही
व्यवचस्थि गिव आवश्यकिा अिुसार कुिै सदस्यको सं योजकत्वमा सनमनि वा उपसनमनि गठि गिव
सकिेछ ।

(२) िगरपानलकाले कविय कवज्ञिा आवश्यक पिे क्षेत्रमा कुिै सदस्य वा कविय कवज्ञको सं योजकत्वमा
कायवदल गठि गिव सकिेछ ।

(३) उपदफ ा (१) वा (२) बमोचजम गठि हुिे सनमनि, उपसनमनि वा कायवदलको कायवक्षेत्र,
कायाववनध र अन्य कविय त्यस्िो सनमनि, उपसनमनि वा कायवदल गठि गदावको बखि िोके बमोचजम
हुिेछ ।

१५. पररिालि र समन्वय गिे गाउँपानलका िथा िगरपानलकाले स्थािीयस्िरमा कवकास निमावण

िथा सेवा प्रवाह समबन्धी कायव गदाव आफ्िो क्षेत्रनभत्रका उपभोिा, निजी क्षेत्र, सामुदाकयक सङ्घ

सं स्था, सहकारी सं स्था िथा गैरसरकारी क्षेत्रको पररिालि र समन्वय प्रवद्र्धिलाई प्रोत्साहि गिव
सकिेछ ।
१६. कायवकवभाजि र कायवसमपादि (१) कायवपानलकाको कायवकवभाजि र कायवसमपादि समबन्धी
व्यवस्था समबचन्धि कायवपानलकाले स्वीकृि गरे को नियमावली बमोचजम हुिेछ ।

(२) उपदफ ा (१) बमोचजमको कायवकवभाजि नियमावलीमा अ्यक्ष िथा प्रमुख, उपा्यक्ष िथा
उपप्रमुख, वडा अ्यक्ष र सदस्यको काम, किवव्य र अनधकार समेि उल्ले ख भएको हुि ु पिेछ ।

(३) उपदफ ा (१) बमोचजमको कायवकवभाजि िथा कायव समपादि नियमावली स्वीकृि वा सं शोधि
भएको नमनिले पन्र ददिनभत्र प्रदे श र िेपाल सरकारमा पठाउिु पिेछ ।

(४) उपदफ ा (१) बमोचजमको नियमावलीबाट पदानधकारीको कायवकवभाजि वा काम, किवव्य र
अनधकार ििोककएसममको लानग निजको काम, किवव्य अनधकार दे हाय बमोचजम हुिेछ –

क. अ्यक्ष वा प्रमुखको काम, किवव्य र अनधकार अ्यक्ष वा प्रमुखको काम, किवव्य र अनधकार
दे हाय बमोचजम हुिेछ –

(१) सभा िथा कायवपानलकाको बैठक बोलाउिे र बैठकको अ्यक्षिा गिे,

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

(७) उपा्यक्ष वा उपप्रमुख, कायवपानलकाका सदस्य िथा प्रमुख प्रशासकीय अनधकृिलाई काजमा
खटाउिे,
(८) दफ ा १२ को खण्ड ङ. बमोचजम वडा सनमनिबाट समपादि हुिे नसफ ाररस िथा प्रमाचणि हुिे
कविय बाहे क प्रिनलि िेपाल कािूि बमोचजम स्थािीय िहबाट गिुव पिे प्रमाचणि वा नसफ ाररस गिे,

(९) िगरपानलकाको िल अिल समपचत्त हे रिाह िथा ममवि समभार गिे गराउिे र आमदािी, खिव,
कहसाब र अन्य कागजपत्र सुरचक्षि राख्ने, राख्न लगाउिे,
(१०) िगरपानलकाका सनमनि, उपसनमनि िथा वडा सनमनिको कामको रे खदे ख गिे,
(११) साववजनिक सेवा प्रवाह समबन्धी गुिासो व्यवस्थापि गिे, गराउिे,
(१२) साि ददिभन्दा बढी समय िगरपानलकामा अिुपचस्थि हुिे भएमा उपा्यक्ष वा उपप्रमुखलाई
कायवभार ददिे र उपा्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अिुपचस्थि भएमा कुिै सदस्यलाई कायवभार ददिे,
(१३) सभा वा कायवपानलकाले िोकेका अन्य काम गिे ।

ख. उपा्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, किवव्य र अनधकार उपा्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, किवव्य
र अनधकार दे हाय बमोचजम हुिेछ –

(१) न्याकयक सनमनिको संयोजक भई कायव गिे,
(२) अ्यक्ष वा प्रमुखको अिुपचस्थनिमा निजको कायवभार समहाल्िे,
(३) गैरसरकारी सङ्घ सं स्थाका कक्रयाकलापको समन्वय गिे,
(४) उपभोिा कहि सं रक्षण समबन्धी कायवको समन्वय गिे,
(५) योजिा िथा कायवक्रमको अिुगमि िथा सुपररवेक्षण गरी सोको प्रनिवेदि बैठकमा पेश गिे,
(६) सभा र कायवपानलकाद्वारा गदठि सनमनिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गिे ,
(७) साि ददिभन्दा बढी समय िगरपानलकामा अिुपचस्थि हुिे भएमा अ्यक्ष वा प्रमुखलाई जािकारी
गराउिे,

(८) सभा, कायवपानलका िथा अ्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजि गरे का वा िोकेका अन्य कायव गिे।

ग. वडा अ्यक्षको काम, किवव्य र अनधकार वडा अ्यक्षको काम, किवव्य र अनधकार दे हाय
बमोचजम हुिेछ –

(१) वडा सनमनिको अ्यक्ष भई कायव गिे,
(२) वडा सनमनिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गिे ,

(३) वडाको कवकास योजिा, बजेट िथा कायवक्रम ियार गिे, गिव लगाउिे िथा स्वीकृनिका लानग
िगरपानलकामा पेश गिे,
(४) वडाबाट कायावन्वयि हुिे योजिा िथा कायवक्रम कायावन्वयि गिे गराउिे, सोको अिुगमि िथा
आवनधक समीक्षा गिे, गराउिे,

(५) दफ ा १२ को खण्ड ङ मा उचल्लचखि कवियमा नसफ ाररस िथा प्रमाचणि समबन्धी कायव गिे ,
(६) साि ददिभन्दा बढी समय वडामा अिुपचस्थि हुिे भएमा वडाको दै निक प्रशासनिक िथा
नसफ ाररस समबन्धी कायव गिव समबचन्धि वडा सनमनिको कुिै सदस्यलाई चजममेवारी िोकी सोको
जािकारी अ्यक्ष वा प्रमुखलाई ददिे,

(७) कायवपानलका, सभा वा वडा सनमनिले िोकेका अन्य कायव गिे ।

घ. कायवपानलकाका सदस्यको काम, किवव्य र अनधकार कायवपानलकाको सदस्यको काम, किवव्य
र अनधकार दे हाय बमोचजम हुिेछ –

(१) कायवपानलकाको बैठकमा भाग नलिे,
(२) अ्यक्ष वा प्रमुखले िोकेको कवियगि क्षेत्रको सं योजक वा प्रमुख भई िोककएको कायव गिे,

(३) साि ददिभन्दा बढी समय गाउँपानलका वा िगरपानलकामा अिुपचस्थि हुिे भएमा अ्यक्ष वा
प्रमुखलाई जािकारी गराउिे,

(४) कायवपानलकाले िोकेका अन्य कायव गिे ।
१७. बैठक र निणवय (१) कायवपानलकाको बैठक कमिीमा मकहिाको एक पटक बस्िेछ ।

(२) कायवपानलकाको बैठकमा कायवपानलकामा ित्काल कायम रहे का सदस्य स्ख्याको पिास
प्रनिशिभन्दा बढी सदस्यहरू उपचस्थि भएमा बैठकको लानग गणपूरक स्ख्या पुगेको मानििेछ ।
(३) कायवपानलकाको बैठकको निणवय सववसममनिबाट हुिेछ ।

(४) उपदफ ा (३) बमोचजम सववसममनिबाट निणवय हुि िसकेमा कायवपानलकामा ित्काल कायम
रहेको सदस्य स्ख्याको बहुमि सदस्यबाट गरे को निणवय कायवपानलकाको निणवय हुिेछ ।

(५) कायवपानलकाको बैठक िथा निणवय समबन्धी अन्य व्यवस्था सं कवधािको धारा २१८ बमोचजमको
नियमावली अिुसार हुिेछ ।

१८. अनधकार प्रत्यायोजि (१) कायवपानलकाले आफ ूलाई प्राि अनधकारम्ये केही अनधकार अ्यक्ष

वा प्रमुख, उपा्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा सनमनिका सदस्य, आफ ू अन्िगविका सनमनि, उपसनमनि वा
प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि वा अनधकृि कमविारीलाई प्रत्यायोजि गिव सकिेछ ।

(२) अ्यक्ष वा उपा्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखले आफ ूलाई प्राि अनधकारम्ये केही अनधकार कुिै
सदस्य वा कमविारीलाई प्रत्यायोजि गिव सकिेछ ।

(३) वडा सनमनि वा वडा अ्यक्षले आफ ूलाई प्राि अनधकारम्ये केही अनधकार वडा सनमनिका
कुिै सदस्य वा कमविारीलाई प्रत्यायोजि गिव सकिेछ ।
निकायमा रहिे कमविारी सं ख्या र कायव कववरण
रत्निगर िगर कायवपानलकाको कायावलयमा कायवरि कमविारी कववरण िथा रत्निगर िगरपानलकाको वडा
कायावलयमा कायवरि कमविारीहरुको िामावली २०७७-०७८
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O{lGhlgo/ clws[t
5}7f}+
>L df]xg k|= ltldN;Lgf O{lGhlgo/ clws[t
5}7f}+
>L pld{nf tdfË
clws[t 5}7f}+
bfxfn
j8f ;lrj, clws[t
5}6f}+
>L k'ik/fh cfrfo{

cfly{s k|zf;g
k"jf{wf/ ljsf;

9845077768
9855052859

e"dL Jo= tyf ejg
lgodg
;fdfGo k|zf;g

9855060514

!) g+= j8f sfof{no

(*%%)^^%*)

27

>L jf;'b]j l/hfn

clws[t 5}7f}+

14 g+= j*f sfof{no

9855062355

28

>L z+s/ axfb'/ lu/L

clws[t 5}7f}+

5 g+= j*f sfof{no

9855062629

29

>L ;'/]Gb| rf}w/L

clws[t 5}7f}+

9 g+= j*f sfof{no

9855060508

30

>L kbd/fh ;fksf]6f clws[t 5}7f}+

7 g+= j*f sfof{no

9845043318

31

>L ?k axfb'/ kl08t clws[t 5}7f}+
If]qL
clws[t 5}7f}+
>L /d]z nfn
tfd|fsf/

15 g+= j*f sfof{no

9845043632

6 g+= j*f sfof{no

9855082316

33
34

>L gd]z u'?Ë
>L /fd' v8\sfyf]sL

k"jf{wf/ ljsf;
;"rgf k|ljwL

9845633495
9845472210

35
36

>L k+sh lu/L
>L ljZjf; >]i7

9841650056
9845140124

37

>L rGb|snf j:f]n

k"jf{wf/ ljsf;
jg, jftfj/)f, ljkb
Joj:yfkg
k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd

38

>L ;Ltf vgfn

9845213037

39
40
41
42
43

>L ;Ltf kf}8]n cof{n
>L ;+3if{ /fh vgfn
>L /Ghgf kf}8]n
>L b]j k|;fb kf}8]n
>L holGt b]jL
/fgfef6

k=;]=k|f= kfrf}+
;xfos kfrf}+
dljlg kfrf}+
;xfos kfrf}+
;dljlg kfrf}

;xsf/L, pBf]u, ko{^g,
ahf/ cg'udg,
kz' kG%L ljsf;
of]hgf cg'udg
dlxnf tyf afnaflnsf
u}=;=;= ;dGjo

dlxnf tyf afnaflnsf

(*%^)**(!(

44

>L /df dfof /]UdL
>L ;'sd
' fof >Ldn
>L /lGht dxtf]

;xfos kfrf}+
;j O{lGhlgo/ kfrf}+
;j O{lGhlgo/ kfrf}+

;"rgf k|ljwL

9846583852

e"dL Jo=tyf ejg lgodg
k"jf{wf/ ljsf;

9845471500
9845928290

24
25
26

32

45
46

O{lGhlgo/
;"rgf k|ljlw
clws[t 5}7f}+
O{lGhlgo/
sfo{qmd clws[t
/f]huf/ ;+of]hs,
clws[t 5}7f}+
d=lj=lgl/Ifs kfrf}+

9845350559

9845620973

9845026801
9845129048
9845205433
9845407927

47

>L k|ldnf zdf{

;xfos kfrf}+

48
49

>L ;ljtf If]qL >]i7

;j O{lGhlgo/ kfrf}+

>L rGb|d0fL cfrfo{

;xfos kfrf}+

>L lzj k|;fb nfld5fg

;xfos kfrf}+

j8f ;lrj, # g+= j8f
(*%%)^^#*(
sfof{no
j8f ;lrj, !^ g+= j8f (*$%)&))(*
sfof{no

;xfos kfrf}+

j8f ;lrj, @ g+= j8f (*%%)#&))@
sfof{no

;xfos kfrf}+

j8f ;lrj, !! g+= j8f
sfof{no

;xfos kfrf}+

j8f ;lrj, * g+= j8f
sfof{no

(*%%)^@%($

;xfos kfrf}+

j8f ;lrj, ! g+= j8f
sfof{no

(*$%)$#%&*

>L uf]kfn k|;fb e§/fO{

;xfos kfrf}+

j8f ;lrj, !# g+= j8f
sfof{no

56

>L lk|+sf yfkf

sfg'gL ;xhstf{

9845964494

57

>L ;'lgn k|;fb l;+v8f PdcfO{P; ck/]6/

sfg"g tyf Gofo
Joj:yfkg
11 g+= j*f sfof{no
;f=;'=tyf k+hLs/)f
;'sD' jf;L ;d:of ;dfwfg
;fdL k|f]h]S^

9855080042
9841999304
9848493080

;fdL k|f]h]S^

9845331706

;f=;'=tyf k+hLs/)f
/fhZj
s[lif ljsf;
j*f ;lrj, 12 g+=j*f
kz' ;]jf s]Gb| /=g=kf= 5
kz' ;]jf s]Gb| /=g=kf= 16
cfn]k

9841651208
9855050002
9848084826

6 g+= j*f sfof{no

)%^%^@$*(

e"dL Jo=tyf ejg lgodg
of]hgf cg'udgg
of]hgf cg'udgg
lhG;L

9845049500
9845026803
9845111904
9807289196

50

51

>L s]zj /fh zdf{

52

>L lnnfgfy cof{n
53

>L vugfy k/fh'nL
54

>L ;"o{ k|;fb 9'+ufgf
55

58
59
60

>L /f]lhgf >]i7

PdcfO{P; ck/]6/

>L /fdhL l3ld/]
>L cGh' tdfË

61

>L /flwsf ;'j]bL

62
63
64
65
66
67
68

>L /fd k|=j:tfsf]6L
>L b]jfgGb zdf{
>L af;'b]j vgfn

;e]{Ifs
dgf];fdflhs
k/fdz{stf{
ljlQo ;fIf/tf
;xhstf{
;xfos rf}yf]
;xfos rf}yf]
gf=k|f=;=rf}yf]
;xfos rf}yf]
gf=k=;]=k|f=rf}yf]
gf=k=;]=k|f=rf}yf]

69

>L /fh' ;'j]bL

70
71
72
73

>L
>L
>L
>L

>L dx]z ;'j]bL

>L uf]ljGb k|= nD;fn
>L ;'Gb/ a:g]t
>L czf]s e'iffn

ljho a:g]t
clgiff kf08]
?b| k|;fb cfrfo{
cd[tf rf}w/L

;xfos sDKo"6/
ck/]6/
;xfos sDKo"6/
ck/]6/

;fO{6 ;k/efO{h/
;xfos rf}yf]
;xfos rf}yf]
;xfos rf}yf]

;xsf/L, pBf]u, ko{^g,
ahf/ cg'udg,
k"jf{wf/ ljsf;

9841914604
9865025866

(*$%)$$@*)

(*%%)^@@$$

9845106142

(*$%@&$$@$
9845396209
9864000003
9855060529

>L o"j/fh sfˆn]
>L s[i0f axfb'/ du/

;xfos rf}yf]
cldg rf}yf]

/fhZj
e"dL Jo=tyf ejg lgodg

9845431121
9855053277

>L clgtf kf]v/]n

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

! g+= j8f sfof{no

(*$%@!&*(@

>L ;Gtf]if b'jf8L

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

@ g+= j8f sfof{no

(*$%#!((@@

78

>L ;Gh' zdf{

lkmN8 ;xfos

# g+= j8f sfof{no

9865187921

79

>L b'uf{ b]jL uf}td
k/fh'nL

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

$ g+= j8f sfof{no

(*$%@$#!(#

>L O{Zj/ kf08]

