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ङ्झनकामको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत -: 

नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को धाया ५६ रे नेऩारको याज्म सॊयचना सॊघ प्रदेश य स्थानीम 
तह गयी तीन तहको हङ्टने व्मवस्था गयेअनङ्टसाय हार नेऩारभा एक सॊघीम इकाई, सात प्रदेश य 
७५३ वटा स्थानीम तह (गाॉउऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका) यहेका छन ्।नागङ्चयकहरुको ङ्झनकटभा  यहेय 
नागङ्चयकहरुको इच्क्ऺा, आकाङ्क्ऺा, आवश्मकता य चाहना फभोङ्ञजभ सेवा प्रवाह गने भाध्मभका रुऩभा 
स्थानीम सयकाय (स्थानीम तह) राई ङ्झरने गङ्चयन्छ । 

    

ऩङ्चयचम: 
ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राको ऩूवॉ ऺेत्रभा अवङ्ञस्थत यत्ननगय नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना ङ्झभङ्झत 

२०५३।१०।११ भा साङ्जवकको ऩञ्चकन्मा य यत्ननगय गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ङ्झभराएय बएको हो य 
ङ्झभङ्झत २०७१।०८।१६ भा नेऩार सयकायको ङ्झनणणमफाट साङ्जवक ङ्जऩठङ्टवा य फछ्यौरी गा.ङ्जव.स सभेत 
ङ्झभसाएय मसको ऺेत्र ङ्झफस्ताय बएको हो ।ङ्ञचतवन याङ्जिम ङ्झनकङ्ट ञ्जसॉग जोङ्झडएय यहेको नेऩारकै तेस्रो 
प्रभङ्टख ऩमणटकीम गन्तव्म स्थर सौयाहा मसै नगयभा ऩनङ्टण तथा प्रसस्त उवणया कृङ्जष बङू्झभ, फयण्डाबाय 
ऺेत्रको जॊगर, दङ्टरणब वन्मजन्तङ्ट, ङ्जवङ्जवध चयाहरुको फासस्थान, ङ्झसभसाय ऺेत्र, शहङ्चयकयण बइयहेको 
फस्ती जस्ता कायणरे मस नगय व्मवसाङ्जमक कृङ्जष ऩमणटकीम शहयको रुऩभा ङ्जवकास बइयहेको छ 
।नेऩारको ऩूवण ऩङ्ञिभ जोड्ने भहेन्र याजभागणको दङ्टवैतपण  ऩने बएकारे सङ्टगभताको दृङ्जिकोणरे ऩङ्झन 
सहज ऩहङ्टॉच यहेकारे फसोफास मोग्म स्थानको रुऩभा सभेत मो नगय ङ्जवकास बइयहेको छ ।   

ऩषृ्ठबङू्झभ: 
ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राको ङ्जहउॉदे याजधानी यहेको झङ्टवानी मस नगयऩाङ्झरकाभा ऩदणछ । शङ्टरुभा महाॉ थारु 
जाङ्झतको फसोफास यहेको ङ्झथमो ।  औरो राग्ने बएकारे अन्म सभङ्टदाम महाॉ फसोफास गदैनथे । 
ऩङ्झछ जॊगर पडानी बएय  औरो उन्भङ्टरन हङ्टन थारे ऩङ्झछ भात्र अन्म ङ्ञजल्रा फाट ङ्जवङ्झबङ्ङ जात 
जाङ्झतहरु फसाई सयी फसोफास गनण थारेको ऩाइन्छ । ङ्ञचतवन ङ्ञजल्राराई धेयै ङ्ञजल्राका फाङ्झसन्दा 
फसोफास गने बएकारे छेहत्तयौ ङ्ञजल्रा बने जस्तै यत्ननगय नगयऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन नेऩारका प्राम: सफै 
ङ्ञजल्राका भाङ्झनसहरु फसोवास गदणछन ्। हार मस ऺेत्रभा महाॉका यैथाने आङ्छदफासी जनजाङ्झतबन्दा 
अन्म स्थानफाट आएका जातजाङ्झतको फाहङ्टल्मता यहेको छ । ङ्झबङ्ङङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत बाषाबाषीको 
फाहङ्टल्मता यहेताऩङ्झन सफै सभङ्टदामङ्झफच ऩायस्ऩङ्चयक य आङ्ञमभम सम्फन्ध यङ्जहआएको छ । 

मस नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रको नाभाकयण कसयी बमो बङ्ङे सम्फन्धभा ङ्झबङ्ङङ्झबङ्ङ ङ्जकम्फदन्ती 
यहेको ऩाइन्छ । ते्रतामङ्टगभा श्रीकृष्णरे गोकङ्ट रफाट गाई चयाउन ल्माउने क्रभभा जङ्झभनभा रौयारे 
घोचेय जर ङ्झनकारी खङ्टवाएको य फढी बएको ऩानी जम्भा बई घोर बएकारे रौयीघोर बएको बङे्ङ 



बनाइ  छ । मसै रौयीघोरको ऩानी नै धेयै ऩङ्झछसम्भ वयऩयका फाङ्झसन्दारे खानेऩानी य नङ्टहाउने तथा 
कऩडा धङ्टन ेकामणका राङ्झग प्रमोग गदै आएको ऩाइन्छ । ममस्तै अको ङ्जकम्फदन्ती अनङ्टसाय ङ्ञशफ 
ऩङ्टयाणभा अङ्ञग्नको ऩत्नी यङ्झतरे मसै ठाउभा ङ्ञशवको ध्मान गयी वयदान अनङ्टसाय आफ्नो ऩङ्झत ऩाई 
इच्क्छा ङ्झसद्ध बएकोरे उनैको नाभको स्भङृ्झतभा यत्ननगय यहेको बङे्ङ ङ्ञझनो भत सभेत यहेको छ । 

टाॉडीको नाभरे ऩङ्चयङ्ञचत मस ऺेत्र तमकारीन भहायानी यत्न याज्मरक्ष्भी शाहको भ्रभण ऩङ्झछ 
तमकारीन देवौरी गाउॉ ऩञ्चामतको नाभ यत्ननगय गाउॉ ऩञ्चामतभा ऩङ्चयवतणन बएको ऩाइन्छ । 
यत्ननगय नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना हङ्टदा अन्म गा.ङ्जव.स गाङ्झबएता ऩङ्झन यत्ननगय नाभ नै प्रचङ्झरत यह्यो 
। 

 

बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत: 
प्रदेश   :३(फागभती प्रदेश) 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा ङ्झनवाणचन ऺते्र नॊ.   :ङ्ञचतवन १ 

प्रदेश सबा ङ्झनवाणचन ऺेत्र  :ङ्ञचतवन १ ख  

नगयऩाङ्झरका   :यत्ननगय 

वडा सॊख्मा    :१६ 

टोरङ्झफकास सॊस्था   :२६५ 
केन्र   :यत्ननगय न.ऩा. वडा नॊ. १ फकङ्ट रहय 

ऺेत्रपर   :६८.६७ फगण ङ्जक.ङ्झभ 

ऩङ्चयङ्झध   :७२.४५ ङ्जक.ङ्झभ. 
 

ङ्झसभाना 
ऩूवण   :खैयहनी न.ऩा 
ऩङ्ञिभ   :फयण्डाबाय जॊगर ऺेत्र 

उत्तय    :काङ्झरका नगयऩाङ्झरका 
दङ्ञऺण   :खैयहनी न.ऩा. तथा ङ्ञचतवन याङ्जिम   ङ्झनकङ्ट ञ्ज 

अऺाॊस   :२७ ङ्झडग्री ३२ ङ्झभनेट ५५ सेकेण्डदेङ्ञख २७ 
ङ्झडग्री ४० ङ्झभनेट ५२ सेकेण्ड 

देशान्तय   ८४ ङ्झडग्री २८ ङ्झभनेट ४ सेकेण्डदेङ्ञख ८४ 
ङ्झडग्री ३३ ङ्झभनेट ५० सेकेण्ड 

 
सभङ्टन्र सतहफाट उचाई 



अग्रो   :२१४ ङ्झभ. ब ङ्टममाहा य.न.ऩा १६ 
होचो   :१८१ ङ्झभ. ठूरो याप्ती य खगेयी खोराको 
                               दोबान 
हावाऩानी   :उष्ण 
ताऩक्रभ   :न्मूनतभ १२ ङ्झडग्री से, अङ्झधकतभ ३९ ङ्झड.से. 
औषत वषाण   :२२६७ ङ्झभ.ङ्झभ. 
औषत ऩङ्चयवाय सदस्म   :४.५४ जना 
फाङ्जषणक जनसॊख्मा वङ्छददय   २.१ प्रङ्झतशत 
जनघनमव   :१२०५ जना प्रङ्झत वगण ङ्जक.ङ्झभ (वनजॊगरको 

ऺेत्रपर कटाई) 
बौगोङ्झरक स्वरुऩ   :उत्तय ऩूवणफाट ऩङ्ञिभ दङ्ञऺणतपण  ढरेको 

सभथय ब-ूबाग 
 
जाङ्झतको आधायभा जनसॊख्मा ङ्जववयण 
मस नगयऩाङ्झरकाभा फसोफास गने धेयै जातजाङ्झत भध्मे ब्राह्मण ३२.१५ प्रङ्झतशत, थारु 
१५.५९ प्रङ्झतशत, ऺेत्री १०.३९ प्रङ्झतशत, नेवाय ५.८१ प्रङ्झतशत य अन्म ३६.०६ 
प्रङ्झतशत यहेको छ । 
 
फाटोको उऩमोग गने घयधङ्टयीको अवस्था 
मस नगयऩाङ्झरकाभा फसोफास गने घय धङ्टयी भध्मे ऩक्की कारोऩते्र ६०.०५ प्रङ्झतशत, 
ग्राबेर २८.५५ प्रङ्झतशत, अन्म १०.३५ प्रङ्झतशत यहेको छ । 
 
धभणको आधायभा जनसॊख्माको ङ्जववयण 
मस नगयऩाङ्झरकाभा फसोफास गने जनसॊख्माभध्मे ङ्जहन्दङ्ट ८८.५३ प्रङ्झतशत, फौद्ध 
७.६३ प्रङ्झतशत, ङ्जक्रङ्ञिमन २.४२ प्रङ्झतशत, भङ्टङ्ञस्रभ १.२६ प्रङ्झतशत य अन्म ०.१६ 
प्रङ्झतशत यहेको छ । 
 
 
भातबृाषाको आधायभा जनसॊख्माको ङ्जववयण 
मस नगयऩाङ्झरकाभा नेऩारी बाषी ७५.२५ प्रङ्झतशत, थारु बाषी १२.८७ प्रङ्झतशत, 
ताभाङ बाषी ३.९९ प्रङ्झतशत, नेवाय बाषी १.७३ प्रङ्झतशत गङ्टरुङ बाषी १.४५ प्रङ्झतशत 
य अन्म ४.७१ प्रङ्झतशत छन ्। 



शौचारमको प्रमोगको अवस्था 
ऩङ्छक्क शौचारम हङ्टने ५८.२३ प्रङ्झतशत, साधायण शौचारम हङ्टने ४०.८३ प्रङ्झतशत य 
शौचारम नहङ्टने ०.९६ प्रङ्झतशत छन ्। 

 
         वडा अनङ्टसाय घयधङ्टयी ङ्जववयण : 
 

वडा नॊ. घयऩङ्चयवाय 
सॊख्मा 

जम्भा 
जनसॊख्मा 

ऺते्रपर वगण 
ङ्जक.ङ्झभ. 