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

% g+= j8f sfof{no

(*$%%*^#%(

;xfos sDKo"6/ ck/]6/

>L cl:dtf nfld5fg]

& g+= j8f sfof{no

(*%!@@&$&&

>L /f]hL rf}w/L

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

* g+= j8f sfof{no

(*)&@$)$^%

>L pHhjn b]jsf]6f

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

( g+= j8f sfof{no

(*$%*%^!$*

>L ;'dg rf}w/L

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

!) g+= j8f sfof{no

(*$%#^*(#$

>L tdGgf l3l;Ë

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

!@ g+= j8f sfof{no

(*$%(@$@&^

>L ;'lhgf e'h]n

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

!# g+= j8f sfof{no

(*)(@$)!@%

>L zlQm/fh a'9fyf]sL

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

!$ g+= j8f sfof{no

(*$#^)%)*#

>L ;Gtf]if yfkf

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

!% g+= j8f sfof{no

(*%%)#!$!&

>L lbj; l3ld/]

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

!^ g+= j8f sfof{no

(*$%!&#^()

74
75
76
77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

>L ldgf lwtfn

;xfos sDKo"6/
ck/]6/

btf{ rnfgL OsfO{

9841862634

91

>L ;/:jtL zdf{

d]*kf sfo{qmd

9847645683

92

>L ;[hgf If]qL

d]*kf sfo{qmd

9845564100

93
94

>L kbd axfb'/ /fgf
>L lg/fhg zfxL

pBd ljsf;
;xhstf{
pBd ljsf;
;xhstf{
cldg
cldg

;'sD' jf;L ;d:of ;dfwfg
;'sD' jf;L ;d:of ;dfwfg

9868369555
9848908550

95
96
97
98

>L /fh]Gb| s'df/ >]i7
>L cf; axfb'/ tdfË
>L ;D;]/ a= s'dfn

;jf/L rfns
sf=;xof]uL
sf=;xof]uL

gu/ k|dv
' sf] uf*L
kz' kG%L ljsf;
k|=k|=c= sfo{sIf

9855080181
9845092045
9845271833

>L /fh]Gb| dxtf]

sfof{no ;xof]uL

( g+= j8f sfof{no

(*$%!)(^$(

99
100

>L cfzf b]jL uf}td
>L ljgf]b s'dfn

sfof{no ;xof]uL
O{n]S6«Ll;og

gu/ k|dv
' sfo{sIf

9845154494
9845063382

101

>L lxdfn v8\sf

gu/ k|x/L O{Grfh{

9845066270

102
103

>L pbo a= e'h]n
>L 8f]ngfy l3ld/]

;jf/L rfns
gu/ k|x/L

104

;xfos sDKo"6/
ck/]6/
/f]n/ ck/]6/
nf]8/ ck/]6/
;jf/L rfns
;jf/L rfns
g=k|=xjNbf/

/f]n/ ;+rfng
nf]8/ ;+rfng

9866126444
9840136683

107
108
109

>L clDjsf uf}td
nD;fn
>L j}s'07 k|=l/hfn
>L ;Gtf]if l3ld/]
>L s'df/ ;fsL{
>L ;"o{ s'df/ dxtf]
>L nf]saxfb'/ lj=s=

ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
k=|k|=c=sf] uf*L ;+rfng
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
lzIff

9845771305
9807215174
9841870217

110

>L If]q axfb'/ u'?Ë

gu/ k|x/L

111

>L k'hf lj=s=

gu/ k|x/L

112

>L /f]zg rf}w/L

gu/ k|x/L

113

>L vDjaxfb'/ a:g]t

gu/ k|x/L

114

>L s'df/ kf}8]n

gu/ k|x/L

115
116
117

>L xl/j+z clwsf/L
>L /fds'df/ l;ªtfª
>L /fdz/0f dxtf]

sf=;xof]uL
sf=;xof]uL
O{n]S6«Ll;og

pk k|d'vsf] uf*L ;+rfng
PDj'n]G; ;+rfng
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
ahf/ Joj:yfkg, sfof{no
;'/Iff
e"dL Jo=tyf ejg lgodg
/fhZj
j*f g+= 1 b]lv 9 g+=

105
106

j*f g+= 8 b]lv 16 g+=
j*fdf ljh'nL ;DaGwL sfd

9845048261
9845391286
9845155811

9845142289
9822571761
9807281882
9865258671
9845273240
9845120603
9845591111
9845323696

j*fdf ljh'nL ;DaGwL sfd

118

>L e]if/fh sfˆn]

sfof{no ;xof]uL

* g+= j8f sfof{no

(*$%!$^($(

119

>L 5qgfy zdf{

sfof{no ;xof]uL

^ g+= j8f sfof{no

(*$%)&#%((

120

>L rGb| axfb'/ la=s= sfof{no ;xof]uL

$ g+= j8f sfof{no

(*$%#@#@@%

121

>L ;'lgn b'nfn

j*f g+= 8 b]lv 16 g+=

O{n]S6«Ll;og

9846221899

j*fdf ljh'nL ;DaGwL sfd

122

>L lbk]Gb| h+u yfkf

O{n]S6«Ll;og

j*f g+= 1 b]lv 9 g+=
j*fdf ljh'nL ;DaGwL sfd

9845044012

123

>L ;"o{axfb'/ d'Qmfg

;jf/L rfns

;/;kmfO{sf] uf*L ;+rfng

9843910011

124
125
126

>L /fs]z g]kfnL
>L ;'lgtf nfdf

sf=;xof]uL
sf=;xof]uL

cfly{s k|zf;g
lzIff, :jf:Yo, dlxnf lj=

9845832249
9825213823

>L tf/f kGt

sfof{no ;xof]uL

!# g+= j8f sfof{no

(*$%()*@($

127
128

>L sdn k|;fb b'jf8L

sf=;xof]uL

3 g+= j*f sfof{no

9813913509

>L lx/f 9sfn

sfof{no ;xof]uL

!$ g+= j8f sfof{no

(*$%%@@&()

129

>L zfGtf l3ld/]

sfof{no ;xof]uL

!! g+= j8f sfof{no

(*$%#%)^)(

130
131

>L ldg s'df/L u'?Ë

sf=;xof]uL

;fdfGo k|zf;g

9845645187

sfof{no ;xof]uL

! g+= j8f sfof{no

(*^%!*&**$

132

>L ld/f b]jsf]6f
kf}8]n
>L /~hgf sfˆn]

sfof{no ;xof]uL

$ g+= j8f sfof{no

(*^%@)^&**

133

>L ;Gho dfemL

sfof{no ;xof]uL

& g+= j8f sfof{no

(*@%@#^!$#

134

>L d~h' cfrfo{

sfof{no ;xof]uL

!) g+= j8f sfof{no

(*$%%$^@!*

135

>L /df b]jL rfkfufO{ sfof{no ;xof]uL

!@ g+= j8f sfof{no

(*$%^*$&%)

136

>L ;+b]z ltldlN;gf

sfof{no ;xof]uL

!$ g+= j8f sfof{no

(*$%()@*$@

137

>L cd/ >]i7

sfof{no ;xof]uL

!^ g+= j8f sfof{no

(*^(^&^*&(

138

>L la/hg l;+ tdfË

sfof{no ;xof]uL

e"dL Jo=tyf ejg lgodg

9865202068

139

>L ledaxfb'/ nfdf

sfof{no ;xof]uL

(n tyf cGo

9869892652

140

>L df]xg k|;fb
uh'/]n

sfof{no ;xof]uL

@ g+= j8f sfof{no

(*%%)&)!&!

141

>L aL/ axfb'/ ;fsL{

;/;kmfO{sdL{

(n tyf cGo

9804136764

142

>L a'wgf dxtf]

;/;kmfO{sdL{

(n tyf cGo

9845445963

143
144
145
146
147

>L
>L
>L
>L
>L

k'/fgf] ejg e'O{tnf
gof ejg ;/;kmfO{
gof ejg ;/;kmfO{
(n tyf cGo
2 g+= j*f sfof{no

9825236261
9845343034
9845343034
9865010616

148

>L hubLz /fpt
8f]d

;/;kmfO{sdL{
;/;kmfO{sdL{
;/;kmfO{sdL{
;/;kmfO{sdL{
;/;kmfO{sdL{
;/;kmfO{sdL{

% g+= j8f sfof{no

(*$%$*$##*

149

>L 5ljnfn /fpt dnL ;/;kmfO{sdL{

# g+= j8f sfof{no

(*$%!*@&$!

150

>L lrhdfof bd}

k'/fgf] ejg dflynf] tnf,
sfof{no kl/;/

9845415637

;fljqL a:g]t
/fhg dnL
sf]lznf dnL
eQm' b/}
uf]df b]jL 3tL{

शाखागि कायव कववरण

;/;kmfO{sdL{

)%^–%^)%!!

(१) प्रशासि िथा योजिा शाखा
(क) सामान्य प्रशासि उपशाखा


स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि समबन्धी िीनि, मापदण्ड, सेवा शिव, योजिा, कायावन्वयि र नियमि



सं कवधािको धारा ३०२ बमोचजम समायोजि भई आउिे कमविारीको व्यवस्थापि



स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कायव



िगरपानलकाको सं गठि कवकास, सङ्गठि सं रििा िथा दरबन्दी निधावरण, जिशचि व्यवस्थापि र
वृचत्त कवकास,



स्थािीय सेवाको व्यवस्थापिमा सूििा िथा सञ्चार प्रकवनधको उपयोग, प्रबद्र्घि र नियमि



मािव सं साधि कवकासका लानग अल्पकालीि िथा दीघवकालीि योजिा िजुम
व ा



िगरपानलकामा साववजनिक कवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्थापि



सं घ िथा प्रदे श िहमा सं कवधाि िथा कािुि बमोचजमको सहभानगिा िथा प्रनिनिनधत्व



चजल्ला समन्वय सनमनिसँगको समन्वय



वडा िहसँगको समपकव र समन्वय



पत्रािार, सभा, समारोह, चशिािार



कायवपानलका िथा सभाको बैठक व्यवस्थापि



कायवपानलकाको निणवयहरुको कवद्युनिय मा्यमबाट अनभले खीकरण िथा प्रकाशि



कायवपानलकाका कवनभन्न सनमनि, उपसनमनि, कायवदलको बैठक व्यवस्थापि



स्थािीय िाडपवव, साववजनिक कवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्थापि



उपानध िथा कवभ ुिण समवन्धी नसफ ाररश, अनभले ख



सं घीय िथा प्रदे श कािूिको अनधिमा रही िगर प्रहरीको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि िीनि, कािूि,
मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि,



िगर प्रहरीमाफ वि दे हायका कायव समपादि गिे,
 िीनि, कािूि, मापदण्ड, निणवयहरु कायावन्वयिमा सहयोग,
 समपचत्तको सं रक्षण,
 िगरपानलकामा हुिे सभा समारोह, परमपरा िथा जात्रा िाडपववको व्यवस्थापिमा सहयोग,
 स्थािीय बजार िथा पाककवङ्ग स्थलको व्यवस्थापिमा सहयोग,

 िगर प्रहरी समबन्धी कायवपानलकाले िोके बमोचजमका िीनि, योजिा, कायवक्रम कायावन्वयि,

 िगर बस्िी सरसफ ाई समबन्धी मापदण्डको कायावन्वयि र कसूर उपर छािकवि र
अिुसन्धाि,
 स्थािीय न्याकयक सनमनिले गरे का आदे श, फ ैसला कायावन्वयिमा सहयोग,

 कायावलय पररसर, समपदा, साववजनिक, ऐलािी, पनिव जग्गा, साववजनिक भवि िथा भौनिक
पूवावधारको सं रक्षण र सुरक्षा,
 कवपद् व्यवस्थापिमा सहयोग,
 अपराध रोकथाम िथा अिुसन्धािमा सहयोग,
 फ ूटपाथ व्यवस्थापि
 निमावण नियमि
 गुणस्िर नियन्त्रण


िगर प्रहरी समबन्धी अन्य कायव ।

(ख) साववजनिक खरीद िथा समपचत्त व्यवस्थापि उपशाखा



िगरपानलकाको लानग साववजनिक खरीद िथा अन्य बन्दोबस्िीका सामाि समबन्धी कविय



सेवा िथा निमावण व्यवसायको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि



िगरपानलकानभत्रको साववजनिक िथा सरकारी समपचत्त, सामुदाकयक समपचत्त, भवि, सडक, पसल,
व्यवसाय, पूबावधार, उद्योग, खािी िथा खिीज, विको कववरण सकहिको अद्यावनधक अनभले ख




िगरपानलकाको स्वानमत्वमा रहे को समपचत्तको अद्यावनधक अनभले ख
िगरपानलकाचस्थि सरकारी समपचत्तको एकीकृि कववरण ।

(ग) योजिा िथा अिुगमि उपशाखा


कवकास आयोजिा िथा पररयोजिा समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा र नियमि



स्थािीय कवकास िीनि, अल्पकालीि, म्यकालीि िथा दीघवकालीि कवकास योजिा िजूम
व ा,
अिुगमि िथा मूल्यांकि



आनथवक, सामाचजक, साँस्कृनिक, वािावरणीय, प्रकवनध र पूवावधारजन्य कवकासका लानग आवश्यक
आयोजिा िथा पररयोजिाहरूको िजुम
व ा, कायावन्वयि, अिुगमि िथा मूल्याङ्कि



बाकिवक कवकास कायवक्रम, आयोजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि



कवकास निमावण प्रकृयामा स्थािीय जिसहभानगिा अनभबृकद्धका कायवक्रम िजुम
व ा र कायावन्वयि



कवकास योजिाहरुको वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकि



उपभोिा सनमनिको कववरण, क्षमिा कवकास



कवकासका प्राथनमकिा प्राि क्षेत्र निधावरण



सं घीय र प्रादे चशक आयोजिा, पररयोजिा कायावन्वयिमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग



कवकास आयोजिा िथा पररयोजिा समबन्धी अन्य कायव



कवकास आयोजिाको अिुगमि, आवनधक प्रगनि िथा प्रनिफ लको समीक्षा



कवकास योजिाको अिुगमि िथा मूल्यांकिको आधार िथा प्रकक्रया निधावरण



आयोजिाको अ्ययि, अिुसन्धाि िथा प्रभाव मूल्याङ्कि



नबियक्षेत्रगि िीनिको अिुगमि िथा मूल्यांकि



समपन्न भएका िथा िालू योजिाको कववरण



िगरपानिथ्याङक सं कलि, व्यवस्थापि िथा प्रयोग समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि



सूििा िथा अनभले ख केन्रको स्थापिा िथा सञ्चालि



स्थािीय िथ्याङक सं कलि, प्रशोधि, अनभले चखकरण िथा कविरण



आधारभूि िथ्यांक सं कलि र व्यवस्थापि ः

जिसाच्ख्यक, प्राकृनिक, आनथवक, सामाचजक,

सांस्कृनिक, भौनिक पूबावधार, रोजगारीको अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादि, प्रनिव्यचि आय, मािव
कवकास सूिकाङ्क, राजश्व िथा आयव्यय समेिको िथ्याङ्क सङ्कलि र प्रशोधि गरी सूििा प्रणालीमा
आवद्धिा र पाश्र्व चित्र िथा श्रोि िकसाको अद्यावनधक एवं अनभले ख


समपन्न भएका िथा िालू योजिाको कववरण सं कलि



नबिक्षेत्रगि सूििा, िथ्यांकको सं कलि, अनभले ख



प्रदे श िथा सं घसँग िथ्यांक एवं सूििा आदािप्रदाि र समन्वलकाको आवनधक िथा वाकिवक
कायवक्रम र बजेट ियारी ।

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



आनथवक (कायवकवधी) िीनि, कािुि, मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि, आनथवक प्रशासि र
व्यवस्थापि



बजेट सीमा निधावरण, बजेट िजूम
व ा, कायावन्वयि र नियमि



सचञ्चि कोि िथा आकचस्मक कोिको व्यवस्थापि



लगािी र लाभांशको व्यवस्थापि



लेखा व्यवस्थापि, खिव, राजश्व, धरौटी, कायवसंिालि कोि िथा अन्य सरकारी कोि िथा सं पचत्तको
एकीकृि कववरण



समकिगि आनथवक अवस्थाको कवश्लेिण



ऋण िथा अिुदािको व्यवस्थापि र नियमि



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



कारोबारको ले खांकि, नियन्त्रण िथा व्यवस्थापि



राजश्व िथा व्ययको अिुमाि



बेरुजू फ छ्र्यौट



आनथवक प्रशासि र व्यवस्थापि समबन्धी अन्य कविय ।

(ख) राजश्व शाखा


राजश्व समबन्धी िीनि, कािूि िजूम
व ा, कायावन्वयि र नियमि (राजस्व ि ुहावट नियन्त्रण समेि)