भङ्टख्मफस्तीहरु 

१ ८६२ ४५५१ १.५३ ङ्झनऩङ्झन, बङ्ञिनी फगैँचा, ङ्जवताण, फकङ्ट रहय, 
सौयाहाचोक 

२ ७६० ३८२१ ०.९५ अनाभनगय, हाइस्कङ्ट र योड, ङ्झसनेभा योड 
३ ९१२ ४३६३ ३.७८ फेल्सी, फन्सी, हाजीऩ ङ्टय, शाङ्ञन्तचोक 
४ ९७३ ४४४७ ३.८५ देफौरी, बोकाहा 
५ ८३२ ४१०० ५.०४ जनकौरी, झङ्टवानी, टयौरी, सङ्टन्दयफस्ती 
६ ८०५ ३९४८ ८.७४ सौयाहा, दोयॊगी, फछौरी, हात्तीसाय 
७ ७५० ३७१३ ५.१५ फरहनी, भारऩङ्टय, ऩायी फाघभाया, 

ङ्झससवाय, ओदाय, ऩडङ्चयमा 
८ ९९४ ४७२४ ३.७६ ङ्ञचत्रसायी, भनहया, फायी वाघभाया 
९ १२३५ ५७४२ ५.६४ भोहना, रारऩसाण, घेडी, कऩयपोयी, 

ङ्ञशशै, बानङ्टचोक 
१० १४६८ ६७४३ २.२१ ङ्जटकौरी, ऩसौनी, फैयीमा, ङ्झनऩनी 
११ ८९२ ४२८६ ६.०७ भङ्गरऩङ्टय, गैयीगाउ, कृष्णभङ्ञन्दय, ङ्ञजयौना 
१२ १५७६ ७२६१ ३.९४ डाॉडागाउॉ, घेघौरी, ऩसौनी, बानङ्टचोक, 

कृष्णभङ्ञन्दय 
१३ १८५९ ८२९६ ४.५६ सारघायी, भाधवऩङ्टय, अङ्झभङ्झरमा, 

रौयीघोर, जमभॊगरा, फारङ्टवाटाय 
१४ १३०५ ६१९८ ५.८१ खनार, गङ्टरुङ, ऩायीजात, फैकङ्ट ण्ठ, 

स्वाङ्झबभानी, सङ्टन्दयफस्ती 
१५ ११९२ ५८९२ ३.०१ भाधवऩङ्टय, ऩाञ्चामन, नभङ्टना, सङ्टमोदम, 

ङ्झफन्देश्वयी, ऻानोदम 
१६ ९८६ ४६८६ ४.६३ ध्र ङ्टवचोक, कङ्टॉ वय, यामभाझी, दोफाटो, 

स्कङ्ट र, सजृना, ऩाखोवायी टोर, हात्तीगाडे 
जम्भा १७४०१ ८२७७१ ६८.६७  



 
 

           स्थानीम प्रभङ्टख चाडऩवण तथा जात्रा य भेराहरुको ङ्जववयण: 
 

 

 
 
 
नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख ऩमणटकीम, धाङ्झभणक, ऐङ्झतहाङ्झसक य ऩङ्टयाताङ्ञमवक स्थर 

 
क्र
.
स 

ऩमणटकीम स्थर वडा नॊ. ऩमणटकीम स्थरको भहमव दैङ्झनक 
औषत 
ऩमणटक 

कै
. 

१ ङ्ञचतवन याङ्जिम 
ङ्झनकङ्ट ञ्ज 

६,७ जॊगरी जनावय गैँडा फाघ २००  

२ साभङ्टदाङ्जमक वनहरु ६,७,८,
९,११ 

दङ्टरणब वन्मजन्तङ्टको फासस्थान २००  

३ फीस हजायी तार ९ ङ्झसभसाय ऺेत्र एवभ ् दङ्टरणब 
चयाको फासस्थान 

१००  

४ ङ्ञचत्रसेन फाफा भङ्ञन्दय ८ ऐङ्झतहाङ्झसक भहमव यहेको ४०  
५ हङ्चयहय भङ्ञन्दय ऺेत्र १ धाङ्झभणक भहमव १००  

क्र.स चाडऩवण जात्रा 
भनाउन े
स्थान 

भेराहरुको 
नाभ 

भनाइन े
भङ्जहना 

ङ्झतङ्झथ जातजाङ्झत 

१ भाघी थारु 
फसोफास 
बएको ऺेत्र 

भाघी ऩवण भाघ १ गते  थारु 

२ एकादशी ङ्ञचत्रसायी 
फाफा 

ङ्ञचत्रसायी 
भेरा 

भॊङ्झसय एकादशी थारु य 
अन्म 

३ ङ्ञजङ्झतमा  ङ्ञजङ्झतमा बार एकादशी थारु भङ्जहरा 
४ हेरी थारु फहङ्टर 

ऺेत्र 
हेरी पागङ्टन ऩयेवा  



६ कृष्ण प्रणाभी भङ्ञन्दय १० धाङ्झभणक भहमव ५०  
७ ङ्ञजयौना कृष्ण भङ्ञन्दय ११ धाङ्झभणक भहमव १००  
८ जैङ्जवक ङ्जवङ्जवध सूचना 

केन्र 
१० वन्मजन्तङ्ट तथा प्राकृङ्झतक 

सम्ऩदाको ङ्जवषमभा 
८०  

 
 

बउूऩमोग सम्फङ्ञन्ध ङ्जववयण : (स्रोत : केन्रीम तथमाॊक ङ्जवबाग, याङ्जिम जनगणना २०६८) 
 

क्र.स ङ्जववयण यत्ननगय नगयऩाङ्झरका 
ऺेत्रपर (वगण) ङ्जक.ङ्झभ प्रङ्झतशत 

१ कृङ्जष ऺेत्र २६.५४ ३८.४८ 
२ वन तथा चयण ऺेत्र १०.१४ १४.७० 
३ आवास ऺेत्र १०.८७ १५.७६ 
४ नङ्छदनारारे ओगटेको  ५.३३ ७.७३ 
५ तर तरैमा २.७४ ३.९७ 
६ ङ्झसभसाय ऺेत्र ४.३० ६.२४ 
७ औद्योङ्झगक ऺेत्र १.५५ २.२४ 
८ सडकरे ओगटेको ऺेत्र ४.८४ ७.०६ 
९ अन्म २.३६ ३.४२ 
 जम्भा ६८.६७ १०० 

 
ङ्झसॊङ्ञचत ऺते्रको ङ्जववयण:(स्रोत : ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जवकास कामाणरम) 

 
क्र.स ङ्जववयण ऺेत्रपर (हेक्टयभा) कैङ्जपमत 
१ सारैबय ङ्झसॊङ्ञचत २२४०  
२ भौसभी ङ्झसॊङ्ञचत १५००  
३ कूर ङ्झसॊङ्ञचत ऺेत्रपर ३७४०  
४ अङ्झसॊङ्ञचत जङ्झभन २१६६  
५ खेतीमोग्म जङ्झभन २४६२.३  
६ खेती गङ्चयएको जङ्झभन २६५४.५  

 



 
 
 
वन ऺते्र सम्फङ्ञन्ध ङ्जववयण 
 
ङ्जववयण सॊख्मा ऺेत्रपर 

(हेक्टयभा) 
प्रङ्झतशत कैङ्जपमत 

साभङ्टदाङ्जमक वन ६ ११३३ १७.५४  
कफङ्टङ्झरमङ्झत वन - - -  
धाङ्झभणक वन - - -  
सयकायी 
सॊयङ्ञऺत वन 

१ ५३२४ ८२.४६  

अन्म - - -  
जम्भा ७ ६४५७ १००  

 
शैङ्ञऺक स्तयको आधायभा जनसॊख्माको ङ्जववयण 
आधायबतू तह (१-८) २५.२३ प्रङ्झतशत भाध्माङ्झभक तह (९-१२) २४.४५ प्रङ्झतशत 
साऺय १९.३१ प्रङ्झतशत ङ्झनयऺय १७.४९ प्रङ्झतशत स्नातक तह ४.५२ प्रङ्झतशत ऩूवण 
प्रा.ङ्जव तह २.८३ प्रङ्झतशत प्राङ्जवङ्झधक एस एर सी २.७१ प्रङ्झतशत स्नातकोत्तय २.५३ 
प्रङ्झतशत नाफारक ०.७१ प्रङ्झतशत एभङ्जपर य ङ्झफद्धमाफाङ्चयङ्झध ०.२१ प्रङ्झतशत  
 
 
खानऩेानी स्रोतको उऩमोगको आधायभा जनसॊख्माको ङ्जववयण 
ऩाइऩधाया ५८.४२ 
ट्यङ्टववेर ३३.४४ 
ङ्झडऩवङ्चयङ ४.६३ 
भूरको ऩानी २.०४ 
अन्म १.४७ 
 
 
 



खाना ऩकाउन ेइन्धनको प्रमोग गने घयधङ्टयी 
स्रोत  प्रङ्झतशत 
एर ङ्जऩ ग्मास ९१.०७ 
गोफयग्मास ३.३५ 
भङ्जटतेर ०.०६ 
गङ्टइठा ०.०६ 
ङ्जवधङ्टत ०.०५ 
अन्म ०.०२ 
 
फत्तीको प्रमोग गने घयधङ्टयी 
स्रोत प्रङ्झतशत 
ङ्जवधङ्टत ९८.६२ 
भङ्जटतेर ०.७७ 
सोराय ०.२५ 
फामोग्मास ०.२० 
अन्म ०.१६ 
 
उऩरब्ध सङ्टङ्जवधाको प्रमोगको अवस्था 
सङ्टङ्जवधाको ङ्जकङ्झसभ प्रङ्झतशत 
टेङ्झरपोन / भोवाइर ९३.५७ 
टेङ्झरङ्झबजन ८४.९३ 
येफ्रीङ्ञजयेटय ५१.९४ 
भोटयसाइकर ४१.६२ 
इन्टयनेट ३१.७६ 
येङ्झडमो २२.३२ 
कम््मूटय १९.७१ 
भोटय/काय ४.६९ 
कङ्ट नै ऩङ्झन प्रमोग नगने २.७१ 

 
 
 



ऩाङ्चयवाङ्चयक आम्दानीरे खानऩङ्टग्न ेअफङ्झध 
अवङ्झध प्रङ्झतशत 
३ भङ्जहना सम्भ १५.९ 
३-६ भङ्जहना १०.९ 
६-९ भङ्जहना १०.२७ 
९ भङ्जहना बन्दा फङ्जढ ६२.९२ 
 
फसोफास गने छानाको प्रकाय 
छानाको प्रकाय प्रङ्झतशत 
आय ङ्झस ङ्झस ढरान ४९.३ 
जस्ताको छाना ४७.२१ 
खयको छाना १.६७ 
टामर वा ढङ्टङाको छाना १.१८ 
अन्म ०.२९ 
 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गनेको ङ्जववयण 
क्र.स बत्ताको ङ्जकङ्झसभ सॊख्मा 
१ जेष्ठ नागङ्चयक ७० वषण भाङ्झथ ४०१६ 
२ जेष्ठ नागङ्चयक दङ्झरत २३६ 
३ जेष्ठ नागङ्चयक एकर भङ्जहरा ७३९ 
४ ङ्झफधवा भङ्जहरा ९८० 
५ ऩूणण अऩाङ्ग १२४ 
६ आॊङ्ञशक अऩाङ्ग २९४ 
७ दङ्झरत फारफाङ्झरका २६७ 
 जम्भा ६६५६ 
 
ङ्झनकामको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय 
नगयऩाङ्झरकाको एकर अङ्झधकाय सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–८ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 
उऩदपा (१) को सवणसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी नगयऩाङ्झरकाको काभ, 
कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 



क. नगय प्रहयी 
(१) नगय प्रहयीको गठन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, ङ्झनमभन तथा नगय प्रहयी सम्फन्धी 
नीङ्झत, कानून य भाऩदण्डको ङ्झनभाणण तथा कामाणन्वमन, 
(२) देहामका कामणभा सहमोग ऩङ्टर् माउनको राङ्झग नगय प्रहयीको ऩङ्चयचारन गनण सक्ने्– 
(क) नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनणणम कामाणन्वमन, 
(ख) नगयऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा य सॊयऺण, 
(ग) स्थानीमस्तयभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवणको सङ्टयऺा 
व्मवस्थाऩन, 
(घ) स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकण ङ स्थरको येखदेख य व्मवस्थाऩन, 
(ङ) गाउॉ वा नगय सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामाणन्वमन, 
(च) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका ङ्झभराऩत्र तथा ङ्झनणणमको कामाणन्वमन, 
(छ) सावणजङ्झनक ऐरानी य ऩतॉ जग्गा, सावणजङ्झनक बवन, सम्ऩदा तथा बौङ्झतक 
ऩूवाणधायको सॊयऺण य सङ्टयऺा, 
(ज) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी खोजी, उद्धाय, याहत तथा ऩङ्टनस्र्थाऩना, 
(झ) अनङ्झधकृत ङ्जवऻाऩन तथा होङ्झडङ फोडण ङ्झनमन्त्रण, 
(ञ) छाडा ऩशङ्ट चौऩामाको ङ्झनमन्त्रण, 
(ट) अनङ्झधकृत ङ्झनभाणण तथा सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त अङ्झतक्रभण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण, 
(ठ) कामणऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म कामण। 
 
ख. सहकायी सॊस्था 
(१) सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्डको ङ्झनभाणण, कामाणन्वमन 
य ङ्झनमभन, 
(२) सम्फङ्ञन्धत नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने सहकायी सॊस्थाको 
दताण, अनङ्टभङ्झत, खायेजी य ङ्जवघटन, 
(३) सहकायी वचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाणयण य 
ङ्झनमभन, 
(४) सहकायी सम्फन्धी याङ्जिम, केन्रीम, ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग 
सभन्वम य सहकामण, 
(५) सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
(६) स्थानीम सहकायी सॊस्थाको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, 
(७) स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्र्धन, ऩङ्चयचारन य ङ्जवकास । 
 



 
ग. एप.एभ. सञ्चारन 
(१) एक सम वाटसम्भको एप. एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, ङ्झनमभन य 
खायेजी, 
(२) प्रदेश कानूनको अधीनभा यही एप.एभ. सञ्चारन सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
घ. स्थानीम कय, सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय 
(१) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही सम्ऩङ्ञत्त कय, घय फहार कय, घय 
जग्गा यङ्ञजिेशन शङ्टल्क, सवायी साधन कय, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमणटन शङ्टल्क, 
ङ्जवऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बङू्झभकय (भारऩोत), भनोयञ्जन कय सम्फन्धी नीङ्झत, 
कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन| 
(२) स्थानीम ऩूवाणधाय तथा सेवाको शङ्टल्क ङ्झनधाणयण, सड्ढरन य व्मवस्थाऩन, 
(३) टे्रङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्यानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जम्ऩ, ङ्ञजऩफ्रामय, र् माङ्ञफ्टङ्ग, भोटयफोट, 
केवङ्टरकाय सेवा रगामत अन्म जर तथा स्थर ऺते्रभा सञ्चारन हङ्टने नवीन ऩमणटकीम 
सेवा तथा साहङ्झसक खेरको शङ्टल्क, 
(४) जडीफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय ङ्झनधाणयण तथा सङ्करन, 
(५) स्थानीम याजस्वको आधाय ङ्जवस्ताय तथा प्रवद्र्धन, 
(६) ढङ्टगाॊ, ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, भाटो, काठ दाउया, जयाजङ्टयी, स्रेट, खयीढङ्टगाॊ आङ्छद 
प्राकृङ्झतक एवॊ खानीजन्म वस्तङ्टको ङ्झफक्री तथा ङ्झनकासी शङ्टल्क दस्तङ्टय सॊकरन 
(७) ङ्झसपाङ्चयस, दताण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण आङ्छदको शङ्टल्क, दस्तङ्टय ङ्झनधाणयण य सॊकरन 
(८) स्थानीम याजस्व प्रवद्र्धनका राङ्झग प्रोमसाहन, 
(९) याजस्व सूचना तथा तथमाकॊ को आदान प्रदान, 
(१०) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही स्थानीम तहभा याजस्व च ङ्टहावट 
ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 
(११) स्थानीम ऩूवाणधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 
भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 
(१२) भारऩोत सकॊ रन, 
(१३) कय तथा सेवा शङ्टल्क सम्फन्धी अन्म कामण। 
 
ङ. स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन 
(१) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा शतण, मोजना, 
कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 



(२) सॊङ्जवधानको धाया ३०२ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ सभामोजन बएका 
कभणचायीको व्मवस्थाऩन, उऩमोग य सभन्वम, 
(३) सगॊठन ङ्जवकास, जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन य वङृ्ञत्त ङ्जवकास, 
(४) स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ सगॊठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी सगॊठन सॊयचना 
तथा दयफन्दी ङ्झनधाणयण, 
(५) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रवद्र्धन य 
ङ्झनमभन, 
(६) जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन तथा वङृ्ञत्त ङ्जवकास, 
(७) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण। 
 
च. स्थानीम तथमाकॊ  य अङ्झबरेख सकॊ रन 
(१) स्थानीम तथमाकॊ  सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य 
ङ्झनमभन, 
(२) आधायबतू तथमाकॊ  सड्ढरन य व्मवस्थाऩन, 
(३) जन्भ, भमृमङ्ट, ङ्जववाह, सम्फन्ध ङ्जवच्क्छेद, फसाइसयाइ दताण य ऩाङ्चयवाङ्चयक रगतको 
अङ्झबरेख तथा ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन, 
(४) सूचना तथा सञ्चाय, प्रङ्जवङ्झधमङ्टि आधायबतू तथमाकॊ को सकॊ रन य व्मवस्थाऩन, 
(५) स्थानीम तथमाकॊ  य अङ्झबरेख सकॊ रन सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
छ. स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना 
(१) ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तजङ्टणभा, 
कामाणन्वमन, अनङ्टगभन, भूल्माकॊ न य ङ्झनमभन, 
(२) आङ्झथणक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, वातावयणीम, प्रङ्जवङ्झध य ऩूवाणधायजन्म ङ्जवकासका 
राङ्झग आवश्मक आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरूको तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन तथा 
भूल्माकॊ न, 
(३) आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माकॊ न, 
(४) सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा साधनको ऩङ्जहचान तथा अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 
(५) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही शहयी ङ्जवकास, फस्ती ङ्जवकास य बवन 
सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी मोजना तजङ्टणभा, आमोजना ऩङ्जहचान, 
अध्ममन, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(६) याङ्जिम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभाणण अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन, 



(७) सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ य अन्म सावणजङ्झनक बवन 
तथा सॊयचनाको ङ्झनभाणण य भभणत सम्बाय तथा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 
(८) सङ्घीम य प्रदेशस्तयीम आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाको कामाणन्वमनभा सभन्वम, 
सहजीकयण य सहमोग, 
(९) सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना, कामणक्रभ तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, 
अनङ्टगभन, ङ्झनमभन य भूल्माकॊ न, 
(१०) सावणजङ्झनक ङ्झनभाणण कामणको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको “घ” वगणको 
इजाजतऩत्रको जायी, नवीकयण तथा खायेजी, 
(११) ऩमणटन ऺेत्रको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय य प्रवद्र्धन सम्फन्धी आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान, 
कामाणन्वमन, व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(१२) नवीन ऩमणटकीम सेवा तथा कामणहरू सम्फन्धी आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान, 
कामाणन्वमन, व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(१३) ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
ज. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा 
(१) प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा ङ्ञशऺा, आधायबतू ङ्ञशऺा, अङ्झबबावक ङ्ञशऺा, 
अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, खङ्टरा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ य 
ङ्जवशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन, 
भूल्माकॊ न य ङ्झनमभन, 
(२) साभङ्टदाङ्जमक, सॊस्थागत, गङ्टठी य सहकायी ङ्जवद्यारम स्थाऩना, अनङ्टभङ्झत, सञ्चारन, 
व्मवस्थाऩन तथा ङ्झनमभन, 
(३) प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टणभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, 
अनङ्टगभन, भूल्माकॊ न य ङ्झनमभन, 
(४) भातबृाषाभा ङ्ञशऺा ङ्छदने ङ्जवद्यारमको अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(५) गाङ्झबएका वा फन्द गङ्चयएका ङ्जवद्यारमहरूको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन, 
(६) गाउॉ तथा नगय ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवस्थाऩन, 
(७) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवस्थाऩन, 
(८) ङ्जवद्यारमको नाभाकयण, 
(९) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको जग्गाको स्वाङ्झभमव, सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख, सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩन, 
(१०) ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध तथा ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जवतयण, 
(११) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञशऺक तथा कभणचायीको दयफन्दी ङ्झभरान, 



(१२) ङ्जवद्यारमको नक्साकॊ न, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन, 
(१३) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺक ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, भभणत सम्बाय, सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन, 
(१४) आधायबतू तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनङ्टगभन तथा व्मवस्थाऩन, 
(१५) ङ्जवद्याथॉ ङ्झसकाई उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन, 
(१६) ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा, ङ्जवद्याथॉ प्रोमसाहन तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्थाऩन, 
(१७) टू्यसन, कोङ्ञचङ जस्ता ङ्जवद्यारम फाङ्जहय हङ्टने अध्माऩन सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा 
ङ्झनमभन, 
(१८) स्थानीमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण, प्रवद्र्धन य 
स्तयीकयण, 
(१९) स्थानीम ऩङ्टस्तकारम य वाचनारमको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 
(२०) भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामणक्रभको सभन्वम य ङ्झनमभन, 
(२१) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई ङ्छदने अनङ्टदान तथा सोको फजेट व्मवस्थाऩन, 
ङ्जवद्यारमको आम व्ममको रेखा अनङ्टशासन कामभ, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२२) ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ, ङ्ञशऺक य कभणचायीको ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकास, 
(२३) अङ्झतङ्चयि शैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩको सञ्चारन । 
 