समपचत्त कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रचजिे शि शुल्क, सवारी साधि कर, सेवा शुल्क दस्िुर,
पयवटि शुल्क, कवज्ञापि कर, व्यवसाय कर, भूनमकर (मालपोि), दण्ड जररवािा, मिोरञ्जि कर,
बहाल कवटौरी कर, घरजग्गा कर, मृि वा माररएको जीवजन्िुको हाड, नसं ग, प्वाँख, छालामा कर,

प्राकृनिक स्रोि साधि, व्यवसाकयक कर समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि, बाँडफ ाँड,
सं कलि र नियमि, अन्य आय व्यवस्थापि


साववजनिक खिव िथा प्राकृनिक स्रोिबाट प्राि हुिे रोयल्टी समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा
नियमि र सोको सङ्कलि िथा बाँडफ ाँड



आफ्िो क्षेत्रनभत्र राजस्वका दर अन्य शुल्क निधावरण, सं घीय र प्रदे श कािूि बमोचजम प्राकृनिक
श्रोि साधि र सेवा शुल्क जस्िा रोयल्टी सङ्कलि, समन्वय र नियमि



स्थािीय पूवावधार सेवा र उपयोगमा से वा शुल्क िथा दस्िुर (िीनि, कािुि, मापदण्ड, नियमि,
शुल्क निधावरण, सं कलि िथा व्यवस्थापि)



मालपोि सं कलि



कािुि बमोचजम ढुं गा, नगट्टी, वालुवा, माटो, िुि, स्लेट, फ ायरकलेजस्िा खािी खिीज पदाथवको
सवेक्षण, अन्वेिण, उत्खिि र सो समबन्धी रोयल्टी सङ्कलि






ट्रेककङ्ग, कायाककङ्ग, कयािोनिङ्ग, बञ्जी जचमपङ्ग, चजपफ्लायर, ¥याचफ्टङ्ग शुल्क
सामुदाकयक विको सञ्चालि र व्यवस्थापिबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलि
पािीघट्ट, कूलो, पैिी जस्िा सेवा सञ्चालिबाट प्राि रोयल्टी सङ्कलि

प्राकृनिक स्रोिको उपयोग समबन्धी िीनि निधावरण र कायावन्वयि िथा प्रदे श र सं घीय मापदण्ड
पालिा



प्रिनलि कािुि बमोचजम दण्ड जररवािा



बाँकी बकयौिा रकमको लगि र असुल उपर



करदािा चशक्षा िथा करदािा कववरण अद्यावनधक



कवत्तीय स्रोि साधिको समिामूलक बाँडफ ाँड



आनथवक साधिको महत्तम उपयोग िथा पररिालि



राजश्व परामशव सनमनि समबन्धी कविय



स्थािीय राजस्व प्रवद्र्घिका लानग प्रोत्साहि,



राजश्वको समभाव्यिा अ्ययि



राजस्व सूििा िथा िथ्याङ्कको आदाि प्रदाि



सं घीय िथा प्रदे श कािूि बमोचजम बजेट घाटापूनिवको स्रोि व्यवस्था

(३) भौनिक पूवावधार कवकास शाखा
(क) सडक िथा अन्य पूवावधार कवकास उपशाखा


स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृकि सडक िथा यािायाि समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा
नियमि



स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृकि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र िटबन्धि समबन्धी गुरुयोजिाको
िजुम
व ा, कायावन्वयि र स्िरोन्ननिका आयोजिाको पकहिाि, अ्ययि, कायावन्वयि, ममवि, समभार



यािायाि सुरक्षा व्यवस्थापि र नियमि



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



ट्याकसी से वा अिुमिी, व्यवस्थापि र नियमि



ट्रली बस, ट्रामजस्िा म्यम क्षमिाका मास ट्राचन्जट प्रणालीको िीनि, योजिा, मापदण्ड,
कायावन्वयि, नियमि



वािावरणमै त्री, जलवायु पररविवि अिुकूलि, अपाङ्गिा र लै कङ्गगमैत्री यािायाि प्रणालीको प्रवद्र्धि



आधारभूि यािायाि समबन्धमा प्रदे श सरकारसं ग समन्वय



यािायाि क्षेत्रमा लगािी अनभबृकद्ध



यािायाि सुकवधामा िागररकको सरल, सहज र समाि पहुँि



यािायाि क्षेत्रमा वािाबरणमैत्री प्रकवनधलाई प्रोत्साहि



निजी यािायाि नियमि व्यवस्थापि



िवीकरणीय उजाव िथा वैकचल्पक ऊजाव समवन्धी समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि



वैकचल्पक ऊजाव समबन्धी प्रकवनध कवकास र हस्िान्िरण, क्षमिा अनभवृकद्ध÷प्रबद्र्घि,



जिसहभानगिामा आधाररि स्वदे शी लगािीलाई प्राथनमकिा दददै जलस्रोिको बहुउपयोगी कवकास
कायवक्रमको िजुम
व ा र कायावन्वयि





सडक वत्तीको व्यवस्था

नसँिाई समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड निधावरण र नियमि

नसँिाई समबन्धी गुरुयोजिाको िजुम
व ा, कायावन्वयि र स्िरोन्ननिका आयोजिाको पकहिाि, अ्ययि,
कायावन्वयि, ममवि, समभार र नियमि,



स्थािीय सािा, सिह िथा भूनमगि नसिाई प्रणालीको सञ्चालि निमावण, सुधार, ममवि समभार िथा
सेवा शुल्कको निधावरण र सङ्कलि व्यवस्थापि



जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण समवन्धी स्थािीय



िटबन्ध, िदी नियन्त्रण िथा िदीःे व्यवस्थापि र नियमि



सािा जल उपयोग समबन्धी आयोजिा िजुम
व ा, कायावन्वयि र अिुगमि



स्थािीय खािेपािी समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि



खािेपािी महसुल निधावरण र खािेपािी सेवा व्यवस्थापि



साववजनिक स्थलमा कपउिे पािी व्यवस्थापि



पािी मुहािको सं रक्षण



स्वच्छ खािेपािी आपूनिव समबन्धी अन्य कविय



स्थािीय साववजनिक—निजी साझेदारी समवन्धी स्थािीय िीनि, योजिा निमावण



स्थािीय साववजनिक—निजी साझेदारीका आयोजिा छिौट िथा कायावन्वयि



साववजनिक सामुदाकयक साझेदारी



स्थािीय कवकासमा निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धि ।

(ख) भूनम व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखा


शहरीकरण, बस्िी कवकास समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा सो समवन्धी योजिा िजुम
व ा,
आयोजिा पकहिाि, अ्ययि, कायावन्वयि र नियमि



आधारभूि आवासका योजिा िजुम
व ा र कायावन्वयि



िगरपानलकामा अव्यवचस्थि बसोबास व्यवस्थापि कायवक्रमको िजुम
व ा र कायावन्वयि



आधारभूि बसोवास समबन्धमा प्रदे श सरकारसँग समन्वय



योजिाबद्ध र व्यबचस्थि वस्िी कवकासका कायवक्रमको िजुम
व ा कायावन्वयि



एकीकृि बस्िी कवकासका लानग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा कवकास र व्यवस्थापि



आफ्िो क्षेत्रको भूउपयोग िीनि, योजिा, कायवक्रम िजुम
व ा र कायावन्वयि





व्यवचस्थि बस्िी कवकासका कायवक्रमको िजुम
व ा र कायावन्वयि

सं घीय र प्रदे श कािुि बमोचजम स्थािीय िहमा सुकुमवासी पकहिाि र अनभलेख व्यवस्था
स्थािीयस्िरमा सुकुमवासी समवन्धी जीकवकोपाजवि र वसोवास व्यवस्था



एकीकृि वस्िी कवकासका लानग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा कवकास र व्यवस्थापि



घरजग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव कविरण िथा लगि व्यवस्थापि



भूनमको वगीकरण अिुसारको लगि



जग्गाको ककत्ताकाट र भूमी लगि (िकशा, स्रे स्िा) निमावण र सं रक्षण



सरकारी प्रयोजिका लानग जग्गा प्रानि, मुआब्जा निधावरण िथा कविरणमा समन्वय र सहजीकरण



जग्गा कववाद समाधािमा मेलनमलाप र म्यस्थिा



कवश्व समपदा सूिीमा परे का स्मारक र पुरािाचत्वक महत्व लगायि वि, सीमसार क्षेत्र, िटविी
क्षेत्रका जग्गा समबन्धी लगि



भवि समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा सो समवन्धी योजिा िजुम
व ा, आयोजिा पकहिाि,
अ्ययि, कायावन्वयि र नियमि,



राकिय भवि सं कहिा िथा मापदण्ड बमोचजम भवि निमावण अिुमनि र नियमि



भवि निमावणको िकशा स्वीकृनि, सं शोधि, नियमि



पुराित्व, प्रािीि स्मारक र सं ग्ररहालय सं रक्षण, समबद्र्धि र पुि निमावण,



सरकारी भवि, कवद्यालय, सामुदाकयक भवि, सभागृह िथा अन्य साववजनिक भवि िथा सं रििा
निमावण र ममवि सं भार,

(४) चशक्षा, युवा िथा खेलकुद उपशाखा


प्रारचमभक बाल चशक्षा िथा कवद्यालय चशक्षा, अिौपिाररक चशक्षा, खुला िथा वैकचल्पक चशक्षा

(गुरुकुल, मदरसा, गुमबा आदद), निरन्िर नसकाइ िथा कवशेि चशक्षा समबन्धी िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिाको निमावण, कायावन्वयि र नियमि



प्राकवनधक चशक्षा िथा व्यावसाकयक िानलमको योजिा िजुम
व ा, सञ्चालि, अिुमनि र नियमि



पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको कविरण िथा कायावन्वयि



कवद्यालय चशक्षक िथा कमविारी व्यवस्थापि



कवद्यालयको िकसाङ्कि, अिुमनि, स्वीकृनि, समायोजि िथा नियमि



शैचक्षक पूवावधार निमावण र ममवि समभार



आधारभूि िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापि



कवद्याथी नसकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापि



कवद्याथी प्रोत्साहि िथा छात्रवृचत्तको व्यवस्थापि



शैचक्षक परामशव सेवाको अिुमनि िथा नियमि



स्थािीयस्िरको शैचक्षक ज्ञाि, सीप र प्रकवनधको सं रक्षण, प्रवद्र्धि र स्िरीकरण



मा्यनमक िहसममको शैचक्षक कायवक्रमको समन्वय र नियमि



िगर चशक्षा योजिा निमावण र कायावन्वयि



प्रधािा्यापक िथा नबियगि चशक्षक बैठक िथा िानलम सं िालि र ब्यबस्थापि



चशक्षकसँग िगरपानलका कायवक्रम ब्यबस्थापि



पुस्िकालय एवं पत्रपनत्रका



स्थािीय पुस्िकालय, वाििालय िथा सामुदाकयक अ्ययि केन्र सञ्चालि िथा व्यवस्थापि ।





स्थािीयस्िरमा खेलकूद प्रशासि िथा सङ्घ सं स्थाको नियमि र समन्वय
खेलकुदको सं रििाको पूवावधार निमावण, सञ्चालि िथा कवकास
खेलकूदको कवकास र प्रवद्र्घि



खेलकूद प्रनियोगीिा आयोजिा र सहभागीिा



अनिररि कक्रयाकलाप समबन्धी कविय



युवा सशिीकरणका कायवक्रम सं िालि एवम समन्वय



युवा सीप,उद्यमचशलिा िथा िेित्ृ व नबकास ।

(५) स्वास्थ्य शाखा


आधारभूि स्वास्थ्य र सरसफ ाई समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिाको निमावण,
कायावन्वयि िथा नियमि



राकिय िथा प्रदे शस्िरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोचजम स्थािीयस्िरको स्वास्थ्य समबन्धी लक्ष्य
र गुणस्िर निधावरण



राकिय र प्रादे चशक मापदण्ड अिुरुप जिरल अस्पिाल, िनसवङ्ग होम, निदाि केन्र िथा अन्य
स्वास्थ्य सं स्थाहरूको चकलनिक दिाव, सञ्चालि अिुमनि र नियमि



आधारभूि स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालि र प्रबद्र्घि



अस्पिाल र अन्य स्वास्थ्य सं स्थाको स्थापिा िथा सञ्चालि



स्वास्थ्य सेवा समबन्धी भौनिक पूवावधार कवकास िथा व्यवस्थापि



सरसफ ाई सिेििाको अनभवृकद्ध



रि सञ्चार सेवा िथा स्थािीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा



औिनध पसल सञ्चालि र नियमि



औिनधजन्य विस्पनि, जटीबुटी र अन्य औिनधजन्य वस्िुको उत्पादि, प्रशोधि र कविरण



स्वास्थ्य बीमा लगायिका सामाचजक सुरक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापि



औिनध िथा अन्य मेनडकल उत्पादिहरूको न्यू ििम मूल्य निधावरण र नियमि



औिनधको उचिि प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रनिरोध न्यू िीकरण



औिनध र स्वास्थ्य उपकरणको खरीद, भण्डाण र कविरण



स्वास्थ्य सूििा प्रणालीको व्यवस्थापि



जिस्वास्थ्य निगरािी (पचब्लक हे ल्थ सभे लेन्स)



प्रवद्र्घिात्मक, प्रनिकारात्मक, उपिारात्मक, पुिस्र्थापिात्मक र प्यानलएकटभ स्वास्थ्य सेवाको
सञ्चालि



स्वस्थ जीविशैली, पोिण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वृत्तको पालिा, पञ्चकमव
लगायिका जिस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धि



जुिोकटक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण िथा व्यवस्थापि



सुनिव, मददरा र लागू पदाथवजन्य वस्िुको प्रयोग नियन्त्रण िथा सिेििा अनभवृकद्ध



आयुवेददक, युिािी, आमिी, होनमयोप्यानथक, प्राकृनिक चिककत्सा लगायिका परमपरागि
स्वास्थ्य उपिार सेवाको व्यवस्थापि



जिस्वास्थ्य, आपत्कालीि स्वास्थ्य िथा महामारीको नियन्त्रण योजिा र कायावन्वयि



सरुवा िथा िसिे रोगको नियन्त्रण िथा रोकथाम



आकचस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह ।

(६) सामाचजक कवकास शाखा
(क) मकहला, बालबानलका िथा ज्येष्ठ िागररक उपशाखा


मकहला हक समबन्धी िीनि, योजिा कायावन्वयि, समन्वय र नियमि



मकहलाको आनथवक, सामाचजक, राजिीनिक सशचिकरण, क्षमिा कवकास



लै नगक कहं सा निवारणका लानग निरोधात्मक, प्रवद्र्धिात्मक, सं रक्षणात्मक उपाय र
पुि स्थापिा



लैं नगक उत्तरदायी बजेट



बालबानलकाको हकहीि सं रक्षण समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा,
कायावन्वयि र नियमि



बालबानलकाको हकहीि सं रक्षण



बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाल कलब, बाल सं रक्षण सनमनि िथा बाल सञ्जाल



बालबानलकाको हकहीि सं रक्षण समबन्धमा सं घ, प्रदे श िथा अन्य निकायसँग समपकव,
समन्वय िथा सहकायव,



बालबानलका पररवार सहयोग



बैकचल्पक स्याहार पद्धनिको कायावन्वयि



बाल न्याय



बाल गृह, पुि स्थापिा केन्र, चशशु स्याहार केन्र र बाल कवकास केन्र व्यवस्थापि



असहाय बालबानलकाका, सडक बालबानलका व्यवस्थापि



बाल कहं सा नियन्त्रण



बालसुधार िथा पुि स्थापिा केन्र स्थापिा, सं िालि अिुमिी र नियमि



आपत्कालीि बाल उद्धार कोि स्थापिा र व्यवस्थापि



युवा जागरण, सशचिकरण र पररिालि



युवा सीप, उद्यमचशलिा िथा िेित्ृ व कवकास

जेष्ठ िागररकको लगि, पररियपत्र, सममाि, स्वास्थ्य सुकवधा, सामाचजक सुरक्षा समबन्धी



कायव
जेष्ठ िागररक कलव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालि िथा



व्यवस्थापि

सङ्घ िथा प्रदे शसँगको समन्वयमा अपाङ्गिा पुि स्थापिा केन्र िथा असि स्याहार



केन्रको सञ्चालि र व्यवस्थापि

अपाङ्गिा भएका व्यचि िथा असहायको लगि अद्यावनधक, पररियपत्र कविरण, सामाचजक



सुरक्षा िथा सुकवधाको व्यवस्थापि िथा कविरण


अपाँगिा भएका व्यचिमैत्री पूवावधार निमावण िथा सञ्चालि



अपाङ्गिा भएका व्यचि र असिहरूको व्यवस्थापि समवन्धी अन्य कायव ।



एकल मकहला समवन्धी कायव

(ख) सामाचजक सुरक्षा िथा पञ्जीकरण उपशाखा


सामाचजक सुरक्षा समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, नियमि र अ्ययि अिुसन्धाि