झ. आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई 
(१) आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई तथा ऩोषण सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 
मोजनाको तजङ्टणभा, कामाणन्वमन तथा ङ्झनमभन, 
(२) आधायबतू स्वास्थम, प्रजनन स्वास्थम य ऩोषण सेवाको सञ्चारन य प्रवद्र्धन, 
(३) अस्ऩतार य अन्म स्वास्थम सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन, 
(४) स्वास्थम सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवाणधाय ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन, 
(५) स्वच्क्छ खानेऩानी तथा खाद्य ऩदाथणको गङ्टणस्तय य वामङ्ट तथा ध्वङ्झनको प्रदूषण 
ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनमभन, 
(६) सयसपाई सचेतनाको अङ्झबवङृ्जद्ध य स्वास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन, 
(७) स्वास्थमजन्म पोहयभैरा सड्ढरन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जवसजणन य सोको सेवा 
शङ्टल्क ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन, 
(८) यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थम सेवा सञ्चारन, 
(९) औषङ्झध ऩसर सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(१०) सयसपाई तथा स्वास्थम ऺेत्रफाट ङ्झनष्काङ्झसत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी 
तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम, सहकामण य साझेदायी, 



(११) ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन तथा भातङृ्ञशशङ्ट कल्माण सम्फन्धी सेवा सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(१२) भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको कङ्ट ऩोषण न्मूनीकयण, योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य 
व्मवस्थाऩन । 
 
ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
(१) स्थानीम व्माऩाय, वस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतण तथा अनङ्टगभन, उऩबोिा अङ्झधकाय तथा 
ङ्जहत सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(२) फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन, 
(३) स्थानीम वस्तङ्टहरूको उमऩादन, आऩूङ्झतण तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधाणयण य 
अनङ्टगभन, 
(४) स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, 
(५) स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(६) स्थानीमस्तयका व्माऩाङ्चयक पभणको दताण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन, 
(७) स्थानीम व्माऩायको तथमाकॊ  प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
(८) ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसग सभन्वम य सहकामण, 
(९) स्थानीम व्माऩाय प्रवद्र्धन, सहजीकयण य ङ्झनमभन, 
(१०) स्थानीम फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रवद्र्धन य अङ्झबरेखाकॊ न, 
(११) उऩबोिा सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध, रङ्ञऺत उऩबोिाको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम 
वस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 
(१२) वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, 
भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टणभा तथा ममसको कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(१३) स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 
(१४) स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थमभा प्रङ्झतकूर असय ऩने ङ्जकङ्झसभका उऩबोग्म वस्तङ्टको 
फेचङ्जवखन य उऩबोग तथा वातावयणीम प्रदूषण य हाङ्झनकायक ऩदाथणहरूको ङ्झनमन्त्रण, 
अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(१५) स्थानीमस्तयभा सयसपाई तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, 
(१६) स्थानीमस्तयभा न्मून काफणनभूखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन, 
(१७) स्थानीमस्तयभा हङ्चयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रवणद्धन, 
(१८) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाणयण य व्मवस्थाऩन, 



(१९) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी 
अन्म कामण। 
 
ट. स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसचाइ 
(१) स्थानीम, ग्राभीण तथा कृङ्जष सडक य ङ्झसचाइ सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड 
तथा सो सम्फन्धी मोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) स्थानीम, ग्राभीण तथा कृङ्जष सडक, झोरङ्टगें ऩूर, ऩङ्टरेसा, ङ्झसॉचाइ य तटफन्धन 
सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, भभणत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 
(३) स्थानीमस्तयका ङ्झसॉचाइ प्रणारीको ङ्झनभाणण, सञ्चारन, येखदेख, भभणत सम्बाय, 
स्तयोङ्ङङ्झत, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(४) मातामात सङ्टयऺाको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
(५) स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
ठ. गाउॉसबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 
(१) गाउॉसबा वा नगयसबा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून य कामणङ्जवङ्झध, 
(२) स्थानीमस्तयका ङ्जवषम ऺेत्रगत नीङ्झत तथा यणनीङ्झत, आवङ्झधक तथा वाङ्जषणक 
मोजना, कामणक्रभ य फजेट स्वीकृङ्झत, 
(३) सबाका सङ्झभङ्झतहरूको गठन य सञ्चारन , 
(४) स्थानीम तहफीच साझा सयोकाय तथा साझेदायीका ङ्जवषमभा सॊमङ्टि सङ्झभङ्झत गठन, 
(५) कामणऩाङ्झरका तथा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सबाभा प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभाङ्झथ छरपर 
तथा सो सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनदेशन, 
(६) ङ्जवकास मोजना तथा कामणक्रभको प्रबावकायी कामाणन्वमन तथा सङ्टशासनको राङ्झग 
कामणऩाङ्झरकाराई ङ्झनदेशन, 
(७) नगयऩाङ्झरकाराई आङ्झथणक व्ममबाय ऩने ङ्जवषमको ङ्झनमभन, 
(८) स्थानीम भेरङ्जऩराऩ य भध्मस्थता, 
(९) गाउॉ सबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म 
कामण । 
 
ड. स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
(१) स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको 
ङ्झनभाणण, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 



(२) जनसाङ्ञङ्क्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथणक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूवाणधाय, 
योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस्थम उमऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञि आम, भानव ङ्जवकास तथा 
रैङ्झगॊक सशिीकयण सूचकाड्ढ, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको तथमाकॊ  सकॊ रन य 
प्रशोधन गयी नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधमङ्टि य याङ्जिम तथा स्थानीम सूचना प्रणारीभा आवद्धता 
य ऩाश्र्व ङ्ञचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखन, 
(३) सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन, 
(४) सावणजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बवन, सडक, ऩसर, व्मवसामको 
ङ्जववयण सङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख, 
(५) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारङ्ट मोजनाको ङ्जववयण य ममस्तो मोजनाको 
सम्ऩङ्ञत्तको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखन, 
(६) स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, 
(७) स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण। 
 
ढ. जग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाण ङ्जवतयण 
(१) स्थानीम जग्गाको नाऩ नक्सा, ङ्जकत्ताकाट, हारसाङ्जवक, यङ्ञजिेशन नाभसायी तथा 
दाङ्ञखर खायेज, 
(२) जग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाण ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन, 
(३) बङू्झभको वगॉकयण अनङ्टसायको रगत, 
(४) सावणजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा ङ्झनधाणयण तथा ङ्जवतयणभा 
सभन्वम य सहजीकयण, 
(५) नाऩी नक्सा तथा जग्गाको स्वाङ्झभमव ङ्झनधाणयण कामणभा सभन्वम य सहजीकयण, 
(६) जग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाण ङ्जवतयण सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
ण. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उमऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास्थम, सहकायी 
(१) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उमऩादन व्मवस्थाऩन य ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी 
स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी फजाय सूचना, फजाय तथा हाटफजायको ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, 
साना ङ्झसॉचाइ ङ्झनभाणण, ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृङ्जष साभग्री आऩूङ्झतण य 
कृषक ऺभता ङ्जवकास कामणक्रभको सञ्चारन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(३) कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩऺीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण, 
(४) ऩशङ्टऩऺी ङ्ञचङ्जकमसा सेवाको व्मवस्थाऩन, 
(५) कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्धन, 



(६) ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
(७) उच्क्च भूल्ममङ्टि कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवद्र्धन, ङ्जवकास तथा फजायीकयण, 
(८) स्थानीम चयन तथा खकण  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
(९) ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन, 
(१०) स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩऺी सम्फन्धी तथमाड्ढको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी, 
(११) ऩशङ्ट फधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
(१२) ऩशङ्टऩऺी सम्फन्धी फीभा य कजाण सहजीकयण, 
(१३) ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी अन्म कामण। 
 
त. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩागॊता बएका व्मङ्ञि य अशिहरूको व्मवस्थाऩन 
(१) सङ्घ य प्रदेश कानूनको अधीनभा यही साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामणक्रभको कामाणन्वमन, 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 
(२) जेष्ठ नागङ्चयक, अऩागॊता बएका व्मङ्ञि तथा असहामको रगत अद्यावङ्झधक, 
ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण, 
(३) जेष्ठ नागङ्चयक क्रव, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन 
तथा व्मवस्थाऩन, 
(४) सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्वमभा अऩा„ता ऩङ्टनस्र्थाऩना केन्र, ज्मेष्ठ नागङ्चयक 
केन्र तथा अशि स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 
(५) सडक फारफाङ्झरका, अनाथ, असहाम, अशि य भानङ्झसक असन्तङ्टरन बएका 
व्मङ्ञिहरूको ऩङ्टनस्र्थाऩना केन्रको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(६) जेष्ठ नागङ्चयक, अऩागॊता बएका व्मङ्ञि य अशिहरूको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
अन्म कामण । 
 
थ. फेयोजगायको तथमाकॊ  सकॊ रन 
(१) योजगाय तथा फेयोजगाय श्रभशङ्ञिको तथमाड्ढ सड्ढरन, प्रशोधन य सूचना 
प्रणारीको स्थाऩना, 
(२) स्थानीमस्तयभा यहेका स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी श्रङ्झभकको रगत सकॊ रन तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन, 
(३) ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्र तथा ङ्जवषमका दऺ जनशङ्ञिको तथमाकॊ  सकॊ रन तथा व्मवस्थाऩन, 
(४) सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायी य वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेको श्रभशङ्ञिको सूचना 
तथा तथमाकॊ को सकॊ रन तथा व्मवस्थाऩन, 
(५) योजगाय सूचना केन्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन, 



(६) वैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने श्रभशङ्ञिको राङ्झग ङ्जवत्तीम साऺयता य सीऩभूरक 
तारीभको सञ्चारन, 
(७) वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेका व्मङ्ञिहरूको साभाङ्ञजक ऩङ्टन् एकीकयण, 
(८) वैदेङ्ञशक योजगायीफाट प्राप्त ऻान, सीऩ य उद्यभशीरताको उऩमोग, 
(९) फेयोजगायको तथमाकॊ  सकॊ रन सम्फन्धी अन्म कामण। 
 
द. कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण 
(१) कृङ्जष प्रसाय सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, 
अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञिको प्रऺऩेण, व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन, 
(३) कृषकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य 
सशिीकयण, 
(४) कृङ्जष ङ्झफउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषङ्झधहरूको आऩूङ्झतण, उऩमोग य 
ङ्झनमभन, 
(५) कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको 
सभन्वम, व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
(६) स्थानीमस्तयभा कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण, 
(७) कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय, 
(८) स्थानीमस्तयका स्रोत केन्रहरूको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
(९) प्रागाॊङ्चयक खेती तथा भरको प्रवद्र्धन य प्रचाय प्रसाय, 
(१०) कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
ध. खानऩेानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, वैकङ्ञल्ऩक उजाण 
(१) स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य 
ङ्झनमभन, 
(२) खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाणयण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन, 
(३) एक भेगावाट सम्भका जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, 
कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(४) स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टणभा, 
कामाणन्वमन, ङ्झनमभन, 
(५) स्थानीम ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन, 



(६) स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध य प्रवद्र्धन, 

             (ठ) खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना तथा वैकङ्ञल्ऩक उजाण सम्फन्धी अन्म कामण । 

 
न. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
(१) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको 
कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) स्थानीमस्तयभा ङ्जवऩद् ऩूवण तमायी तथा प्रङ्झतकामण मोजना, ऩूवण सूचना प्रणारी, खोज 
तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूवण बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम, 
(३) स्थानीम तटफन्ध, नदी य ऩङ्जहयोको ङ्झनमन्त्रण तथा नदीको व्मवस्थाऩन य 
ङ्झनमभन, 
(४) ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साड्ढन तथा फस्तीहरूको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण, 
(५) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सभङ्टदाम, सङ्घ सॊस्था तथा ङ्झनजी 
ऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्वम य सहकामण, 
(६) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन, 
(७) ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी स्थानीमस्तयका आमोजनाको तजङ्टणभा, 
कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(८) ङ्जवऩद् ऩिात ्स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्र्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनणभाणण, 
(९) स्थानीमस्तयको ङ्जवऩद् सम्फन्धी तथमाकॊ  व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
(१०) स्थानीम आऩतकारीन कामण सञ्चारन प्रणारी, 
(११) सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामणक्रभको सञ्चारन, 
(१२) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण । 
 
ऩ. जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथणको सॊयऺण 
(१) जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथणको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम 
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(२) ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण, 
(३) साभङ्टदाङ्जमक ब–ूसॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजणन कामणक्रभ, 
(४) ब–ूसॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकूरन, 
(५) खानी तथा खङ्झनज ऩदाथण सम्फन्धी सूचना तथा तथमाड्ढ सकॊ रन, 
(६) फहङ्टभूल्म धातङ्ट, ऩमथय तथा खङ्झनज ऩदाथणको सॊयऺण य सम्वद्र्धनभा सहमोग, 



(७) ढङ्टगाॊ, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, नङ्टन, भाटो, खयीढङ्टगाॊ तथा स्रेट जस्ता खानीजन्म वस्तङ्टको 
सवेऺण, उमखनन ्तथा उऩमोगको दताण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य व्मवस्थाऩन, 
(८) बौगङ्झबणक नक्सा प्रकाशन । 
 
प. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास 
(१) बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी स्थानीमस्तयको 
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) ऩङ्टयातमव, प्राचीन स्भायक तथा सॊग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रवधणन य ङ्जवकास, 
(३) ऩयम्ऩयागत जात्रा तथा ऩवणको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 
(४) प्रचङ्झरत कानून ङ्झफरुद्धका कङ्ट यीङ्झत तथा कङ्ट सॊस्काय ङ्झफरुद्ध साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन 
सम्फन्धी कामण, 
(५) बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी अन्म कामण । 
नगयऩाङ्झरकारे सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सहकामणभा प्रमोग गने साझा अङ्झधकाय 
सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–९ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
 
उऩदपा (३) को सवणसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी देहामको ङ्जवषमभा सङ्घ 
तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
 
क. खेरकङ्ट द य ऩत्रऩङ्झत्रका 
(१) स्थानीमस्तयका खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास, 
(२) स्थानीमस्तयका खेरकङ्ट द प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम, 
(३) खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन, 
(४) खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना य सहबाङ्झगता, 
(५) खेरकङ्ट द सम्फन्धी ऩूवाणधायको ङ्जवकास, 
(६) स्थानीम तहका ऩत्रऩङ्झत्रकाको दताण, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन । 
 
ख. स्वास्थम 
(१) सङ्घीम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थम 
सम्फन्धी रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाणयण, 
(२) जनयर अस्ऩतार, नङ्झसणङ होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म स्वास्थम सॊस्थाहरूको 
ङ्ञक्रङ्झनक दताण, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन, 



(३) स्थानीमस्तयभा औषङ्झधजन्म वनस्ऩङ्झत, जडीफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म वस्तङ्टको 
उमऩादन, प्रशोधन य ङ्जवतयण, 
(४) स्वास्थम फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामणक्रभको व्मवस्थाऩन, 
(५) स्थानीमस्तयभा औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उमऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म 
ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन, 
(६) स्थानीमस्तयभा औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध 
न्मूनीकयण, 
(७) स्थानीमस्तयभा औषङ्झध य स्वास्थम उऩकयणको खङ्चयद, बण्डायण य ङ्जवतयण, 
(८) स्थानीमस्तयभा स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन, 
(९) स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थम ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स), 
(१०) स्थानीमस्तयको प्रवद्र्धनामभक, प्रङ्झतकायामभक, उऩचायामभक, ऩङ्टनस्र्थाऩनामभक 
य ्माङ्झरएङ्जटब स्वास्थम सेवाको सञ्चारन, 
(११) स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम वतृ्तको 
ऩारना, ऩञ्चकभण रगामतका जनस्वास्थम सेवाको प्रवद्र्धन, 
(१२) जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन, 
(१३) सङ्टतॉ, भङ्छदया य रागू ऩदाथणजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना 
अङ्झबवङृ्जद्ध, 
(१४) आमङ्टवेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमो्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकमसा रगामतका 
ऩयम्ऩयागत स्वास्थम उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन, 
(१५) जनस्वास्थम, आऩतकारीन स्वास्थम तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य 
कामाणन्वमन, 
(१६) योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ, 
(१७) आकङ्ञस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह तथा स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन । 
 
ग. ङ्जवद्यङ्टत, खानऩेानी तथा ङ्झसॉचाइ जस्ता सेवाहरू 
(१) ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, 
(२) खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाणयण य खानेऩानी सेवाको व्मवस्थाऩन, 
(३) स्थानीम साना सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसॉचाइ प्रणारीको सञ्चारन तथा भभणत सम्बाय, 
सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाणयण य सकॊ रन सम्फन्धी व्मवस्थाऩन । 
 
 



घ. सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयफाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी, ऩमणटन 
शङ्टल्क 
(१) स्थानीम सेवा शङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड जङ्चयफाना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड 
मोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(२) प्राकृङ्झतक स्रोत साधन य सेवा शङ्टल्क, योमल्टी सड्ढरन, सभन्वम य ङ्झनमभन, 
(३) खङ्झनज ऩदाथणको उमखनन ्य सो सम्फन्धी योमल्टी सकॊ रन, 
(४) साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सकॊ रन, 
(५) ऩानीघट्ट, कङ्ट रो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सकॊ रन । 
 
ङ. वन, जगॊर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुगी ॊ, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता 
(१) वन, ज„र, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुगी ॊ, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, 
अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) स्थानीमस्तयभा साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभणक, कवङ्टङ्झरमती य साझेदायी 
वनको सॊयऺण, सम्वद्र्धन, उऩमोग, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन तथा वन उऩबोिा सभूहको 
व्मवस्थाऩन, 
(३) भध्मवतॉ ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभणक य कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन, 
(४) स्थानीमस्तयभा नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा 
वृऺ ायोऩण व्मवस्थाऩन, 
(५) स्थानीमस्तयभा ङ्झनजी वनको प्रवद्र्धन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(६) स्थानीमस्तयभा सावणजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण, सम्बाय, 
उऩमोग य व्मवस्थाऩन, 
(७) स्थानीमस्तयभा जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी सवेऺण, 
उमऩादन, सकॊ रन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाऩन, 
(८) वनफीउ फगैचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्र्धन, 
(९) नसणयी स्थाऩना, ङ्झफरुवा उमऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य प्रवद्र्धन, 
(१०) वन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुगी ॊको सॊयऺण, व्मावसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन, 
(११) भानव तथा वन्मजन्तङ्ट फीचको द्वन्द्व व्मवस्थाऩन, 
(१२) स्थानीम प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन, 
(१३) स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमणटन य आमआजणन, 
(१४) स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन, 



(१५) स्थानीमस्तयभा वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुगी ॊको अङ्झबरेखाकॊ न य अध्ममन 
अनङ्टसन्धान, 
(१६) ङ्जवश्वसम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञमवक भहमवका वन, सीभसाय ऺेत्र, 
तटवतॉ ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत, 
(१७) ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण, 
(१८) स्थानीमस्तयको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 
(१९) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेखाकॊ न, 
(२०) स्थानीमस्तयभा हङ्चयमारी प्रवद्र्धन, 
(२१) स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्धी ऺेत्रगत अमोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, 
अनङ्टगभन य अनङ्टगभन, 
(२२) यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवद्र्धन, 
(२३) स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 
(२४) स्थानीमस्तयभा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण य हाङ्झनकायक ऩदाथणहरूको ङ्झनमभन तथा 
व्मवस्थाऩन, 
(२५) स्थानीमस्तयभा न्मून कावणनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन, 
(२६) स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाणयण य व्मवस्थाऩन । 
 
च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयफी ङ्झनवायण 
(१) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 
ङ्झनमभन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
(२) रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामणक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य 
व्मवस्थाऩन, 
(३) साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामाणन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग 
सम्ऩकण , सभन्वम य सहकामण, 
(४) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथमाकॊ  य सूचना व्मवस्थाऩन, 
(५) गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य 
ङ्झनमभन, 
(६) स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन । 
 
छ. व्मङ्ञिगत घटना, जन्भ, भमृमङ्ट, ङ्जववाह सम्फन्धी 
(१) व्मङ्ञिगत घटना (जन्भ, भमृमङ्ट, ङ्जववाह, फसाइसयाइ, सम्फन्ध ङ्जवच्क्छेद य धभणऩ ङ्टत्र 
य धभणऩ ङ्टत्री) को दताण, 



(२) व्मङ्ञिगत घटनाको स्थानीम तथमाड्ढ सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(३) व्मङ्ञिगत घटनाको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन । 
 
ज. स्थानीमस्तयभा ऩङ्टयातमव, प्राचीन स्भायक य सॊग्रहारम सॊयऺण, सम्फधणन य ऩङ्टन् 
ङ्झनभाणण । 
 
झ. सङ्टकङ्ट म्फासी व्मवस्थाऩन 
(१) सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 
(२) सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजणन य फसोफास व्मवस्थाऩन । 
ञ. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी 
(१) प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा 
ङ्झनमभन, 
(२) प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टीको सकॊ रन तथा फाॉडपाॉट । 
 
ट. सवायी साधन अनङ्टभङ्झत 
(१) मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(२) स्थानीम सावणजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधाणयण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, 
सेवाको गङ्टणस्तय, बाडा दय ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन, 
(३) वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतणन अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ सॊवेद्य, अऩागॊता य 
रैंङ्झगकभैत्री मातामात प्रणारीको स्थानीम तहभा प्रवद्र्धन । 
उऩदपा (१) य (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि गाउॉऩाङ्झरका तथा 
नगयऩाङ्झरकाको अन्म काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
क. बङू्झभ व्मवस्थाऩन 
(१) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही स्थानीमस्तयको ब–ूउऩमोग नीङ्झत, 
मोजना, कामणक्रभ तजङ्टणभा य कामाणन्वमन, 
(२) सङ्घीम तथा प्रदेशको भाऩदण्डको अधीनभा यही व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासका 
कामणक्रभको तजङ्टणभा य कामाणन्वमन, एकीकृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको 
एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
(३) स्थानीमस्तयभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन । 
ख. सञ्चाय सेवा 