सङ्घ िथा प्रदे शले निधावरण गरे को मापदण्ड बमोचजम सामाचजक सुरक्षा समबन्धी कायवक्रम
कायावन्वयि

सामाचजक सुरक्षाको कायावन्वयिको लानग सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय सङ्घ सं स्थासँग समपकव,



समन्वय र सहकायव


स्थािीय सामाचजक सुरक्षा योजिा र व्यवस्थापि िथा आवश्यक िथ्यांक सं कलि एवं
व्यवस्थापि



आधुनिक प्रनबनधमाफ वि व्यचिगि घटिा दिाव (जन्म, मृत्यु, कववाह, बसाईसराई, समवन्ध
ु धमवपत्र
ु ी), अनभलेख व्यवस्थापि िथा प्रनिवेदि
कवच्छे द र धमवपत्र

(ग) गै.स.स. समन्वय, कला, साकहत्य िथा सं स्कृनि उपशाखा


स्थािीयस्िरमा

समाजकल्याण

समवन्धी

सं घसं स्था

(गैरसरकारी, सामाचजक

िथा

सामुदाकयक सं घसं स्था) को दिाव, िवीकरण िथा नियमि


गुठी, कोि िथा अन्य ट्रिहरुको व्यवस्थापि



निजी िथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकायव



समन्वय र पररिालि



सामाचजक सं घसं स्था समबन्धी अन्य कविय ।



भािा, सं स्कृनि र लनलिकलाको सं रक्षण र कवकास समबन्धी स्थािीयस्िरको िीनि, कािूि,
मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि



पुराित्व, प्रािीि स्मारक िथा स्ग्रहालयको सं रक्षण, समभार, प्रबद्र्घि र कवकास



परमपरागरि रुपमा िनलआएका जात्रा िथा पववको सञ्चालि र व्यवस्थापि



स्थािीय महत्वका धानमवक िथा सांस्कृनिक समपदाको व्यवस्थापि



पुरािाचत्वक, धानमवक महत्वका समपदाहरुको सं रक्षण िथा समबद्र्धि



भािा, सं स्कृनि, जात्रा, पवव र लनलिकलाको सं रक्षण, प्रबद्र्धि र कवकास ।

(७) आनथवक कवकास शाखा

(क) कृकि कवकास उपशाखा


कृकि, कृकि प्रसार, कृकि उत्पादि व्यवस्थापिसमबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड,
योजिा, कायावन्वयि र नियमि



कृकि बजार सूििा, कृकि बजार िथा हाटबजारको पूवावधार निमावण, सािा नसँिाई निमावण,

िानलम, प्रकवनध प्रसार, प्राकवनधक टे वा, कृकि सामाग्री आपूनिव र कृिक क्षमिा कवकास
कायवक्रमको सञ्चालि





कृकिजन्य प्राकृनिक प्रकोप िथा महामारी रोगको नियन्त्रण

कृकि वािावरण सं रक्षण िथा जैकवक कवकवधिाको सं रक्षण र प्रवद्र्घि
कृकि प्रसार िथा जिशचिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापि र पररिालि

उच्ि मूल्ययुि कृकिजन्य वस्िुको प्रवद्र्घि, कवकास िथा बजारीकरण



कृकिसमवन्धी वीमा र कजाव सहजीकरण



शीि भण्डारणको व्यवस्थापि





कृिकहरूको क्षमिा अनभवृकद्ध, प्राकवनधक सेवा, टे वा, सीप कवकास र सशिीकरण

कृकि बीउकवजि, िश्ल, मलखाद र रसायि िथा औिनधहरूको आपूनिव, उपयोग र नियमि

कृिक समूह, कृकि सहकारी र कृकि समबन्धी स्थािीय सङ्घ सं स्थाहरूको समन्वय,
व्यवस्थापि र नियमि





कृकि समबन्धी प्रकवनधको सं रक्षण र हस्िान्िरण

कृकि िथ्याङ्कको व्यवस्थापि र सूििा प्रणाली िथा कृकि समबन्धी सूििाको प्रिारप्रसार
कृकि स्रोि केन्रको स्थापिा र व्यवस्थापि

(ख) पशुपन्छी कवकास उपशाखा


पशुपालि र पशु स्वास्थ्य समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि
र नियमि



पशुपन्छी बजार सूििा, हाटबजारको पूवावधार निमावण, िानलम, प्राकवनधक टे वा, कृिक
क्षमिा कवकास कायवक्रमको सञ्चालि र नियमि



पशुपन्छीजन्य प्राकृनिक प्रकोप िथा महामारी रोगको नियन्त्रण



पशुपन्छी चिककत्सा सेवाको व्यवस्थापि,



पशुिश्ल सुधार पद्धनि कवकास र व्यवस्थापि



पशुपन्छी समबन्धी बीमा र कजाव सहजीकरण



स्थािीय िरि िथा खकव कवकास र व्यवस्थापि



पशु आहारको गुणस्िर नियमि



स्थािीयस्िरमा पशुपन्छी समबन्धी िथ्याङ्कको व्यवस्थापि र सूििा प्रणाली



पशु बधशाला र शीि भण्डारणको व्यवस्थापि र नियमि



पशुपालि िथा पशु स्वास्थ्य समबन्धी अन्य कायव ।

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


सहकारी सं स्था समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्डको निमावण, कायावन्वयि र नियमि



स्थािीय सहकारी सं स्थाको दिाव, अिुमनि, खारे जी र कवघटि



सहकारी विि िथा ऋण पररिालि समबन्धी स्थािीय मापदण्ड निधावरण र नियमि



सहकारी समबन्धी राकिय, केन्रीय, कवियगि, प्रादे चशक र स्थािीय सं घ सं स्थासँग समन्वय
र सहकायव



सहकारी समबन्धी स्थािीय िथ्याङ्क व्यवस्थापि र अ्ययि अिुसन्धाि



स्थािीय सहकारीको क्षमिा अनभवृकद्ध



स्थािीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घि, कवकास र पररिालि ।



बेरोजगारको िथ्यांक सं कलि



स्थािीय व्यापारको िथ्याङ्क प्रणाली र अ्ययि अिुसन्धाि



लघु, घरे ल ु िथा सािा उद्योगको दिाव, िवीकरण, खारे जी र नियमि



लघु, घरे ल ु िथा सािा उद्योगको कवकास र प्रवद्र्धि



उद्यमचशलिा प्रवद्र्धि



व्यापाररक फ मव, पसलको दिाव, अिुमनि, िवीकरण, खारे जी र नियमि



सीप कवकास समबन्धी कायवको प्रबद्र्धि



पयवटकीय महत्वका स्थल िथा समपदाको पकहिाि, सं रक्षण र प्रवद्र्धि



पयवटि पूवावधार कवकास िथा प्रोत्साहि



खािी िथा खनिज पदाथवको सं रक्षण समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा
योजिाको कायावन्वयि र नियमि,



खािीजन्य वस्िु सवेक्षण, अन्वेिण, उत्खिि्



खािीजन्य वस्िुको सं रक्षण, कवकास, उत्खिि् र उपयोग समबन्धी दिाव, अिुमनि, िवीकरण,
खारे जी र व्यवस्थापि



खािी िथा खनिज पदाथव समबन्धी सूििा िथा िथ्याङ्क सङ्कलि, अनभलेखि िथा
व्यवस्थापि



भौगनभवक िकसा प्रकाशि



गररबी निवारण समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, नियमि र अ्ययि अिुसन्धाि



गररबी निवारणको स्थािीय रणिीनि िजूम
व ा



गररब घरपररवार पकहिािसमबन्धी स्थािीय सवेक्षण, सूििा व्यवस्थापि र नियमि



गररबी निवारण समबन्धी राकिय, प्रादे चशक र स्थािीय सं स्थासँग समपकव, समन्वय र
सहकायव



रोजगार िथा बेरोजगारको िथ्याङ्क सङ्कलि, प्रशोधि र सूििा प्रणालीको स्थापिा



स्थािीयस्िरमा रहेका कवदे शी श्रनमकको लगि सङ्कलि िथा सूििा व्यवस्थापि



पकहिाि भएका गररब घरपररवार एवं लचक्षि समूह समबन्धी स्थािीय योजिा, कायवक्रम,
स्रोि पररिालि र व्यवस्थापि



सं घीय र प्रदे श कािूि बमोचजम स्थािीय िहमा सुकुमबासीको पकहिाि र अनभले ख
व्यवस्थापि



सुकुमबासी समबन्धी जीकवकोपाजवि र बसोबास व्यवस्थापि



रोजगारीका अवसर नसजविा समवन्धी योजिा िजुम
व ा िथा कायवक्रम सञ्चालि ।



स्थािीय व्यापार, वाचणज्य, वस्िुको माग, आपूनिव व्यवस्थापि िथा अिुगमि



बजार िथा हाट बजार व्यवस्थापि



उपभोिा अनधकार िथा कहि समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड, कायावन्वयि र नियमि



स्थािीय वस्िुहरूको उत्पादि, आपूनिव िथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निधावरण र अिुगमि



स्थािीय व्यापार र वाचणज्य समबन्धी पूवावधार निमावण,



स्थािीय वस्िु र सेवा व्यापारको मूल्य िथा गुणस्िरको अिुगमि र नियमि,



उपभोिा सिेििा, लचक्षि उपभोिाको लगि व्यवस्थापि र स्थािीय वस्िु िथा सेवाको
गुणस्िर परीक्षण,



खाद्य पदाथवको गुणस्िर नियन्त्रण,



खािेपािीको गुणस्िर नियन्त्रण,



स्थािीय व्यापार प्रवद्र्घि सहजीकरण र नियमि,



स्थािीय बौकद्धक समपचत्तको सं रक्षण, प्रवद्र्घि र अनभले खाङ्कि ।

(८) आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा


आन्िररक िथा पूव व लेखापरीक्षण



ले खापरीक्षण कववरण (बेरुजूको लगि समेि)को अनभले ख व्यवस्थापि



बेरुजु फ छ्र्यौट समबन्धी कायव



अचन्िम लेखापरीक्षण कायवमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण



ले खापालिसमवन्धी क्षमिा कवकास कायव ।

(९) न्याय, कािूि िथा मािव अनधकार प्रवद्र्धि शाखा


न्याकयक सनमनिको सचिवालय, न्याय, कािूि, मािव अनधकार प्रवद्र्धि िथा मेलनमलाप
र म्यस्थिा, निणवय िथा फ ैसला कायावन्वयि



न्याकयक सनमनिको सचिवालय समवन्धी कायव



न्याय िथा कािूिी राज्यको पररपालिा



मािव अनधकारको सं रक्षण िथा प्रवद्र्धि



व्यचि र समुदायबीि मेलनमलाप र म्यस्थिाको व्यवस्थापि



न्याकयक निणवय िथा फ ैसला कायावन्वयि



कायवपानलका िथा सभामा पेश गिुप
व िे कवनभन्न िीनि, नियम िथा कािूिको मस्यौदामा
सं योजि र समन्वय



िीनि, कािुिको प्रमाणीक प्रनिको सं रक्षण, प्रकाशि र अनभले ख



कवधायि समवन्धी अन्य कायव ।

(१०) वि, वािावरण, कवपद् व्यवस्थापि िथा सरसफ ाई शाखा


वि, जङ्गल, वन्यजन्िु, िराि ुरुङ्गी, जल उपयोग, वािावरण, पयाववरण िथा जैकवक कवकवधिा
समबन्धी स्थािीय िीनि, कािूि, मापदण्ड, योजिा, कायावन्वयि र नियमि



सामुदाकयक, ग्रामीण िथा शहरी, धानमवक, कवुनलयिी विको सं रक्षण, समवद्र्धि, उपयोग र
नियमि



वि उपभोिा समूहको व्यवस्थापि



म्यविी क्षेत्रको सामुदाकयक, धानमवक र कबुनलयिी विको व्यवस्थापि



िदी ककिार, िदी उकास, िहर ककिार िथा सडक ककिारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापि



निजी िथा व्यवसाकयक विको प्रबद्र्घि र नियमि



साववजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, समभार, उपयोग र व्यवस्थापि



जडीबुटी िथा अन्य गैरकाष्ठ वि पैदावार समबन्धी, सभे क्षण, उत्पादि, सङ्कलि, प्रबद्र्घि,
प्रशोधि, र बजार व्यवस्थापि



विबीउ बगैँिा स्थापिा, व्यवस्थापि र प्रवद्र्घि



िसवरी स्थापिा, नबरुवा उत्पादि, कविरण, रोपण र प्रवद्र्धि



वन्यजन्िु र िराि ुरुङ्गीको सं रक्षण, व्यवसाकयक पालि, उपयोग र अिुगमि



वन्यजन्िुबाट स्थािीय समुदायमा पिे प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापि



स्थािीय प्राणी उद्याि (चिनडयाखािा) को स्थापिा र सञ्चालि



स्थािीय वन्यजन्िु पयवटि र आयआजवि



स्थािीयस्िरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापि



वि, वन्यजन्िु िथा िराि ुरुङ्गीको अनभले खाङ्कि र अ्ययि अिुसन्धाि



रै थािे प्रजानिको सं रक्षण र प्रवद्धवि



नमिाहा प्रजानिको नियन्त्रण



जैकवक कवकवधिाको अनभले ख



सामुदाकयक भूसंरक्षण र सोमा आधाररि आय आजवि कायवक्रम



भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापिजन्य सामुदाकयक अिुकूलि



जलवायू पररविवि अिुकुलि कायव



आय आजविमा आधाररि जडीबुटीको सं रक्षण, प्रबद्र्धि, व्यवस्थापि



स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण र जलाधार िथा वन्ययजन्िुको सं रक्षण व्यवस्थापि
समबन्धी िीनि, कािूि, कायवक्रम िजूम
व ा, कायावन्वयि र नियमि



बृक्षारोपण, हररयाली िथा हररि क्षेत्रको प्रववद्धि



वायु िथा ्विीको प्रदू िण नियन्त्रण



हानिकारक पदाथवहरूको नियमि िथा



वािावरणीय जोचखम न्यू िीकरण



न्यूि कावविमुखी िथा वािावरणमैत्री कवकास अवलमबि



वािावरण सं रक्षण क्षेत्र निधावरण र व्यवस्थापि



नियन्त्रण

पकहरो नियन्त्रण



जलवायू पररविवि अिुकुःुलि कायवक्रम



कवपद् व्यवस्थापि समबन्धी िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा स्थािीयस्िरका आयोजिाको
कायावन्वयि र नियमि



कवपद् पूव व ियारी िथा प्रनिकायव योजिा, जोचखम न्यूिीकरण कायव योजिा



कवपद् पूव व ियारी, खोज िथा उद्धार, राहि सामग्रीको पूव व भण्डारण, कविरण र समन्वय



कवपद् जोचखम क्षेत्रको िकसाङ्कि िथा बस्िीहरूको पकहिाि र स्थािान्िरण



कवपद् व्यवस्थापिमा सङ्घ, प्रदे श र स्थािीय समुदाय, सं घ सं स्था, निजीक्षेत्रसँग सहयोग,
समन्वय र सहकायव



कवपद् कोिको

स्थापिा िथा सञ्चालि र स्रोि साधिको पररिालि



कवपद् पिाि् स्थािीयस्िरको पुिस्र्थापिा र पुिनिवमावण



कवपद् समबन्धी िथ्याङ्क व्यवस्थापि र अ्ययि अिुसन्धाि



प्राकृनिक प्रकोपको रोकथाम र पूव व ियारी



कवपद् जोचखम न्यू िीकरणका लानग पूव व सूििा प्रणाली समबन्धी कायवक्रमको

िजुम
व ा

कायावन्वयि,


बारुण यन्त्र िथा एमबुलेन्सको सञ्चालि िथा व्यवस्थापि



स्थािीय आपिकालीि कायव सञ्चालि प्रणाली



फ ोहरमैला सङ्कलि, पुि

उपयोग, प्रशोधि, कवसजवि र सोको सेवा शुल्क निधावरण र

नियमि


ल्याण्डकफ ल साईट व्यवस्थापि



सरसफ ाई



साववजनिक शौिालय व्यवस्थापि ।

िथा स्वास्थ्यजन्य फ ोहोरमैलाको व्यवस्थापि

(११) सूििा िथा सूििा प्रकवनध शाखा


कायावलयबाट प्रसारण हुिे सूििा िथा जािकारीहरुको व्यवस्थापि,



एक सय वाटसममको एफ . एम. रे नडयो सञ्चालि अिुमनि, िवीकरण र



आफ्िो क्षेत्रनभत्र पत्रपनत्रकाको प्रकाशि अिुमनि, अनभले ख िथा नियमि



सूििा िथा सञ्चार प्रकवनधमा आधाररि िथ्याङ्क व्यवस्थापि

नियमि



कायावलयको सूििामा सववसाधारण जििाको सहज र सरल पहुँिको व्यवस्था



सूििा अनधकारीको रुपमा कायवसमपादि



समभाव्य प्राकृनिक श्रोि िथा साधिको अनभले ख (प्रोफ ाईल) व्यवस्थापि ।



िगर कायवपानलकाको कायावलय र वडा कायावलयहरुमा िेटवककवङ, इन्टरिेट, इन्ट्रािेटको
व्यवस्था,