(१) सङ्घीम तथा प्रदेश कानूनको अधीनभा यही स्थानीम ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनटे सेवा, 
टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर तथा तायङ्जवहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य 
ङ्झनमभन, 
(२) स्थानीम ऺेत्रभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन गने । 
ग. मातामात सेवा 
(१) स्थानीम फस, ट्ररी फस, ट्राभ जस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राङ्ञञ्जट प्रणारीको 
नीङ्झत, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२) याङ्जिम येर ऩूवाणधायको उऩमोग तथा भहानगयीम ऺेत्रङ्झबत्र शहयी येर सेवाको 
सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, भभणत सम्बाय, सभन्वम, साझेदायी य सहकामण। 
(६) सङ्घ वा प्रदेशरे सॊङ्जवधान तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आफ्नो 
अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्रको कङ्ट नै ङ्जवषम नगयऩाङ्झरकाराई कानून फनाई ङ्झनऺेऩण गनण सक्नेछ 
। 
(७) नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१), (३), (४) य (५) फभोङ्ञजभको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकायको प्रमोग गदाण आवश्मकता अनङ्टसाय कानून, नीङ्झत, मोजना, भाऩदण्ड तथा 
कामणङ्जवङ्झध फनाई रागू गनण सक्नेछ । 
(८) स्थानीम तहरे प्रदेश सयकायको ऩयाभशणभा नेऩार सयकायको ऩूवण स्वीकृङ्झत ङ्झरई 
ङ्जवदेशका कङ्ट नै स्थानीम सयकायसॉग बङ्झगनी सम्फन्ध कामभ गनण सक्नेछ । 
ठ) सॊघ, सॊस्था दताण तथा नवीकयण 
(१)  सॊघ, सॊस्था ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 
(२) स्थानीम स्तयका सॊघ, सॊस्थाको दताण तथा नवीकयण। 
१२. वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय् (१) वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय कामणऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामणऩाङ्झरकारे वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय 
तोक्दा कम्तीभा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ्– 
क. वडाङ्झबत्रका मोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन तथा अनङ्टगभन 
(१) सहबङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टणभा प्रणारी अनङ्टसाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना 
तजङ्टणभा प्रङ्जक्रमा अवरम्फन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको भाग सड्ढरन, 
प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने, 
(२) टोर ङ्जवकास सॊस्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा वडाङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टन े
मोजनाहरूका राङ्झग उऩबोिा सङ्झभङ्झतको गठन तथा सोको अनङ्टगभन गने, 



(३) वडाङ्झबत्रका मोजना तथा बौङ्झतक ऩूवाणधायको सॊयऺण, भभणत सम्बाय, येखदेख तथा 
व्मवस्थाऩन गने, 
ख. तथमाकॊ  अद्यावङ्झधक तथा सॊयऺण 
(१) ङ्झनजी घय तथा घय ऩङ्चयवायको रगत याख्न,े 
(२) ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञमवक, साॊस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभणक भहमवका सम्ऩदा, प्राचीन 
स्भायक, सावणजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक बवन, सावणजङ्झनक, ऐरानी, ऩतॉ जग्गाको रगत 
याख्न ेतथा सॊयऺण गने, 
(३) खङ्टरा ऺेत्र, चोक, घाट, ऩाटी, ऩौवा, सत्तर, धभणशारा, धाङ्झभणक तथा 
साॊस्कृङ्झतकस्थर, डाॉडाऩाखा, चयनऺेत्र, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कङ्ट वा, 
धाया, ढङ्टॊ गेधाया, गङ्टठीघय, फाटो, सडक, ऩङ्टर ऩङ्टरेसा, कङ्ट रो नहय, ऩानी घट्ट, ङ्झभरको 
तथमाकॊ  सकॊ रन गयी अद्यावङ्झधक रगत याख्न,े सॊयऺण गने य खण्डीकृत तथमाकॊ  य 
सूचना सङ्जहतको वडाको ऩाश्र्वङ्ञचत्र तमाय तथा अद्यावङ्झधक गने, 
ग. ङ्जवकास कामण 
(१) फार उद्यानको व्मवस्था गने, 
(२) अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कामणक्रभ, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्र 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने, 
(३) ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र, फारक्रव तथा फारसञ्जारको 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने, 
(४) वडा तहको स्वास्थम सॊस्था तथा सेवाको व्मवस्थाऩन गने, 
(५) खोऩ सेवा कामणक्रभको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा सभन्वम गने, 
(६) ऩोषण कामणक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने, 
(७) वडा तहभा स्वास्थम जनचेतना ङ्जवकास तथा स्वास्थम सूचना कामणक्रभको 
सञ्चारन गने, 
(८) शहयी तथा ग्राभीण स्वास्थम ङ्ञक्रङ्झनकको सञ्चारन गने, गयाउने, 
(९) सावणजङ्झनक शौचारम, स्नान गहृ तथा प्रङ्झतऺारमको ङ्झनभाणण य व्मवस्थाऩन गने, 
गयाउने, 
(१०) वडास्तयीम साभङ्टदाङ्जमक धायाको प्रफन्ध, कङ्ट वा, इनाय तथा ऩोखयीको ङ्झनभाणण, 
सॊयऺण य गङ्टणस्तय ङ्झनमभन गने, 
(११) घयफाट ङ्झनकास हङ्टने पोहयभैराको सकॊ रन य व्मवस्थाऩन, चोक तथा 
गल्रीहरूको सयसपाई, ढर ङ्झनकास, भयेका जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही ऩानीको 
ङ्झनकास तथा ऩानीको स्रोत सॊयऺण गने, गयाउने, 



(१२) कृङ्जष तथा परपूर नसणयीको स्थाऩना, सभन्वम य प्रवद्र्धन तथा वडास्तयीम 
अगङ्टवा कृषक ताङ्झरभको अङ्झबभङ्टखीकयण गने, 
(१३) कृङ्जष फीउ ङ्जवजन, भर तथा औषङ्झधको भाग सकॊ रन गने, 
(१४) कृङ्जषभा राग्ने योगहरूको ङ्जववयण सकॊ रन गने, 
(१५) ऩशङ्टऩऺी ङ्जवकास तथा छाडा चौऩामाको व्मवस्थाऩन, 
(१६) वडाङ्झबत्रको चयनऺते्र सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गने, 
(१७) स्थानीम सभङ्टदामका चाडऩवण, बाषा सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकासको राङ्झग करा, नाटक, 
जनचेतनाभूरक तथा साॊस्कृङ्झतक कामणक्रभ गने गयाउने, 
(१८) स्थानीम भौङ्झरकता झङ्ञल्कने साॊस्कृङ्झतक यीङ्झतङ्चयवाजराई सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन 
गने, 
(१९) वडाङ्झबत्र खेरकङ्ट द ऩूवाणधायको ङ्जवकास गने, 
(२०) अन्तयङ्जवद्यारम तथा क्रव भापण त खेरकङ्ट द कामणक्रभको सञ्चारन गने गयाउने, 
(२१) वडा ऺेत्रङ्झबत्रको फाटोघाटो चारङ्ट अवस्थाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गने, 
(२२) वडाङ्झबत्रका सडक अङ्झधकायऺेत्रभा अवयोध य अङ्झतक्रभण गनण नङ्छदन,े 
(२३) फाटोघाटोभा फाढी, ऩङ्जहयो, हङ्टयी तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट उमऩङ्ङ अवयोध 
ऩञ्छाउने, 
(२४) घयेरङ्ट उद्योगको रगत सकॊ रन तथा सम्बाव्मता ऩङ्जहचान गने, 
(२५) वडाङ्झबत्र घयेरङ्ट उद्योगको प्रवद्र्धन गने, 
(२६) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञिगत घटना दताण, अद्यावङ्झधक तथा सोको 
अङ्झबरेख सकॊ रन तथा सॊयऺण गने, 
(२७) व्मङ्ञिगत घटना दताण सम्फन्धी जनचेतना कामणक्रभ सञ्चारन गने, 
(२८) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण तथा अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने, 
(२९) वडाराई फारभैत्री फनाउने, 
(३०) वडाङ्झबत्र आङ्झथणक तथा साभाङ्ञजक रूऩभा ऩङ्झछ ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, 
दङ्झरत, अऩागॊता बएका व्मङ्ञि, जेष्ठ नागङ्चयक, अल्ऩसङ्क्ख्मक, सीभान्तकृत सभङ्टदामको 
अङ्झबरेख याखी साभाङ्ञजक य आङ्झथणक उमथान सम्फन्धी काभ गने, 
(३१) ङ्जवङ्झबङ्ङ सभङ्टदामङ्झफच साभाङ्ञजक सदबाव य सौहादणता कामभ गने, 
(३२) फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, रैंङ्झगक ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत, दहेज तथा दाइजो, हङ्झरमा 
प्रथा, छाउऩडी, कभरयी प्रथा, फारश्रभ, भानव फेचङ्जवखन जस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत य 
अन्धङ्जवश्वासको अन्मम गने, गयाउने, 
(३३) प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बङू्झभ कय, व्मवसाम कय, 
वहार कय, ङ्जवऻाऩन कय, स्शङ्टल्क ऩाङ्जकण ङ, नमाॉ व्मवसाम दताण, ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय, 



सवायी साधन कय, भनोयञ्जन कयको रेखाजोखा य सकॊ रन गयी सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन सङ्जहत यकभ फङ्टझाउने, 
(३४) अशि ङ्झफयाभी बएको फेवाङ्चयस वा असहाम व्मङ्ञिराई नङ्ञजकको अस्ऩतार वा 
स्वास्थम केन्रभा ऩङ्टर् माई औषधोऩचाय गयाउने, 
(३५) असहाम वा फेवाङ्चयस व्मङ्ञिको भमृमङ्ट बएभा ङ्झनजको दाह सॊस्कायको व्मवस्था 
ङ्झभराउने, 
(३६) सडक फारफाङ्झरकाको उद्धाय य ऩङ्टनस्र्थाऩनाको राङ्झग रगत सकॊ रन गने, 
(३७) वडाङ्झबत्रको साभङ्टदाङ्जमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य 
प्रवद्र्धन गने, 
(३८) वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेत्र ङ्झफस्ताय गने, गयाउने, 
(३९) वडाराई वातावयणभैत्री फनाउने, 
(४०) प्रागाॊङ्चयक कृङ्जष, सङ्टयङ्ञऺत भातमृव, ङ्जवद्याथॉ बनाण, ऩूणण खोऩ, खङ्टरा ङ्छदशाभङ्टि 
सयसपाई, वातावयणभैत्री तथा फारभैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनामभक कामणहरू गने, 
गयाउने, 
(४१) वडाङ्झबत्र घयफास ऩमणटन (होभ स्टे) कामणक्रभ प्रवद्र्धन गने । 
घ. ङ्झनमभन कामण 
(१) वडाङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास मोजना, आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतहरूका कामणको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गने, 
(२) ङ्झसकभॉ, डकभॉराई बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभाणण सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने, 
(३) खाद्याङ्ङ, भाछा, भासङ्ट, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथण तथा उऩबोग्म साभग्रीको 
गङ्टणस्तय य भूल्मसूची अनङ्टगभन गयी उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण गने, 
(४) वडाङ्झबत्रका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रवद्र्धन गयी रगत याख्न,े 
(५) हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
(६) ङ्जवद्यङ्टत च ङ्टहावट तथा चोयी ङ्झनमन्त्रणभा सहमोग गने । 
ङ. ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने 
(१) नाता प्रभाङ्ञणत गने, 
(२) नागङ्चयकता तथा नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३) फहार कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(४) फन्द घय तथा कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने, 
(५) भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(६) घय जग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(७) जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने, 



(८) व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको वा व्माऩाय व्मवसाम हङ्टदै 
नबएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(९) ङ्जववाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने, 
(१०) ङ्झन्शङ्टल्क वा सशङ्टल्क स्वास्थम उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(११) वडाफाट जायी हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा अन्म कागजराई अॊग्रङे्ञज बाषाभा सभेत 
ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने, 
(१२) घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने, 
(१३) व्मङ्ञिगत ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत गने, 
(१४) जग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाणभा घय कामभ गनण ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(१५) कङ्ट नै व्मङ्ञिको नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन पयक–पयक बएको बए सो 
व्मङ्ञि एकै हो बङे्ङ ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(१६) नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत सॊशोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(१७) जग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाण हयाएको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(१८) ङ्जकत्ताकाट गनण ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(१९) सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊस्थागत य व्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२०) जीङ्जवतसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने, 
(२१) भतृकसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत तथा सजणङ्झभन ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२२) जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२३) हकवारा वा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने, 
(२४) नाभसायी गनण ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२५) जग्गाको हक सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२६) उद्योग ठाउॉसायी गनण ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२७) आधायबतू ङ्जवद्यारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२८) जग्गा भूल्माकॊ न ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(२९) ङ्जवद्यारमको कऺा थऩ गनण ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३०) अशि, असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३१) वैवाङ्जहक अॊगीकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३२) आङ्झथणक अवस्था कभजोय वा सम्ऩङ्ङ यहेको सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३३) ङ्जवद्यारम ठाउॉसायी गनण ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३४) धाया तथा ङ्जवद्यङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३५) प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय प्रममामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभको अन्म ङ्झसपाङ्चयस वा 
प्रभाङ्ञणत गने । 



(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामणऩाङ्झरकाफाट वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय नतोङ्जकएसम्भ वडा सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय प्रमोग गनेछ । 
(४) वडाफाट गङ्चयने कामण वडा कामाणरमको नाभभा हङ्टनेछ । 
१३. न्मूनतभ दययेट ङ्झनधाणयण गने् (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो 
ऺेत्रङ्झबत्रको ङ्झनभाणण कामण तथा अन्म सेवाको प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनभाणण साभग्री, ज्मारा, 
बाडा तथा भहसङ्टरको स्थानीम न्मूनतभ दययेट तोक्नङ्ट ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ श्रङ्झभकको ज्मारादय ङ्झनधाणयण गदाण नेऩार सयकायरे 
ङ्झनधाणयण गयेको याङ्जिम न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकबन्दा कभ नहङ्टने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ । 
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दययेट प्रममेक आङ्झथणक वषण शङ्टरु हङ्टनङ्टबन्दा ऩन्ध्र ङ्छदन 
अगावै तोकी सक्नङ्ट ऩनेछ । 
१४. सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा कामणदर गठन गनण सक्ने् (१) कामणऩाङ्झरकारे आफ्नो 
काभ कायफाही व्मवङ्ञस्थत गनण आवश्मकता अनङ्टसाय कङ्ट नै सदस्मको सॊमोजकमवभा 
सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झत गठन गनण सक्नेछ । 
(२) नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवषम ङ्जवऻता आवश्मक ऩने ऺेत्रभा कङ्ट नै सदस्म वा ङ्जवषम 
ङ्जवऻको सॊमोजकमवभा कामणदर गठन गनण सक्नेछ । 
(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा कामणदरको 
कामणऺ ेत्र, कामाणवङ्झध य अन्म ङ्जवषम ममस्तो सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा कामणदर गठन 
गदाणको फखत तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
१५. ऩङ्चयचारन य सभन्वम गने् गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयभा 
ङ्जवकास ङ्झनभाणण तथा सेवा प्रवाह सम्फन्धी कामण गदाण आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका उऩबोिा, 
ङ्झनजी ऺेत्र, साभङ्टदाङ्जमक सङ्घ सॊस्था, सहकायी सॊस्था तथा गैयसयकायी ऺेत्रको 
ऩङ्चयचारन य सभन्वम प्रवद्र्धनराई प्रोमसाहन गनण सक्नेछ । 
१६. कामणङ्जवबाजन य कामणसम्ऩादन् (१) कामणऩाङ्झरकाको कामणङ्जवबाजन य 
कामणसम्ऩादन सम्फन्धी व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत कामणऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयेको ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामणङ्जवबाजन ङ्झनमभावरीभा अध्मऺ तथा प्रभङ्टख, 
उऩाध्मऺ तथा उऩप्रभङ्टख, वडा अध्मऺ य सदस्मको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय सभेत 
उल्रेख बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामणङ्जवबाजन तथा कामण सम्ऩादन ङ्झनमभावरी स्वीकृत 
वा सॊशोधन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्ध्र ङ्छदनङ्झबत्र प्रदेश य नऩेार सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 



(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनमभावरीफाट ऩदाङ्झधकायीको कामणङ्जवबाजन वा काभ, 
कतणव्म य अङ्झधकाय नतोङ्जकएसम्भको राङ्झग ङ्झनजको काभ, कतणव्म अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
क. अध्मऺ वा प्रभङ्टखको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय् अध्मऺ वा प्रभङ्टखको काभ, 
कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
(१) सबा तथा कामणऩाङ्झरकाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने, 
(२) सबा य कामणऩाङ्झरकाको फैठकभा फैठकको कामणसूची तथा प्रस्ताव ऩेश गने, 
गयाउने, 
(३) वाङ्जषणक कामणक्रभ तथा फजेट तमाय गयी सबाभा ऩेश गयाउने, 
(४) सबाको अङ्झधवेशन आ≈वान य अन्मम गने, 
(५) सबा य कामणऩाङ्झरकाको ङ्झनणणम कामाणन्वमन गने गयाउने, 
(६) कामणऩाङ्झरकाको दैङ्झनक कामणको साभान्म येखदेख, ङ्झनदेशन य ङ्झनमन्त्रण गने, 
(७) उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख, कामणऩाङ्झरकाका सदस्म तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतराई काजभा खटाउने, 
(८) दपा १२ को खण्ड ङ. फभोङ्ञजभ वडा सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा 
प्रभाङ्ञणत हङ्टने ङ्जवषम फाहेक प्रचङ्झरत नऩेार कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहफाट गनङ्टण ऩने 
प्रभाङ्ञणत वा ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(९) नगयऩाङ्झरकाको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त हेयचाह तथा भभणत सम्बाय गने गयाउने य 
आम्दानी, खचण, ङ्जहसाफ य अन्म कागजऩत्र सङ्टयङ्ञऺत याख्न,े याख्न रगाउने, 
(१०) नगयऩाङ्झरकाका सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत तथा वडा सङ्झभङ्झतको काभको येखदेख गने, 
(११) सावणजङ्झनक सेवा प्रवाह सम्फन्धी गङ्टनासो व्मवस्थाऩन गने, गयाउने, 
(१२) सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा उऩाध्मऺ वा 
उऩप्रभङ्टखराई कामणबाय ङ्छदने य उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख ऩङ्झन अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा कङ्ट नै 
सदस्मराई कामणबाय ङ्छदन,े 
(१३) सबा वा कामणऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म काभ गने । 
ख. उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय् उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखको 
काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
(१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक बई कामण गने, 
(२) अध्मऺ वा प्रभङ्टखको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजको कामणबाय सम्हाल्ने, 
(३) गैयसयकायी सङ्घ सॊस्थाका ङ्जक्रमाकराऩको सभन्वम गने, 
(४) उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी कामणको सभन्वम गने, 



(५) मोजना तथा कामणक्रभको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गयी सोको प्रङ्झतवेदन 
फैठकभा ऩेश गने, 
(६) सबा य कामणऩाङ्झरकाद्वाया गङ्छठत सङ्झभङ्झतहरूको काभभा सहजीकयण य सभन्वम 
गने, 
(७) सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा अध्मऺ वा 
प्रभङ्टखराई जानकायी गयाउने, 
(८) सबा, कामणऩाङ्झरका तथा अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे प्रममामोजन गयेका वा तोकेका अन्म 
कामण गने। 
ग. वडा अध्मऺको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय् वडा अध्मऺको काभ, कतणव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
(१) वडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ बई कामण गने, 
(२) वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको काभभा सभन्वम य सहजीकयण गने, 
(३) वडाको ङ्जवकास मोजना, फजेट तथा कामणक्रभ तमाय गने, गनण रगाउने तथा 
स्वीकृङ्झतका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा ऩेश गने, 
(४) वडाफाट कामाणन्वमन हङ्टने मोजना तथा कामणक्रभ कामाणन्वमन गने गयाउने, सोको 
अनङ्टगभन तथा आवङ्झधक सभीऺा गने, गयाउने, 
(५) दपा १२ को खण्ड ङ भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमभा ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत सम्फन्धी 
कामण गने, 
(६) सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम वडाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा वडाको दैङ्झनक 
प्रशासङ्झनक तथा ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामण गनण सम्फङ्ञन्धत वडा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै 
सदस्मराई ङ्ञजम्भेवायी तोकी सोको जानकायी अध्मऺ वा प्रभङ्टखराई ङ्छदन,े 
(७) कामणऩाङ्झरका, सबा वा वडा सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामण गने । 
घ. कामणऩाङ्झरकाका सदस्मको काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय् कामणऩाङ्झरकाको सदस्मको 
काभ, कतणव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 
(१) कामणऩाङ्झरकाको फैठकभा बाग ङ्झरने, 
(२) अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे तोकेको ङ्जवषमगत ऺेत्रको सॊमोजक वा प्रभङ्टख बई तोङ्जकएको 
कामण गने, 
(३) सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा 
अध्मऺ वा प्रभङ्टखराई जानकायी गयाउने, 
(४) कामणऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म कामण गने । 
१७. फैठक य ङ्झनणणम् (१) कामणऩाङ्झरकाको फैठक कम्तीभा भङ्जहनाको एक ऩटक 
फस्नेछ । 



(२) कामणऩाङ्झरकाको फैठकभा कामणऩाङ्झरकाभा तमकार कामभ यहेका सदस्म 
सङ्क्ख्माको ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग 
गणऩूयक सङ्क्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 
(३) कामणऩाङ्झरकाको फैठकको ङ्झनणणम सवणसम्भङ्झतफाट हङ्टनेछ । 
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सवणसम्भङ्झतफाट ङ्झनणणम हङ्टन नसकेभा कामणऩाङ्झरकाभा 
तमकार कामभ यहेको सदस्म सङ्क्ख्माको फहङ्टभत सदस्मफाट गयेको ङ्झनणणम 
कामणऩाङ्झरकाको ङ्झनणणम हङ्टनछे । 
(५) कामणऩाङ्झरकाको फैठक तथा ङ्झनणणम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सॊङ्जवधानको धाया 
२१८ फभोङ्ञजभको ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 
१८. अङ्झधकाय प्रममामोजन् (१) कामणऩाङ्झरकारे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही 
अङ्झधकाय अध्मऺ वा प्रभङ्टख, उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख, वडा सङ्झभङ्झतका सदस्म, आपू 
अन्तगणतका सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत वा अङ्झधकृत 
कभणचायीराई प्रममामोजन गनण सक्नेछ । 
(२) अध्मऺ वा उऩाध्मऺ, प्रभङ्टख वा उऩप्रभङ्टखरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही 
अङ्झधकाय कङ्ट नै सदस्म वा कभणचायीराई प्रममामोजन गनण सक्नेछ । 
(३) वडा सङ्झभङ्झत वा वडा अध्मऺरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय वडा 
सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म वा कभणचायीराई प्रममामोजन गनण सक्नेछ । 
 