कायावलयबाट समपादि हुिे कायवहरुको नडचजटाइजेसि,



अनभले ख व्यवस्थापिमा िवीििम सूििा प्रकवनधको प्रयोग,



आफ्िो क्षेत्रनभत्र इन्टरिेट सेवा, टे नलसेन्टर, केबुल िथा िारकवहीि टे नलनभजि प्रसारणको
अिुमनि, िवीकरण र नियमि



सूििा िथा सञ्चार प्रकवनधको कवकास र कवस्िार समबन्धी कायवक्रम िजुम
व ा र कायावन्वयि



वैज्ञानिक अ्ययि, अिुसन्धाि र प्रकवनध कवकासमा लगािी ।

घ) निकायबाट प्रदाि गररिे सेवा

क. िगर प्रहरी सेवा
ख. सहकारी सं स्था से वा
ग. एफ .एम. सञ्चालि सेवा
घ.स्थािीय कर, सेवा शुल्क िथा दस्िुर सेवा
ङ. स्थािीय सेवाको व्यवस्थापि सेवा
ि. स्थािीय िथ्याङ्क र अनभले ख सं ङ्कलि सेवा
छ. स्थािीयस्िरका कवकास आयोजिा िथा पररयोजिा सेवा
ज. आधारभूि र मा्यनमक चशक्षा सेवा
झ. आधारभूि स्वास्थ्य र सरसफ ाइ सेवा
ञ. स्थािीय बजार व्यवस्थापि, वािावरण सं रक्षण र जैकवक कवकवधिा सेवा
ँ ाइ सेवा
ट. स्थािीय सडक, ग्रामीण सडक, कृकि सडक र नसि

ठ. गाउँ सभा, िगर सभा, मेलनमलाप र म्यस्थिाको व्यवस्थापि सेवा
ड. स्थािीय अनभलेख व्यवस्थापि सेवा
ढ. जग्गा धिी दिाव प्रमाणपुजाव कविरण सेवा

ण. कृकि िथा पशुपालि, कृकि उत्पादि व्यवस्थापि, पशु स्वास्थ्य, सहकारी सेवा
ि. जेष्ठ िागररक, अपाङ्गिा भएका व्यचि र अशिहरुको व्यवस्थापि सेवा
थ. बेरोजगारको िथ्याङ्क सं कलि सेवा

द. कृकि प्रसारको व्यवस्थापि, सञ्चालि र नियन्त्रण सेवा
ध. खािेपािी, सािा जलकवद्युि आयोजिा, वैकचल्पक उजाव से वा
ि. कवपद् व्यवस्थापि सेवा
प. जलाधार, वन्यजन्िु, खािी िथा खनिज पदाथवको सं रक्षण सेवा
फ . भािा, सं स्कृनि र लनलिकलाको सं रक्षण र कवकास सेवा

ङ) सेवा प्रदाि गिे निकायको शाखा र चजममेवार अनधकारी

प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि — श्री चशचशर पौडे ल
शाखा कवभाजि :–

शाखाको िाम

चजममेवारी अनधकारी

(१) योजिा िथा प्रशासि शाखा

श्री अजुि
व पं गेिी, अनधकृि छै ठौँ

(क) योजिा िथा अिुगमि उपशाखा

श्री अजुि
व पं गेिी, अनधकृि छै ठौँ

(ख) सामान्य प्रशासि उपशाखा

श्री उनमवला िमाङ्ग दाहाल, सहायक पाँिौ

(ग) साववजनिक खरीद िथा समपचत्त व्यवस्थापि उपशाखा

श्री नडममेश्वरी पौडे ल, सहायक पाँिौ

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

श्री कृष्ण प्रसाद सुवेदी, लेखा अनधकृि(अनधकृि सािौ)

(ख) राजस्व उपशाखा

श्री धमवराज अनधकारी, अनधकृि छै ठौँ

(३) पूवावधार कवकास शाखा
(क) सडक िथा अन्य पूवावधार कवकास उपशाखा

श्री िमेश गुरुङ्ग, ईचन्जनियर

(ख) भूनम व्यवस्थापि िथा भवि नियमि उपशाखा

श्री प्रकाशिन्र ढुं गािा, ईचन्जनियर

(४) चशक्षा, युवा िथा खेलकुद शाखा

श्री बरी िारायण शमाव, अनधकृि दशौँ

(५) स्वास्थ्य शाखा

श्री माधव प्रसाद पौडे ल, जिस्वास्थ्य अनधकृि

(६) सामाचजक कवकास शाखा
क) मकहला, बालबानलका िथा समाज कल्याण उपशाखा

ँ ौँ
श्री ददपा चघनमरे शमाव, मकहला कवकास अनधकृि आठ

(ख) सामाचजक सुरक्षा िथा पञ्जीकरण उपशाखा

श्री राम प्रसाद बस्िाकोटी, सहायक िौथो

(ग) गै.स.स.समन्वय, साकहत्य ,कला िथा सं स्कृनि उपशाखा श्री दे व प्रसाद पौडे ल, सहायक पाँिौ
(७) आनथवक कवकास शाखा
(क) कृकि कवकास उपशाखा

श्री प्रकवण लामा, कृकि कवकास अनधकृि सािौँ

(ख) पशुपन्छी कवकास उपशाखा

श्री सानलकराम पौडे ल, पशु कवकास अनधकृि

(ग) सहकारी, उद्योग, वाचणज्य, पयवटि, रोजगार प्रवद्र्धि िथा श्री नग्रष्मा शमाव अनधकृि छै ठौँ
बजार अिुगमि उपशाखा
(घ) रोजगार प्रवदवि उपशाखा

श्री िन्रकला बस्याल अनधकृि छै ठौँ

(८) आन्िररक लेखापरीक्षण शाखा

श्री राजेश गुरुङ्ग, सहायक पाँिौ

(९) न्याय, कािूि िथा मािव अनधकार प्रवद्र्धि शाखा

श्री कप्रङका थापा, कािुि सहजकिाव

(१०) वि, वािावरण, कवपद् व्यवस्थापि िथा सरसफ ाई श्री कवश्वास श्रे ष्ठ, अनधकृि छै ठौँ
शाखा
(११) सूििा िथा सूििा प्रकवनध शाखा

श्री रामु खड्काथोकी, अनधकृि छै ठौँ

ि) सेवा प्रदाि गिव लाग्िे दस्िुर र अवनध
क्र.सं . उपलब्ध हुिे

आवश्यक कागजाि प्रमाणहरु

सेवाहरु
१

लाग्िे दस्िुर/ सेवा

लाग्िे

शुल्क

समयावनध
३५ ददि

घर िकसा पास

१. घर िकसा निवेदि सकहिको िोककएको

घरको क्षेत्रफ ल र

िथा निमावण

ककिाब

प्रयोजि अिुसार

२. मालपोि वा समपत्ती कर निरे को रनसद

RCC घरको लागी रु

इजाजि प्राि
गिव

३. घर बन्िे जग्गाको लालपूजावको प्रनिनलपी
४. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
५. पासपोटव साईजको २ प्रनि फ ोटो
६. निमावण गररिे घरिकसाको Architectural
/ Structural िकसा ३ सेट
७. नडजाइिरको अिुमनि/िनबकरण पत्रको
प्रनिनलकप
८. प्रमाचणि िार ककल्ला प्रनिनलकप र िकसामा
िभएको िर कफ ल्डमा भएमा वडा कायावलय
बाट बाटो भएको भन्ने ककटािी नसफ ारीस
9.ककत्ता िमबर स्पि भएको प्रमाचणि ब्लु
कप्रन्ट र कमप्युटर िापी िकशा

६दे चख रु १० प्रनि
बगवकफ ट
जस्िाको छािो भएको
घरको लागी रु ३ दे चख
रु ६ प्रनि बगव कफ ट

10. अन्य ब्यचिको जग्गामा घर बिाउिे
भएमा वडा अ्यक्षको रोहवरमा गरीएको
मञ्जुरीिामाको सक्कल प्रनि
२

पुरािो घरको

१. घर िकसा निवेदि सकहिको िोककएको

घरको क्षेत्रफ ल र

िकशा पास

ककिाब

प्रयोजि अिुसार

२. जग्गाधिी प्रमाण पूजावको प्रमाचणि प्रनिनलकप

RCC घरको लागी रु

अनभलेचखकरण

३. िालु आनथवक विवको समपचत्त कर निरे को
रनसदको प्रनिनलकप
४. िेपाली िागररकिाको प्रमाचणि प्रनिनलकप
५. ककत्ता िमबर स्पि भएको िापी िकसाको

३५ ददि

६दे चख रु १० प्रनि
बगवकफ ट
जस्िाको छािो भएको
घरको लागी रु ३ दे चख
रु ६ प्रनि बगव कफ ट

प्रमाचणि प्रनिनलकप
६. प्रमाचणि िार ककल्ला
७. घरको स्पि रं नगि फ ोटो
८. अनभलेखको लानग मञ्जुरीिामाको हकमा
िगरपानलकाको रोहवरमा मञ्जुरीिामा गरे को
पत्र र मञ्जुरीिामा नलिे ददिे दुवैको िेपाली
िागररकिाको प्रमाण पत्रको एक एक प्रनि
प्रनिनलकप
३

बाटो लगिकट्टा
नसफ ाररस

१. निवेदि
२. समबचन्धि वडा कायावलयबाट प्राि
नसफ ाररस
३. जग्गा धिी पुजावको प्रनिनलकप
४. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
५. अनमिको प्रनिवेदि
६. प्रमाचणि िाकप िकशा
७. समपचत्त कर निरे को रनसद
८. अंशवण्डा प्रयोजिका लागी लगिकट्टा गिुव
परे मा अचशंयारहरुको िागररकिा प्रमाणपत्रको
प्रनिनलकप

प्रनि ककत्ता रु ५००

१५ ददि

9. िगरपानलका बाट चस्वकृि भुउपयोग िीनि
र मापदण्ड अिुरुप हुिपु िे
४

निमावणकमी
सुचिकरण/
िकवकरण

१. िोककएको ढाँिामा निवेदि

सुचिकरण रु २०००,

२. निमावणकमीको िेपाली िागररकिाको

िकवकरण रु १०००

प्रनिनलकप

प्रमाण पुगेको
निवेदि उपर
सोही ददि

३. निमावण समबचन्ध िानलम नलएको
प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
४. पासपोटव साइजको २ प्रनि फ ोटो
५

कन्सल्टे न्सी
सुचिकरण/
िकवकरण गिव

१. िोककएको ढाँिामा निवेदि

सुचिकरण रु ५००० /

२. कन्सल्टे न्सी दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

१ हिा

िकवकरण रु ३०००

३. मूल्य अनभवृकद्ध कर वा पाि दिाव
प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
४. कन्सल्टे चन्सको प्रोफ ाइल
५. घर धिीसँगको समझौिा पत्र
६. कन्सल्टे न्सीमा काम गिे इचन्जनियरको
शैचक्षक प्रमाणपत्रको

प्रनिनलकपहरु

७. प्रनिवद्धिा पत्र
८. कन्सल्टे न्सी सञ्िालकको २ प्रनि पासपोटव
साईजको फ ोटो
९. करि ुिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

१. समझौिा गररपाउँ भन्ने निवेदि
६

योजिा समझौिा
(उपभोिा
सनमनिसँग)

२. उपभोिा सनमनिले योजिा समझौिा गिव र
खािा सञ्िालि गिव अ्यक्ष, सचिव र
कोिा्यक्षलाई अनधकार ददिे गरी गरे को
निणवय प्रनिनलपी
३. उपभोिा सनमनिमा मुख्य पद (अ्यक्ष,
सचिव र कोिा्यक्ष ) म्ये कचमिमा एक पद
सकहि कचमिमा िेत्तीस प्रनिशि मकहला हुिे गरी

नि शुल्क

३ ददि

उपभोिा सनमनि गठि गरे को निणवयको
प्रनिनलकप
४. िोककएको जि सहभानगिा खिव उठाइ बैंक
जममा गरे को निस्सा ( भौिर )
५. उपभोिा सनमनिका मुख्य
पदानधकारीहरुको िागररकिा प्रमाणपत्रको
प्रनिनलपी
६. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररश पत्र
७. प्राकवनधकबाट स्थलगि िाँपजाँि गरी ियार
गररएको स्वीकृि लागि अिुमाि िथा दर
कवश्ले िण
७

रनिङ कवल

१. बीस हजार रुपैया सममको खररदमा पाि

भुिािी

बील र सो भन्दा मानथको खररदमा भ्याट बील

(उपभोिा

पेश गिुप
व िे

सनमनिसँग )

२. कुिै आयोजिाको कुिै खण्ड कायव समपन्ि
भएमा समपन्ि भएको खण्ड मापि योग्य छ
भिे रनिङ कवल भुिािी माग गिव सककिे
३. रनिङ बील भुिािी माग गिे समबन्धमा
उपभोिा सनमनिले गरे को खिव अिुमोदि
सकहिको निणवय
४. कामको कववरण सकहि बील भरपाइ र डोर
हाचजरी भए सो समेि समबचन्धि अ्यक्षले
प्रमाचणि गरी पेश गिे
५. कामको िापजाँि गरी प्राकवनधकले ियार
गरे को प्रनिवेदि
६. अिुगमि सनमनिको प्रनिवेदि
७. समपन्ि भएको निमावणको फ ोटो
८. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररश
९. मेचशिरी उपकरण भाडामा प्रयोग गरे को
भए समझौिा र लगबुक

निशुल्क

7 ददि

१०. निमावण कायवको गुणस्िर सुनिचश्िििाका
लानग प्राकवनधक/ ल्याब परीक्षण गररिुपिे
भएमा सो परीक्षण गरे को ररपोटव
११. रनिङ नबल भुिािी पाउँ भन्ने निवेदि
८

अचन्िम बील

१. काम समपन्ि भएकोले अचन्िम बील

भुिािी

भुिािी माग गिे भन्िे

(उपभोिा
सनमनिसँग )

व्यहोराको

उपभोिा सनमनिको खिव अिुमोदि सकहिको
निणवय/निवेदि
२. अिुगमि सनमनिले अिुगमि गरी काम
समपन्ि भएको र काम स्वीकारयोग्य रहेको
भन्िे व्यहोराको प्रनिवेदि
३. खिव साववजनिकरण वा समुदायमा
ु ाइले अिुमोदि गरे को निणवय
साववजनिक सुिव
४. नबल भरपाइ र डोर हाचजरी फ ाराम
५. काम शुरु हुि भन्दा पकहले, भईरहेको र
समपन्ि पनछको फ ोटोहरु
६. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररश
७. कायव समपन्ि प्रनिवेदि / योजिा स्वीकार
प्रनिवेदि
८. कायावलयबाट गररिे अिुगमिको निणवय /
प्रनिवेदि
९. पाँि लाख वा सो भन्दा मानथको योजिाको
हकमा योजिा सुििा पाटी अनिवायव राख्िुपिे
१०, साववजनिक परीक्षण फ ारम,खिव
साववजनिक फ ारम र नबत्तीय प्रगनि प्रनिबेदि
फ ारम
१1. सं लग्ि कागजाि र कवल भपावईको
पंचजका

निशुल्क

7 ददि

९

घ वगवको

१. उधोग कवभागको दिाव प्रमाण पत्र र

इजाजि रु १०००० /

निमावण

प्रवन्धपत्रको प्रनिनलकप

िकवकरण रु ५०००/

व्यवसायी दिाव

२. कमिीमा प्रमाणपत्र िह उत्तीणव गरे को
प्रशासि सहायक 1 , लेखा सहायक 1 िथा

नियमािुसार

िकवकरण थप दस्िुर
१००००/

नसनभल इचन्जनियर 1 को नियुचि पत्र र सो
सँग समबचन्धि कागजपत्र
३. कट्रपर १ थाि, ट्रयाकटर १ थाि, नमकसर
१ थाि खरीद गरे को वा कचमिमा 2 बिवको
लागी भाडामा नलएको कागजाि
4. Theodolite

machine १ थाि,

Level machine १ थाि, वाटर पमप ३
थाि र भाइव्रे टर

३ थाि खररद गरे को

कागजाि
5. मेकानिकल ईचन्जनियरले मानथ उल्ले चखि
उपकरण दठक अवस्थामा रहेको भिी प्रमाचणि
गरे को कागजपत्र
6. कवमाको कागजािको प्रनिनलकप
7. करि ुिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
8. िोककए बमोचजमको ढाँिामा निवेदि
9. कायावलय भाडामा नलएको भएमा समझौिा
पत्र
१. सं शोधि गिुप
व िावको कारण सकहिको
निवेदि
२. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररश
१०

घटिा दिाव
सं शोधि

३. आवश्यक पिे अवस्थामा स्थािीय
समुदायको सजवनमि मुि ुल्का
४. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
५. दिाव रचजिरको प्रनिनलपी
६. शैचक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्र वा अन्य
कववरण खुल्िे कागजािहरु

रु ५०

सोही ददि

११

कवद्यालय
अिुमनि

१. िोककए बमोचजमको निवेदि

कवद्यालयको िह र

२. अनभभावक भेलाको निणवयको प्रनिनलपी वा
सं स्थागि कवद्यालयको हकमा सञ्िालकहरुको
निणवयको प्रनिनलपी
३. िचजकमा रहेका दुईवटा कवद्यालयको
सहमनिपत्र
४. गुठीको कवद्यालय भए गुठीको कवधाि,
गुठीयारहरुको िागररकिा प्रमाणपत्रको
प्रनिनलकप र गुठी दिावको प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
५. जग्गा धिी प्रमाण पुजावको प्रनिनलकप
६. जग्गा वा भवि भाडामा नलएको भए
कचमिमा ५ बिवसममको भाडामा नलएको
समझौिा र बहाल कर निरे को रनसद
७. चशक्षकहरुको नियुचिपत्र, शैचक्षक
योग्यिाको प्रमाणपत्रहरु, िागररकिाको
प्रमाणपत्र र स्थायी अ्यापि अिुमनिपत्रको
प्रनिनलपीहरु
८. सं स्थागि कवद्यालयको हकमा स्वीकृि
भएको शुल्कको कववरण,िसवरी

र

कक्षा १ को हकमा प्रस्िानबि शुल्क नबबरण
९. सं स्थागि कवद्यालयको हकमा कमपिी दिाव
प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, कवनियमावली र करमा
दिाव भएको प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
१०. पाठ्यपुस्िक िथा पाठ्य सामग्रीहरुको
सूिी
११. शैचक्षक सामग्रीहरुको सूिी
१२. सामुदाकयक कवद्यालयको हकमा स्रोिको
सुनिचश्िििा हुिे आधारहरु
१३. िोककएको अन्य मापदण्ड पुरा भएको
शाखा अनधकृिको राय सकहिको प्रनिवेदि

प्रकृनि अिुसार

नियमािुसार

१४. समबचन्धि वडा सनमनिको नसफ ाररश
15, सहकारी माफ वि नबद्यालय सञ्चालि गिे
भएमा चस्वकृि नबधाि, कायवसनमनिका
पदानधकारीको िा.प्र.प. प्रनिनलकप, निणवय
प्रनिनलकप र सहकारी दिाव प्रमाणपत्रको
प्रनिनलकप
१. िोककए बमोचजमको निवेदि
२. कवद्यालय व्यवस्थापि सनमनिको निणवय
३. िचजकमा रहेका दुईवटा सामुदाकयक
१२

कवद्यालयको
कक्षा थपको
अिुमनि

कवद्यालयको व्यवस्थापि सनमनिको निणवय
सकहिको सहमनिपत्र
४. िल्लो कक्षाको अिुमनिपत्रको प्रनिनलकप
५. सं स्थागि कवद्यालयको हकमा कमपिी दिाव
प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, कवनियमावली र करमा
दिाव भएको र गि आ.व.को करि ुिा
प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
६. जग्गा धिी प्रमाण पूजाव, भविको िकसा
पास वा भाडामा भए कचमिमा ५ बिवको
भाडाको समझौिापत्र र बहालकर निरे को
रनसदको प्रनिनलपीहरु
७. चशक्षकहरुको नियुचिपत्र, शैचक्षक
योग्यिाको प्रमाणपत्रहरु, िागररकिाको
प्रमाणपत्र र स्थायी अ्यापि अिुमनिपत्रको
प्रनिनलपीहरु
८. सं स्थागि नबद्यालयको कक्षागि रुपमा
स्वीकृि भएको शुल्कको कववरण
९. पाठ्य पुस्िक, पाठ्य सामग्री िथा अन्य
शैचक्षक सामग्रीहरुको कववरण
१०. सामुदाकयक कवद्यालयको हकमा स्रोिको
सुनिचश्िििा हुिे आधारहरु

कवद्यालयको िह र
प्रकृनि अिुसार

नियमािुसार

११. िोककएको अन्य मापदण्ड पुरा भएको
कवद्यालय निरीक्षकको राय सकहिको प्रनिवेदि
१२. समबचन्धि वडा सनमनिको नसफ ाररश
१३

कवद्यालय ठाउँ
सािे

१. कवद्यालय ठाउँसारीको लानग निवेदि

नियमािुसार

नियमािुसार

रु २०, समबन्ध

सोही ददि

२. कवद्यालय दिाव प्रमाण पत्रको प्रनिनलकप
३. स्थािीय िहको िामको िकवकरण सकहिको
व्यवसाय दिाव प्रमाण पत्र
४. सं स्थागि कवद्यालयको हकमा िालु आ.व.
सममको सरी जािे ठाउँ र हालको ठाउँ दुवैको
समपचत्त कर निरे को रनसद
५. वहालमा भए समझौिा पत्रको प्रनिनलकप र
बहाल कर निरे को रनसद
६. स्थायी ले खा िमबर प्रमाण पत्रको प्रनिनलकप
७. निरीक्षण प्रनिवेदि
8. स्थानिय पनत्रकामा 35ददिे सूििा प्रकासि
भएको प्रमाण
9. सरी जािे ठाउँको स्थानिय िह वा वडा
कायावलयको अिुमनि पत्र

१४

चशक्षक सरुवा

1.हस्िनलचखि निबेदि
2.समबचन्धि नबद्यालय ब्यबस्थापि सनमनिको
निणवय सकहिको सहमनि पत्र
3.समबचन्धि स्थानिय िहको सहमनि पत्र
4.िगरपानलका बाट चस्वकृि भए बमोचजम
रकम जममा गरे को भौिर

१५

न्यायीक
सनमनिमा
निवेदि पेश
गिव

१. ररिपूवक
व को निवेदि
२. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

कवच्छे दको हकमा रु
१०००

१६

सहकारी सं स्था

१.पुव व चस्वकृनि(अबधारणापत्र, स्थलगि

दिाव

अ्ययि प्रनिवेदि, कायावलयको निणवय)

नियमािुसार

३० ददि

रु ५००

प्रमाण पुगेको

2. निवेदि
3. सहकारी सं स्थाको प्रस्िाकवि कवनियम र
कायवयोजिा
4. सहकारी सं स्था सञ्िालिको समभाब्यिा
अ्ययि र अिुगमि प्रनिवेदि,
5. सदस्यले नलि स्वीकार गरे को शेयर सं ख्या
र शेयर रकमको कववरण
6. कायावलय रहिे समबचन्धि वडाको
नसफ ाररश पत्र
१७

सं स्था दिाव /

१. कवधाि वा नियमावली, निवेदि र

नसफ ाररस

िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

निवेदि उपर
ित्काल

२. सं स्था भाडामा बस्िे भए समझौिा पत्र र
बहाल कर निरे को रनसद
३. सं स्था आफ्िै घरमा बस्िे भए सोको
जग्गाधिी प्रमाण पूजाव र िकसा पास प्रमाण
पत्रको प्रनिनलकप
४. िालु आ.व.को समपचत्त कर निरे को रनसद
१८

जेष्ठ िागररक
पररिय पत्र

१. निवेदि फ ाराम

निशुल्क

प्रमाण पुगेको
निवेदि उपर

२. साठी विव उमेर पुगेको िागररकिाको

ित्काल

प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
३. िागरीकिामा ठे गािा फ रक भएमा
वसाईसराई प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप वा बसोबास
प्रमाचणिको फ ोटोकपी
४. दुई प्रनि फ ोटो
१९

अपांग पररिय
पत्र कविरण

१. स्वीकृि ढाँिामा निवेदि
२. जन्म दिाव/ िागररकिाको प्रमाणपत्रको
प्रनिनलकप

निशुल्क

नियमािुसार

३. सरकारी अस्पिालको नसफ ाररस
४. अपांगिा दे चखिे पासपोटव साइजको 4 प्रनि
फ ोटो
५. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररस
मािव
वेिकवखिमा
परे का कपनडि
२०

१. ररि पुगक
े ो निवेदि
२. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररस

िथा प्रभाकवि

३. सरकारी अस्पिालमा उपिार गरे को

मकहला िथा

जाँिपूजी

वालवानलकालाई
उद्धार िथा

निशुल्क

१५ ददि

समपचत्तको मूल्यांकि

प्रमाण पुगेको

अिुसार

निवेदि उपर

४. न्यायीक सनमनिको नसफ ाररस

पुिस्थावपिा
सहयोग
२१

समपत्ती कर

१. स्वीकृि ढाँिामा निवेदि
२. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
३. जग्गाधिी पूजावको प्रनिनलकप
४. गि विवको निरो निरे को रनसद

न्युििम रु १५० दे चख

५. पचकक घर भएकोमा घर िकशा पास

ित्काल

सो भन्दा बढी

प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
६. जग्गाको कक.िं. र सडक स्पि भएको प्रमाचणि
िकशाको प्रनिनलकप

7. िया फ ारम भदाव स्वयम जग्गाधिी वा
आनधकारीक ब्यचि हुि ु पिे
२२

बहाल कर

१. िचवेदि
२. जग्गाधिी पूजावको प्रनिनलकप
३. घरधिीको िागररकिाको प्रनिनलकप

घर बहाल रकमको १०

प्रमाण पुगक
े ो

प्रनिशि

निवेदि उपर
ित्काल

४. घर भाडामा नलि ददि गररएको समझौिाको
प्रनिनलकप

५. अचघल्लो आ.व.मा कर निरे को रनसदको
प्रनिनलकप
६. घरधिीको समपचत्त कर निरे को रनसदको
प्रनिनलकप
२३

नधिो/ समपचत्त
मूल्यांकि

१. ररिपूवक
व को निवेदि
२. िागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रनिनलकप, जग्गाधिी
पूजावको प्रनिनलकप,

िािा

प्रमाचणि
३. फ मव दिाव प्रमाण पत्रको प्रनिनलकप
४. कन्सल्टे न्सीहरुबाट गररएको मूल्यांकि

५. कर ि ुिा प्रमाण पत्र, निरो निरे को रनसदको
प्रनिनलकप

मुल्यांकि गररिे समपचत्त

प्रमाण पुगेको

अिुसार

निवेदि उपर

प्रनि लाखको रु १००

ित्काल

१. लाभग्राहीको सहायिा माग गरे को ब्यहोरा

प्राकृनिक प्रकोप

खुलाएको निवेदि

निणवय आदे श

२. स्थािीय स्िरको प्रहरी प्रनिवेदिको मुि ुल्का

सहायिा

३. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररश
४. िगर कवपद व्यवस्थापि सनमनिको निणवय

निशुल्क

सूििा, िथ्यांक,

१. आवश्यक कववरण सकहिको निवेदि

नियमािुसार

नियमािुसार

नियमािुसार

नियमािुसार

निबेदि शुल्क रु २०

प्रमाण पुगेको

भएपनछ िुरुन्ि

२४
२५

श्रोि, िकशा
आदद उपलब्ध

२. शुल्क र दस्िुर बुझाएको रनसद
३. प्रयोजि स्पि खुलाएको निबेदि

गराउिे
२६

ब्यबशाय दिाव

1.िेपाली िा.प्र.प.को प्रनिनलकप
2.जग्गाधिी प्र.पुजावको प्रनिनलकप
3.िालु आ.ब.को समपनिकर निरे को रनसदको
प्रनिनलकप
4.फ ोटो 2 प्रनि

5.घरभाडा समझौिाको प्रनिनलकप
6. नबदे शी िागरीक भएमा राजदुिावास बाट जारी
भएको प्रमाचणि कागजाि
२७

व्यवसाय/
फ मव/ सप्लायसव
सूचि दिाव/
िकवकरण गिव

१. िोककएको ढाँिामा निवेदि

निवेदि उपर

२. फ मव/व्यवसाय दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

िुरुन्ि

३. मूल्य अनभवृकद्ध कर वा पाि दिाव
प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
४. घर धिीसँगको समझौिा पत्र
५. करि ुिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

२८

पशुमा कृनत्रम

१. पशुले भाले खोजेको १२ दे चख 24 घण्टा

गभावधाि (गाई/

नभत्र सेवा केन्रमा जािकारी गराउिुपिे

रु २५

सोही ददि

समूहले गिे कारोवारको

प्रमाण पुगेको

मूल्यांकि अिुसार

निवेदि उपर

भैसी/ बाख्रा /
बंगरु )
२९

पशु कृिक
समूह / सनमनि
दिाव र
िकवकरण

१. समूह वा सनमनिको निवेदि
२. समूह गठि निणवयको प्रनिनलपी
३. सनमनिका पदानधकारीहरुको िागररकिाको
प्रमाणपत्रको प्रनिनलपीहरु
४. समुहको नबधाि

ित्काल

5. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररस
मृि पशुको
कवमा नसफ ाररश

१. निवेदि
२. पशु उपिार गरे को ररपोटव
३. कवमा गरे को िथा कप्रनमयम बुझाएको

३०

रु २००

सोही ददि

सोही ददि

कागजाि
४. निवेदकको िागररकिाको प्रमाणपत्र
५. वडा कायावलयबाट निरीक्षण गराइ पशुको
मृत्यु भएको व्यहोराको नसफ ाररश वा सजवनमि
मुि ुल्का
३१

पशुहरुको

१. समबचन्धि पशुसेवा शाखा/केन्रमा

गाई/भैसी रु २०,

उपिार

पशुहरुको दिाव गराउिे

भेडा/बाख्रा/बंगरु /खरायो
रु २०,

मेनडकल वा

घोडा/खच्िड/हात्ती रु

सचजवकल

1१००,

उपिार

कुखुरा/हाँस/बट्टाई
/परे वा रु १०,
कुकुर/नबरालो रु ५०

३२

पशुहरुको रगि, १. िोककए बमोचजम िमुिा सं कलि गरी
गोवर, कपसाव वा समबचन्धि पशुसेवा शाखा/केन्रमा ल्याइ दिाव
अन्य पररक्षण

गराउिे

गोवर रु २०,

सोही ददि

कपसाव रु १०,
दुध रु ५०

३३

रे कवज खोप

१. परामशव नलइ कृिक आफ ैले खोप ककिेर

गाई/भैसी रु २०,

िथा अन्य

ल्याउिुपिे

भेडा/बाख्रा/बंगरु /खरायो

पशुपंचक्षको खोप

रु १०,

लगाउिे

घोडा/खच्िड/हात्ती रु
१००, कुखुरा/हाँस/

बट्टाई /परे वा रु १०,
कुकुर/
नबरालो रु ५०

सोही ददि

३४

परामशव सेवा

पशुपंचक्ष समबचन्ध प्रानबनधक परामशव सेवा

निशुल्क

सोही ददि

३५

ऋण नसफ ाररस(

१. निवेदि

नसफ ाररस दस्िुर रु

साधारण

२००।

नसफ ाररस सोही

पशु पंक्षीपालि
व्यवसाय)

२. िागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

ददि,

३. समबचन्धि वडाको नसफ ाररस

व्यवसायीक
कायवयोजिा

४. पररयोजिाको फ रमयाट
३६

वाली, िरकारी,

१. समबचन्धि व्यचिको निवेदि

बिाउि १ हिा
निशुल्क

प्रमाण पुगक
े ो

फ लफ ूल िथा

निवेदि उपर

अन्य

ित्काल

खेिीसमबन्धी
परामशव
३७

बानल िथा पशु
क्षनि नसफ ारीस

३८

सािा नसिाई
कायवक्रम

1. निवेदि र सजवमीि

रु २००

निवेदि उपर

2.वडा कायावलयको नसफ ारीस
१. कृिक समुह दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

प्रमाण पुगेको
ित्काल

रु १००

नियमािुसार

१. निवेदि

दिाव

प्रमाण पुगेको

२. सं स्था दिाव प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप

िकवकरण

३. सं स्थाको व्यवस्थापकको िागररकिाको

नबलमब शुल्क

२. जल उपभोिा सनमनिको प्रमाणपत्रको
प्रनिनलकप
३. वडा कायावलयको नसफ ाररस
४. पूणरु
व पमा भरे को आवेदि फ ारम
५. सािा नसिाई मागसमबचन्ध सनमनिको
निणवयको प्रनिनलकप

३९

रासायनिक मल
कारोबार दिाव/
िकवकरण

प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
४. वाकिवक लेखा पररक्षण प्रनिवेदि प्रनिनलकप
५. मूल्य अनभवृदद कर वा पाि दिाव
प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
६. सहकारी सं स्थाको निणवयको प्रनिनलकप

नियमािुसार

निवेदि उपर
ित्काल

७. सहकारी सं स्था दिाव भएको १ विव भएको
हुिपु िे
८. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररस
खुरा कविादी

४०

कवक्रेिा
इजाजिपत्र/
िकवकरण
नसफ ाररस

नसिाई

४१

प्रयोजिको
लानग कवजुली
नमटर जोड्िे
नसफ ाररस

१. सककल इजाजिपत्र

रु ३००

प्रमाण पुगेको
निवेदि उपर

२. निवेदि

ित्काल

३. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
४. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररस

१. निवेदि फ ारम

रु २००

२. समबचन्धि वडा कायावलयको नसफ ाररस

प्रमाण पुगेको
निवेदि उपर
ित्काल

३. कवधुि लोड चस्वकृिी
४. िागररकिा प्रमाणपत्रको प्रनिनलकप
५. कचमिमा १० कठ्ठा जग्गाको लालपुजावको
प्रनिनलकप
६. कृकि उपशाखाको नसफ ाररस

छ) निणवय गिे प्रकक्रया र अनधकारी :

नििी, बजेट िथा कायवक्रमको निणवयहरु – जिप्रनिनिनध स्िरबाट

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



प्रशासनिक निणवयहरु – प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि िहबाट

शाखाले समपादि गिे कामहरु पेश भै प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि स्िरबाट निणवय हुिे व्यवस्था छ ।

ज) निणवय उपर उजुरी सुन्ने अनधकारी :श्री िारायण वि (िगर प्रमुख)

श्री चशचशर पौडेल (प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि)
झ) समपादि गरे को कामको कववरण ः –

पशुपंक्षी शाखाको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक कार्िक्रम
( क)

संघिय सरकारबाट हस्तानतरण काययक्रम ससयत २०७७/०७८

क्र.स. काययक्रम घििरण

िजेट

क)
१.१
१.२

कृ घिम सम्िन्धी काययक्रम

१,०००००/ संपन्न

काययन्ियन
अिस्था
संपन्न

कृ षक दताय व्यािस्थापन काययक्रम

३,०००००/ काययघिघध तयारी
चरणमा
१,०००००/ काययघिघध तयारी
चरणमा
१०,००,०० क्षेि छनौट भएको

सपं न्न भएको

१५,००,०

सपं न्न भएको

१.३

कृ घष तथा पशु पंक्षी सम्िन्धी तथ्याकं
अध्यिघध काययक्रम
१.४ िगं रु को साना व्यािसाघयक कृ घष उत्िादन
के न्र ( पक्ट घिकास काययक्रम सच
ं ालन
१.५ माछाको साना व्यािसाघयक कृ घष उत्िादन
के न्र ( पक्ट घिकास काययक्रम संचालन
जम्मा काययक्रम खचय
(ख) नगर स्तरीय काययक्रम

प्रगघत

क्षेि छनौट भएको

क्र.स. काययक्रम घििरण

िजेट

प्रगघत

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

मेघसरनेरी खररद
उन्नत िााँसको घिउ कोष घितरण
घसमेन खररद तथा घितरण पररचालन कोष
गाई भैसीको सत्ु के री भत्ता घितरण
पशु औषघध खररद तथा घितरण काययक्रम
तरल नाईट्रोजन खररद घितरण ढुिानी घितरण
नमनु ा संकलन तथा पेषण
मागमा आधाररत प्राघिघधक सेिा काययक्रम
ईघन्सघमनेटर सहयोग काययक्रम
घदिस काययक्रम रे घिज दधु /पोल्ट्ट्री/ पशु पक्ष
ं ी
जनु ोघटक रोग घनयन्िण काययक्रम
योजना तजमयु ा
उद्यमघशल पके ट प्याके ट काययक्रम
आधघु नक उपकरण ठे ला गाडा, चापकटर,
घक्रम-सेिारे टर घितरण

१,५००००/
१६,०००००/
५०,०००/
१८,००,०००/
४,५००००/
२,०००००/
६०,०००/३,०००००/
१७३०००/
१०००००/
५००००/
३००००/
९०००००/
४५००००/

सपं न्न
संपन्न
संपन्न
संपन्न
सपं न्न
सपं न्न
संपन्न
संपन्न
संपन्न
संपन्न
संपन्न
सपं न्न
संपन्न
संपन्न

१५
१६

साईलेज घनमायण सहयोग
बाख्रा पियद्धन काययक्रम

१०,००,००/
५००००० /

सपं न्न
संपन्न

१६

सचु ना घिज्ञपन प्रचार प्रसार काययक्रम
जम्मा काययक्रम खचय

१,०००००/
७९१३०००/

सपं न्न

कै घियत

काययन्ियन अिस्था
सपं न्न भएको
संपन्न भएको
संपन्न भएको
सपं न्न भएको
सपं न्न भएको
संपन्न भएको
संपन्न भएको
संपन्न भएको
संपन्न भएको
सपं न्न भएको
सपं न्न भएको
चापकटर ४० जना
कृ षकलाई घितरण
गररएको १०० जना
कृ षकलाई ठे लागाडा
घितरण गररएको
१७ जना कृ षकलाई व्याड
िोका घितरण गरएको

e'ld Aoj:yfkg tyf ejg lgodg pk zfvf
aflif{s k|ult ljj/0f
cf=j= )&&÷)&*
)&&÷)&* ;fpg b]lv c;f/ d;fGt;Dd

!_ 3/ gS;f btf{ ;Vof –&(&
@_ gof 3/sf] gS;f kf; ;Vof –$^*
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s_ gofF 3/sf] ;Vof – @()
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hDdf ;Vof – $*)
सूििा प्रकवनध शाखा




कायावलयबाट प्रसारण हुिे सूििा िथा जािकारीहरुको व्यवस्थापि गररएको ।
माग गररएका सूििाको कायवसमपादि भएको ।

िगरपानलकाको कायावलयमा Networking व्यवस्थापि Internet को व्यवस्था भएको र CCTV जडािको कायव
भैरहेको साथै पूव व पचिम राजमागवमा पनि CCTV जडाि हुिे कायव अचघ बकढरहेको ।




िगरपानलका िथा वडा कायावलयमाहरुमा प्राकवनधक सहायिा उपलब्ध गराईएको ।

सामुदाकयक कवद्यालय, िगर स्वास्थ्य केन्र र वडा कायावलय भविमा Internet को पहुँि बिाई कि बाईफ ाई जोि
बिाइएको ।









िगरपानलका िथा वडाका कमविारीहरुलाई ICT समबन्धी अनभमुखीकरण िानलम ददईएको ।
वेभसाइड Update गररएको ।

ई-हाचजरी रे कडव कायम गररएको ।

SMS System द्वारा सूििा पठाउिे गररएको ।

कृकि शाखाको लानग Tele Center स्थापिा गररएको ।

िगरपानलकाको कायावलयमा Firewall जडाि गररएको ।

िगरपानलकाको आ.व. २०७७।०७८ को प्रगनि कववरणको झलक आउिे गरर वृत्तचित्र बिाईएको र िवौँ िगर
सभाको कायवक्रम Video Record गरी प्रसारण गररएको ।



साववजनिक खररद िथा समपचत्त व्यवस्थापि शाखा िथा अन्य सामुदाकयक सं स्थाको लानग ICT सामाग्रीको लागि
ईचस्टमेट िथा Verification गररएको ।



सरकार द्वारा सं िानलि कवनभन्न Portal मा डाटा प्रकवकि गररएको र कवनभन्न शाखाहरुलाई Portal सं िालिमा सहयोग
गररएको ।





Proactive Disclosure अन्िगवि त्रैमानसक प्रगनि प्रनिवेदि वेभसाइडमा राचखएको ।
Digital Notice Board सं िालिमा ल्याईएको ।

हेलो रत्निगर फ ेसबुक पेज र सूििा अनधकारी रत्नििगर िगरपानलका फ ेसबुक आईडी द्वारा जििालाई सुसचु िि
गररिे काम गररएको ।





दै निक रुपमा कवनभन्न शाखा,उपशाखा िथा वडाहरुमा ईमेल आदाि प्रदाि गररएको ।
कवनभन्न शाखाहरुमा सं िारको सहजीकरणका लानग Intercom जडाि गररएको ।

ले खा शाखामा Payroll System र योजिा िथा अिुगमि शाखामा Planning & Monitoring Management System
Software जडाि गररएको ।



िकसा शाखा िथा पचन्जकरण शाखाका पुरािा फ ाइलहरु Digitaization गररएको ।

सहकारी ,उद्योग ,वाचणज्य ,पयवटि ,रोजगार प्रवद्धवि िथा बजार अिुगमि उपशाखाको आ .व .२०७७/०७८ को प्रगिी प्रनिवेदि

कायवक्रम/आयोजिा/कक्रयाकलापको िाम

रकम रु.
हजारमा

पयवटि प्रवद्धविका कायवक्रम

५००

फ ुड फ ेकिभल

१००

पयवटि प्रवद्धविको लानग नडचजटल नडस्प्ले ियार

१५००

होमस्टे अिुगमि िथा प्रनिवेदि ियारी एवं खाजा

९०

कवश्व पयवटि ददवशको अवशरमा कायवक्रम

५०

खिव

खिव

कैकफ यि
कायव भएको
कायव भएको
कायव अगानड बढे को

कोनभड१९

माहामारीका कारण

मिाउि िसककएको
पयवटि कवकासका लानग सरोकारवालासँग छलफ ल
िथा अन्िरक्रीया कायवक्रम
अन्िरावकिय हात्ती महोत्सव

ु ी
पयवटि प्रवद्धविका लानग जङ्गली जिावरको अधवमि
राख्ने

होमस्टे लाई िमुिाको रुपमा कवनभन्न सांस्कृनिक
समुदायमा सं िालिको लानग सहजीकरण र
प्रोत्साहिमुलक कायवक्रम

८०
१००

५००

कोरोिा माहामारीका

कारण हात्ती महोत्सब
िै िभएको

कायव समपन्न भएको

१५०

सहकारी व्यावसाकयक िथा उद्यमनसलिा कवकास

२००

िानलम ४ ददिे

सहकारी लेखापालि िथा व्यवस्थापि िानलम

कायव भएको

कोनभड१९

माहामारीका कारण
हुि िसकेको

२००

सहकारी ददवस कायवक्रम

५०

कायव समपन्न भएको
कायव कायव समपन्न
भएको (यो बजेट

अपुग भई सहकारी
अन्िरकक्रया

कायवक्रमबाट खिव
गररएको)
उत्कृि सहकारी छिौट िथा पुरस्कार कविरण

१००

कायवक्रम

कोपोमिस कार्ाा न्वर्न गना कम्प्युटर नभएका

२००

कायव समपन्न भएको
कार्ा सम्पन्न भएको

सहकारीलाई कम्प्युटर खररदिा अनु दान
सहकारी सं स्था िथा सरोकारवालासँग अन्िरकक्रया
कायवक्रम

सहकारी सं स्थाको नियनमि अिुगमि/मुल्यांकि
प्रनिवेदि( निरन्िर अिुगमि भईरहेको)

८०

१००

कायव समपन्न भएको
कायव समपन्न भएको

सहकारी नियमावली मापदण्ड

िथा कायवकवनध िजुम
व ा

सहकारी सं स्था एकककरण समवन्धी अन्िरक्रीया िथा
सहजीकरण कायवक्रम

निष्कृय सहकारीको दिाव खारे जी कायवक्रम
हाट वजार िथा अन्य बजार क्षेत्र

व्यवस्थापि

बजार अिुगमि

५०

१००
१५०

१००

नसप िथा उद्यमचशलिा कवकास कायवक्रम

रहेको

१५०

१५०

उपभोिा सिेििा कायवक्रम

कािुि बन्ने क्रममा

२००

दिाव खारे जी गिुप
व िे

अवस्था िै िआएको
कायव भइरहेको
निरन्िर रुपमा

अिुगमि भइरहेको
भएको
िगर-प्रमुखसँग

उद्यम+चशलिा प्रवद्धवि

कायवक्रममा लनगएको

आ.व .२०७७/७८


पयवटि समबन्धी वृत्तचित्र निमावण समपन्न भएकोसौराहा क्षेत्र), चििवि िेसिल पाकव, कृष्ण मचन्दर लगायिका
क्षेत्रलाई केन्रनबन्दुमा राखेर ियार (



सहकारी सं स्था िथा अन्य सरोकारवालासँग अन्िरकक्रया कायवक्रम जिा प्रनिनिधीको १ हरे क सहकारी सं स्थाबाट)
उपस्नथनिमा(



सहकारी लेखापालि िथा व्यवस्थापि िानलम सहकारी सं स्थाको ले खापालि र सं स्थाको रणिीनिक योजिा )
(ियारी साथै पलवस कवशेि कक्षालाई समेटेर



उपभोिा सिेििा कायवक्रम (व्यवसायी र उपभोिाको सहभानगिामा)



बजार क्षेत्र व्यवस्थापि

रत्निगर िगरपानलका नभत्र रहेको)बजार क्षेत्रमा अव्यवचस्थि फ ुटपाथलाई व्यवचस्थि गिव

माइककङ, फ ुटपाथका सामाग्री उठाउिे इत्यादद(


पयवटि प्रवद्धविका लानग घुमौ सौराहा अनभयाि पुकवव िेपालमा प्रिार प्रसार गररएको



फ ुड फ ेचस्टभलका लानग कवनियोचजि बजेट प्रथम लहरको कोनभड १९ का कारण चशनथल भएको पयवटि
उद्योगलाई अनलकनि मानथ उठाउिका लानग सञ्चालि भएको चस्ट्रट फ ूड फ ेचस्टभलको लानग खिव भएको



पयवटि प्रवद्धविका लानग जिावरको टाउको सकहि पयवटि सं केि ियार गिे काम अगानड बढे को



सहकारी सं स्थाहरुको कवचत्तय िथा व्यवस्थापककय अवस्थाको सघि अिुगमि गरर सं स्था नभत्र रहेका सकारात्मक
पक्षहरुको पकहिाि, प्रोत्साहि र सं स्थामा रहेका समस्या िथा कमजोरीहरुको पकहिाि गरर सुधारको लानग सुझाव
िथा निदे शि समेि ददइएको,



रत्निगर िगरपानलकाको बजार अिुगमि निदे चशका बमोचजमको बजार अिुगमि टोलीले बजार अिुगमि गरी
आनथवक कवकास सनमनिमा बजार अिुगमिको प्रनिवेदि पेश



पयवटि समबन्धी सरोकारवालासँग अन्िकक्रवया कायवक्रम



कोपोनमस कायावन्वयि गिव कमप्युटर िभएका सहकारी सं स्थालाई कमप्युटर प्रदाि



o

चजरौिा कृकि सहकारी सं स्था नल.

o

भरकाली दुग्ध उत्पादक सहकारी सं स्था नल.

o

नसदिगणेश विि िथा ऋण सहकारी सं स्था नल.

सहकारी ददवश कायवक्रम जिा प्रनिनिधीलाई आमन्त्रण गरी कायवक्रम सञ्चालि २ हरे क सहकारी सं स्था बाट)
(गररएको





उत्कृि सहकारी छिौट िथा पुरस्कार कविरण कायवक्रम।
o

शाचन्िकुञ्ज सामाचजक उद्यमी मकहला सहकारी सं स्था नल.

o

पञ्चिारा मकहला विि िथा ऋण सहकारी सं स्था नल.

o

आकृनि मकहला विि िथा ऋण सहकारी सं स्था नल.

o

कपठु वा दुग्ध उत्पादक सहकारी सं स्था नल.

ँ ी भएका प्राइभेट फ मव दिाव १४-(प्रादे चशक व्यापार िथा व्यवसाय समबन्धी ऐि बमोचजम)
५ लाख रुपैयाँसमम पुज
वटा

हुि िसकेका कामहरु


निष्कृय सहकारी दिाव खारे जीको लानग कवनियोचजि बजेट निष्कृय सहकारी सकक्रय बिाईएकोले खिव िभएको



सहकारी व्यावसायीक िथा उद्यमचशलिा कवकास िानलम सञ्चालिको लानग आनथवक कवकास सनमनिबाट निणवय भई
अगानड बढे को भए िापनि कोनभड १९ को माहामारीको कारण रोककएको



यस विव अन्िरावकिय हात्ती महोत्सव हुि िसकेकोले यसको लानग कवनियोचजि बजेट खिव हुि िसकेको

आ.व .२०७६/७७ को प्रगिी कववरण


सहकारी कोपोनमस िानलम २ िरणमा सञ्चालि पकहलो िरणमा विि िथा ऋण सहकारी सं स्थाको लानग
िथा दोस्रो िरणमा विि िथा ऋण सहकारी बाहेकका अन्य समपुणव सहकारी सं स्थामा।



सहकारी अिुगमि कायवक्रम



बजार अिुगमि कायवक्रम सञ्चालि।

रत्ििगर िगरपानलका, रत्ििगर चििवि
राजश्व उपशाखा
आ.व. २०७७।७८ मा समपददि कायवहरु
नस.िं.

१

२
३
४

समपादि भएको कायव

बजेट

िाप /

इकाई

आ.व.

२०७७।७८

कायावलय एवं १६ वटै वडा कायावलयहरुमा
व्यवसाय र वहालकर सफ्टवेयर जडाि

व्यवसाय दिाव/िकवकरण र बहालकर व्यवसायीको
कववरणा सफ्टवेयरमा ईन्ट्री

अिुगमि, निररक्षण ( राजश्व कर अनभयाि, व्यवसाय
दिाव/िकवकरण, भौनिक सं रििा अ्यावनधक आदद)
कर असुली समवन्धी नबज्ञापि प्रकाशि/प्रशारण

399500।वडा कायावलय
बाट सिालि

वडा कायावलय
बाट सिालि
समपन्न

जममा

कैकफ यि

५

६

७
८
९

सामग्री खररद : कमप्यूटर, ल्यावटप, कप्रन्टर आदी

१ थाि कमप्युर
प्राि

िानलम सं िालि : वडा सचिव/कमप्यूटर अप्रेटर र

कमविारीहरु (ग्रपमा
र वडा घुमिी स्थलगि) समेि
ु

१६७८००।-

कर सं कलि गिे कमविारीलाई सममानिि गिे

िगरपानलकावाट

कायव

सं िानलि

राजश्व करका दररे ट पुचस्िका प्रकाशि र नबिरण

समपन्न

कायावलय एवं १६ वटै वडा कायावलयहरु सकहि

९०४४३०५१।९१

आन्िरीक बाकिवक आमदािी

जममा
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;DkGg ug]{
k|s[ofdf
@%)
ltg j6} :jf:Yo sfo{s|d
rf}lsx?df
;DkGg ug]{
k|s[ofdf
%))) jf8{#,$,&,(,!),! sfo{s|d
@,!%
;DkGg ug]{
k|s[ofdf
$^))
)

,,
,,

,,

,,
,,
,,
*%k|lt
zt

योजना िाखा
क्र.सं.

बजेट उपशीर्षगत क्षेत्रको ककससम

१ नेपाल सरकार ,१३३११- समानीकरण

विननयोजजत
रकम

खर्ष रकम

खर्ष

प्रनतशत

२४१,९४२,५०५.००

७१,५२९,२२१.६८

२९.५६%

२ सडक बाेेडष नेपाल अनद
ु ान

१०,४७०,०००.००

८,३२४,०००.००

७९.५०%

३ जज स स अनद
ु ान

२४,८००,०००.००

११,१००,०००.००

४४.७६%

४ स्थानीय पि
ू ाषधार विकास साझेदारी

१४,६२०,०००.००

१३,५५५,०००.००

९२.७२%

५ प्रदे श पि
ू ाषधार विकास साझेदारी

२६,७९०,०००.००

२३,५०१,६४२.००

८७.७३%

३१८,६२२,५०५.०० १२८,००९,८६३.६८

४०.१८%

अनद
ु ान

कायषक्रम
कायषक्रम

जम्मा

कृषि िाखा

कैकियत

cfly{s k|ult k|ltj]b g
cfly{s k|u lt k|ltj]b gM @)&&÷@)&*
kflnsfsf] gfd M /Tggu/ gu/kflnsf
k|ltj]b g cjlw M aflif{s
qm;+=

lqmofsnfk ljj/0f

hDdf ljlgof]lht /sd

o; jif{s f] hDdf
vr{

art÷a9L vr{

1 s[ifs kl/rfng tyf tYofªs ;ªsng sfo{qmd

15,000.00

-

15,000.00

2 kl/If0f tyf k|bz{g ;Grfng

50,000.00

-

50,000.00

-

100,000.00

3 s[ifs ;d'x :ynut tflnd sfo{qnd

100,000.00

4 k|ljlw k|jw{g M aLp ljhg, a]gf{ tyf s[lif ;fdu|L / pks/0f ljt/0f

500,000.00

5 s[ifs lbj; tyf kflnsf leq lkmN8 e|d0f

105,000.00

425,000.00

30,000.00

-

30,000.00

6 sfo{qmd e|d0f ,cg'udg tyf d'Nof+sg

35,000.00

-

35,000.00

7 ;fdu|L 9'jfgL

20,000.00

-

20,000.00

8 sf]le8 !( sf] /fxt ;xof]u

200,000.00
hDdf

950,000.00

hDdf प्राि /sd

512,000.00

o; jif{sf] hDdf vr{
art÷a9L vr{

305,000.00
207,000.00

200,000.00
305,000.00

675,000.00

s}lkmot

cfn'sf] jLp ljt/0f -!))Ücg'bfg_
sfqmf]sf] aLp ljt/0f

t/sf/Lsf] sDkf]lh6 aLp Kofs]6
ljt/0f

आ.ब. २०७७/७८ को
बाकिवक लक्ष्य

कायवक्रम / कक्रयाकलाप

खिव हुिे बजेट

पररमाण

बजेट

रकम रु

प्रगनि अवस्था

१

कृकि हािे सामग्री खररद

पटक

1

40.00

40.00

समपन्न

२

कृिक समुहको प्रस्िाविामा आधाररि कायवक्रम (50% सहयोग अिुदाि)

सं ख्या

६

750.0

750.00

समपन्न

३

सामुकहक खेिी वा िकलाबन्दी खेिी गिे कृिक सहकारी को मागमा

सं ख्या

३

750.0

0.00

माग िभएको हुदा कायवक्रम समपादि िभएको

आधाररि कायवक्रम (50% सहयोग अिुदाि)
४

कृकि फ मवको मागमा आधाररि कायवक्रम (50% सहयोग अिुदाि)

सं ख्या

५

400.0

400.00

५

नबउ उत्पादक फ मव, कृिक समुह/सहकारीको मागमा आधाररि कायवक्रम - सं ख्या

१

250.00

0.00

सं ख्या

###

175.00

175.00

समपन्न

सािा कृिकहरुलाई करे सा खेनि- कहउदे िरकारी बालीको कमपोचजट नसड

सं ख्या

###

450.00

450.00

समपन्न

ककट कविरण (एक घर एक प्याकेट) - १०० प्रनिशि अिुदाि
सािा कृिकहरुलाई करे सा खेनि- बिे िरकारी बालीको कमपोचजट नसड

सं ख्या

###

450.00

450.00

समपन्न

सं ख्या

10

600.00

600.00

सं ख्या

समपन्न

1

250.00

250.00

समझौिा िभइ समपन्न िभएको

सं ख्या

100

50.00

0.00

पटक

िभएको

3

75.00

75.00

पटक

समपन्न

1

50.00

50.00

पटक

समपन्न

1

50.00

50.00

सं ख्या

समपन्न

मचल्ट क्रप थ्रेशर कविरण (५० % अिुदाि)

2

350.00

350.00

समपन्न

१६

बाली काट्िे ररपर मेचशि कविरण -५० प्रनिशि अिुदाि

सं ख्या

3

360.00

360.00

समपन्न

१७

आँप र नलचिको नबरुवा कविरण- ५० प्रनिसि अिुदाि

सं ख्या

5000

250.00

250.00

मौरी घार कविरण ५० प्रनिसि अिुदाि - मौरी पालक कृिक, कृकि फ मव,

सं ख्या

समपन्न

१८

१००

200.00

200.00

समपन्न

१९

कृिक समुह/सहकारी
मौरी स्रोि केन्र कवस्िार िथा सुदृढीकरण ५० प्रनिशि अिुदाि

सं ख्या

२

240.00

240.00

समपन्न

२०

बानल उपिार चशकवर सन्िालि बािस्पनिक, जैकवक, रासायनिक नबिादी

पटक

३

300.00

300.00

समपन्न

२१

खररद िथा नबिरण सकहि
स्प्रेयर र नबिादी छदाव लगाउिे शुरक्षात्मक पकहरि सेट नबिरण - िस्मा,

सं ख्या

५०

150.00

150.00

समपन्न

समपन्न
माग िभएको हुदा कायवक्रम समपादि िभएको

मुल बीउ, मेटल नबि, नबउ उपिार गिे मेचशि, ग्रेनडं ग मेचशि, नबउ
सुकाउिे पाल िथा अन्य निमावण अिुदाि (५०% सहयोग अिुदाि)
६

बीउ कवजि जगेिाव कायवक्रम - सािा ककसािलाइ बीउ भण्डारणको लानग
हमे कटक PIC ब्याग कविरण (५०% सहयोग अिुदाि)

७

८

ककट कविरण (एक घर एक प्याकेट) -१०० प्रनिशि अिुदाि
९
१०

कवदे शबाट फ ककव आएका युवालाइ कृकि कायवमा ५०% अिुदाि
फ लफ ुल/फ ुल/िरकारी िसवरी फ मव स्थापिा िथा सुदृढीकरणका लानग
मागमा आधाररि कायवक्रम ५०% अिुदाि

११

क्रप ककटं ग (बिे धाि-५०, मकै-५०)

१२

फ्लेकस ब्यािर, बानल पात्रो, पमफ लेट /बुकलेट छपाई

१३
१४

१५

कृकि कयालेन्डर छपाइ िथा कविरण
राकिय धाि ददवस कायवक्रम सन्िालि सहयोग

पन्जा, एप्रोि, मास्क, टोपी, जुत्ता आदद)- ५० % अिुदाि
२२

पािी िान्ने मोटर अिुदाि (50 % अिुदाि)

सं ख्या

२०

700.00

700.00

समपन्न

२३

नडप बोररङ नसिाइ ममवि िथा समभार कायवक्रम 50 % अिुदाि

सं ख्या

३

450.00

450.00

समपन्न

२४

प्रागाररक उत्पादि उन्मुख क्षेत्र कवकास कायवक्रम (पाखाबारी सािा

२४.१
२४.२
२४.३
२४.४
२५

ककसाि िरकारी कृिक समुह , रत्निगर १६)

पटक

२

60.00

30.00

समपन्न

प्लाकिक घर निमावणको लागी प्लाकिक नसट ५० प्रनिशि अिुदािमा नबिरण

थाि

१०

28.00

0.00

माग िभएको हुदा कायवक्रम समपादि िहुिे

प्लाकिक मचल्िङ नसट ५० प्रनिशि अिुदािमा नबिरण

रोल

२०

45.00

0.00

माग िभएको हुदा कायवक्रम समपादि िहुिे

भकारो सुधार कायवक्रम (५० प्रनिशि अिुदाि)

सं ख्या

१०

150.00

150.00

समपन्न

१ ददिे problem based स्थलगि िानलम-

पटक

८

120.00

0.00

िभएको

७७४३.०

६४७०.०

िरकारीको बीउ कवजिमा अिुदाि (कहउदे र बिे िरकारी)

िरकारी/फ लफ ुल/फ ुल/मौरीपालि/रे शमखेिी/बाली नबमा/अन्य आदद
कुल जममा

कवचत्तय प्रगनि

83.56

पेश किावको िाम : श्री प्रकवि लामा

कायावलय प्रमुखको िाम :

पद: कृकि कवकास अनधकृि

पद:- प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि

दस्िखि :-

दस्िखि :-

नमनि :-

नमनि :-

कैकफ यि

इकाई

क्र.
स.

प्रदे श सरकारबाट हस्िान्िररि कायवक्रम (८०३३१४०४५०२)
आ. ब. २०७७/७८
क्र.सं .

आयोजिा / कक्रयाकलाप

बाकिवक लक्ष्य

इकाई

पररमाण जममा बजेट

बाकिवक प्रगनि

कैकफ यि

स्थानिय िह सहकारी समूह निजी क्षेत्रको सहकायवमा िरकारी िथा फ लफ ुल सन्कलि
१

केन्र कवक्री कक्ष सकहिको हाटबजार निमावण

सं ख्या

१

1000000.00

२

रत्निगर िगरपानलकाको सहकायवमा बीउ प्रशोधि समबन्धी मेचशिरी सहयोग

सं ख्या

१

5000000.00

0.00

३

स्थानिय िहमा नमनि नडचजटल मोबाइल माटो ल्याब स्थापिा िथा पररक्षण कायव सन्िालिको सं
लानग
अिुदाि
ख्या शशिव १

500000.00

495000.00

४

स्थानिय िहको सहकायवमा prefab गोदाम घर निमावण

सं ख्या

2000000.00

0.00

कूल जममा

पटक

कवचत्तय प्रगनि

1

1000000.00

8500000.00 1495000.00

17.59

पेश किावको िाम : श्री प्रकवि लामा

कायावलय प्रमुखको िाम :

पद: कृकि कवकास अनधकृि

पद:- प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि

दस्िखि :-

दस्िखि :-

नमनि :-

नमनि :-

सं चघय सरकारबाट हस्िान्िररि कायवक्रम (८०३३१४०४५०२)
आ. ब. २०७७/७८
क्र.सं .

आयोजिा / कक्रयाकलाप

बाकिवक लक्ष्य

इकाई

पररमाण जममा बजेट

बाकिवक प्रगनि

१

Artificial Insemination समबन्धी कायवकम

पटक

१

100.00

२

कृिक दिाव ब्यवस्थापि कायवक्रम

पटक

१

300.00

३

कृकि िथा पशुपंछी समबन्धी िथ्यांक अ्यावधीक कायवक्रम

पटक

१

100.00

४

बंगरु को सािा व्यवसाकयक कृकि उत्पादि केन्र (पकेट) कवकास कायवक्रम सं िालि

पटक

1

1000.00

1000.00 समपन्न

५

मकै प्रबद्धवि कायवक्रम बाली कवकास कायवक्रम

पटक

१

4000.00

3800.00 समपन्न

६

माछाको सािा व्यवसाकयक कृकि उत्पादि केन्र (पकेट) कवकास कायवक्रम सं िालि

पटक

१

1500.00

1500.00 समपन्न

2000.00 समपन्न

100.00 समपन्न
0.00 केन्रबाट सफ्टवेयर प्राि िभएको
0.00 िभएको

राकिय र स्थानिय महत्वका खाध िथा पोिण सुरक्षामा टे वा पुयावउिे बाली बस्िुको
७

सािा व्यवसाकयक कृकि उत्पादि केन्र (पकेट) कवकास कायवक्रम सं िालि

पटक

१

2400.00

८

लागि साझेदारीमा ड्रायर खररद िथा स्थापिामा सहयोग

पटक

1

4000.00

कूल जममा

पटक

कवचत्तय प्रगनि

13400.00

0.00 िभएको
8400.00

62.69

पेश किावको िाम : श्री प्रकवि लामा

कायावलय प्रमुखको िाम :

कैकफ यि

पद: कृकि कवकास अनधकृि

पद:- प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि

दस्िखि :-

दस्िखि :-

नमनि :-

नमनि :-

ञ) सूििा अनधकारीको र प्रमुखको िाम र पद
सूििा अनधकारीको िाम -

श्री स्वचस्िका अयावल

प्रमुखको िाम -

श्री चशचशर पौडे ल

पद :– अनधकृि छै ठौं
पद – प्रमुख प्रशासकीय अनधकृि

ट) ऐि, नियम, कवनियम वा निदे चशकाको सूिी
िगरसभाबाट हालसमम िजुम
व ा भएका ऐि ,कािूिहरु
ऐिहरु

-१२

नियमहरु

-०३

निदे चशकाहरु

-०५

कायवकवनधहरु

-२२

जममा

- ४२

ठ) आमदािी, खिव िथा आनथवक कारोबार समबन्धी अद्यावनधक कववरण
आन्दािीको कववरण
प्रस्िाकवि आय

वास्िकवक आय

वाँकी

1,30,64,77,860/- 1,08,14,98,161/- 22,49,79,698/खिवको कववरण
क्रस

प्रस्िाकवि बजेट

खिव

प्रनिशि

िालु

69,89,81,466/-

51,97,34,513/-

74.36%

पूचँ जगि

60,74,96,394/-

35,37,37,684/-

58.53%

जममा

1,30,64,77,860/

87,34,72,198/-

66.85%

ड) िोककए बमोचजमका अन्य कववरण



हालसमम ५५ नबगा साववजनिक जग्गा पकहिाि भई िापजाँि गरे र सं रक्षण गररएको ।

कटकौली जंगल िौरमा िारबार गरे र कृष्णसार सं रक्षण गरी पयवटि पववदि गररिे भएको ।

समाि