ङ्झनकामभा यहन ेकभणचायी सॊख्मा य कामण ङ्जववयण 

           नगय कामणऩाङ्झरका कामाणरमभा कामणयत कभणचायी ङ्जववयण, २०७९ 
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शाखागत कामण ङ्जववयण  

(१) प्रशासन तथा मोजना शाखा 
(क) साभान्म प्रशासन उऩशाखा 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा शतण, मोजना, कामाणन्वमन य 
ङ्झनमभन 

 सॊङ्जवधानको धाया ३०२ फभोङ्ञजभ सभामोजन बई आउने कभणचायीको व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामण 
 नगयऩाङ्झरकाको सॊगठन ङ्जवकास, सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी ङ्झनधाणयण, जनशङ्ञि 

व्मवस्थाऩन य वङृ्ञत्त ङ्जवकास, 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रफद्र्घन य 
ङ्झनमभन 

 भानव सॊसाधन ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघणकारीन मोजना तजङ्टणभा 
 नगयऩाङ्झरकाभा सावणजङ्झनक ङ्जवदा, उमसव, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मवस्थाऩन 

 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊङ्जवधान तथा कानङ्टन फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधमव 

 ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉगको सभन्वम 

 वडा तहसॉगको सम्ऩकण  य सभन्वम 

 ऩत्राचाय, सबा, सभायोह, ङ्ञशिाचाय 

 कामणऩाङ्झरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन 

 कामणऩाङ्झरकाको ङ्झनणणमहरुको ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट अङ्झबरेखीकयण तथा प्रकाशन 

 कामणऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामणदरको फैठक व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम चाडऩवण, सावणजङ्झनक ङ्जवदा, उमसव, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मवस्थाऩन 

 उऩाङ्झध तथा ङ्जवब ङ्टषण सम्वन्धी ङ्झसपाङ्चयश, अङ्झबरेख 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको अङ्झधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 

 नगय प्रहयीभापण त देहामका कामण सम्ऩादन गने, 

 नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनणणमहरु कामाणन्वमनभा सहमोग, 

 सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, 



 नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवणको 
व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकण ङ्ग स्थरको व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी कामणऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका नीङ्झत, मोजना, कामणक्रभ 
कामाणन्वमन, 

 नगय फस्ती सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामाणन्वमन य कसूय उऩय 
छानङ्जवन य अनङ्टसन्धान, 

 स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेश, पैसरा कामाणन्वमनभा सहमोग, 

  कामाणरम ऩङ्चयसय, सम्ऩदा, सावणजङ्झनक, ऐरानी, ऩङ्झतण जग्गा, सावणजङ्झनक बवन तथा 
बौङ्झतक ऩूवाणधायको सॊयऺण य सङ्टयऺा, 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 अऩयाध योकथाभ तथा अनङ्टसन्धानभा सहमोग, 

 पूटऩाथ व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनभाणण ङ्झनमभन 

 गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी अन्म कामण । 

(ख) सावणजङ्झनक खयीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन उऩशाखा 
 नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग सावणजङ्झनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी 

ङ्जवषम 

 सेवा तथा ङ्झनभाणण व्मवसामको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

  नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको सावणजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बवन, 

सडक, ऩसर, व्मवसाम, ऩूफाणधाय, उद्योग, खानी तथा खनीज, वनको ङ्जववयण सङ्जहतको 
अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख 

 नगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभमवभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख 

नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जववयण । 

(ग) मोजना तथा अनङ्टगभन उऩशाखा 
 ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य 

ङ्झनमभन 

 स्थानीम ङ्जवकास नीङ्झत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघणकारीन ङ्जवकास मोजना 
तजूणभा, अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 



 आङ्झथणक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, वातावयणीम, प्रङ्जवङ्झध य ऩूवाणधायजन्म ङ्जवकासका राङ्झग 
आवश्मक आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरूको तजङ्टणभा, कामाणन्वमन, अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन 

 फाङ्जषणक ङ्जवकास कामणक्रभ, आमोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन 

 ङ्जवकास ङ्झनभाणण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जद्धका कामणक्रभ तजङ्टणभा य 
कामाणन्वमन 

 ङ्जवकास मोजनाहरुको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन 

 उऩबोिा सङ्झभङ्झतको ङ्जववयण, ऺभता ङ्जवकास 

 ङ्जवकासका प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेत्र ङ्झनधाणयण 

 सॊघीम य प्रादेङ्ञशक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामाणन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य 
सहमोग 

 ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामण  

 ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन, आवङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा 
 ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाणयण 

 आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन 

 ङ्झफषमऺेत्रगत नीङ्झतको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 

 सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारू मोजनाको ङ्जववयण 

 नगयऩाङ्झतथमाङक सॊकरन, व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्थानीम तथमाङक सॊकरन, प्रशोधन, अङ्झबरेङ्ञखकयण तथा ङ्जवतयण 

 आधायबतू तथमाॊक सॊकरन य व्मवस्थाऩन ः् जनसाङ्ञङ्क्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथणक, 

साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूफाणधाय, योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस्थम 
उमऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञि आम, भानव ङ्जवकास सूचकाङ्क, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको 
तथमाङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी सूचना प्रणारीभा आवद्धता य ऩाश्र्व ङ्ञचत्र तथा 
श्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक एवॊ अङ्झबरेख 

 सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारू मोजनाको ङ्जववयण सॊकरन 

 ङ्झफषऺेत्रगत सूचना, तथमाॊकको सॊकरन, अङ्झबरेख 

 प्रदेश तथा सॊघसॉग तथमाॊक एवॊ सूचना आदानप्रदान य सभन्वरकाको आवङ्झधक 
तथा वाङ्जषणक कामणक्रभ य फजेट तमायी । 

(२) आङ्झथणक प्रशासन तथा याजस्व शाखा 
(क) रेखा शाखा 



 आङ्झथणक (कामणङ्जवधी) नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, आङ्झथणक 
प्रशासन य व्मवस्थाऩन 

 फजेट सीभा ङ्झनधाणयण, फजेट तजूणभा, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

  सङ्ञञ्चत कोष तथा आकङ्ञस्भक कोषको व्मवस्थाऩन 

 रगानी य राबाॊशको व्मवस्थाऩन 

 रेखा व्मवस्थाऩन, खचण, याजश्व, धयौटी, कामणसॊचारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष 
तथा सॊऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जववयण 

 सभङ्जिगत आङ्झथणक अवस्थाको ङ्जवश्लषेण  

 ऋण तथा अनङ्टदानको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 रगानी प्रऺेऩण (सहकायी, सहकायी तथा ङ्झनजी) य ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन 

 कायोफायको रेखाॊकन, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 

 याजश्व तथा व्ममको अनङ्टभान 

 फेरुजू पछ्र्मौट 

 आङ्झथणक प्रशासन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम । 

(ख) याजश्व शाखा 
 याजश्व सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तजूणभा, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन (याजस्व च ङ्टहावट 

ङ्झनमन्त्रण सभेत) 

 सम्ऩङ्ञत्त कय, घयफहार कय, घय जग्गा यङ्ञजिेशन शङ्टल्क, सवायी साधन कय, सेवा 
शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमणटन शङ्टल्क, ङ्जवऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बङू्झभकय (भारऩोत), दण्ड 
जङ्चयवाना, भनोयञ्जन कय, फहार ङ्जवटौयी कय, घयजग्गा कय, भतृ वा भाङ्चयएको 
जीवजन्तङ्टको हाड, ङ्झसॊग, ्वाॉख, छाराभा कय, प्राकृङ्झतक स्रोत साधन, व्मवसाङ्जमक कय 
सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन, फाॉडपाॉड, सॊकरन य ङ्झनमभन, अन्म 
आम व्मवस्थाऩन 

 सावणजङ्झनक खचण तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन य सोको सङ्करन तथा फाॉडपाॉड 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र याजस्वका दय अन्म शङ्टल्क ङ्झनधाणयण, सॊघीम य प्रदेश कानून 
फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक श्रोत साधन य सेवा शङ्टल्क जस्ता योमल्टी सङ्करन, सभन्वम य 
ङ्झनमभन 

 स्थानीम ऩूवाणधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय (नीङ्झत, कानङ्टन, 

भाऩदण्ड, ङ्झनमभन, शङ्टल्क ङ्झनधाणयण, सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन) 

 भारऩोत सॊकरन 



 कानङ्टन फभोङ्ञजभ ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, पामयक्रेजस्ता खानी खनीज 
ऩदाथणको सवेऺण, अन्वेषण, उमखनन य सो सम्फन्धी योमल्टी सङ्करन 

 टे्रङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्यानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय, ¥माङ्ञफ्टङ्ग शङ्टल्क 

 साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 ऩानीघट्ट, कूरो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनधाणयण य कामाणन्वमन तथा प्रदेश य  
सॊघीम भाऩदण्ड ऩारना 

 प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयवाना 
 फाॉकी फक्यौता यकभको रगत य असङ्टर उऩय  

 कयदाता ङ्ञशऺा तथा कयदाता ङ्जववयण अद्यावङ्झधक 

 ङ्जवत्तीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड 

 आङ्झथणक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩङ्चयचारन 

 याजश्व ऩयाभशण सङ्झभङ्झत सम्फन्धी ङ्जवषम 

 स्थानीम याजस्व प्रवद्र्घनका राङ्झग प्रोमसाहन,  

 याजश्वको सम्बाव्मता अध्ममन 

   याजस्व सूचना तथा तथमाङ्कको आदान प्रदान 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ फजेट घाटाऩूङ्झतणको स्रोत व्मवस्था 
(३) बौङ्झतक ऩूवाणधाय ङ्जवकास शाखा 
(क) सडक तथा अन्म ऩूवाणधाय ङ्जवकास उऩशाखा 

    स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक तथा मातामात सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन 

 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर, ऩङ्टरेसा य तटफन्धन 
सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टणभा, कामाणन्वमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  

अध्ममन, कामाणन्वमन, भभणत, सम्बाय 

 मातामात सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सावणजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधाणयण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, सेवाको 
गङ्टणस्तय, बाडा दय ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन 

 ट्याक्सी सेवा अनङ्टभती, व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ट्ररी फस, ट्राभजस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राङ्ञन्जट प्रणारीको नीङ्झत, मोजना, 
भाऩदण्ड, कामाणन्वमन, ङ्झनमभन 

 वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतणन अनङ्टकूरन, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गगभैत्री मातामात 
प्रणारीको प्रवद्र्धन  



 आधायबतू मातामात सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॊग सभन्वम 

 मातामात ऺेत्रभा रगानी अङ्झबफङृ्जद्ध 

 मातामात सङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकको सयर, सहज य सभान ऩहङ्टॉच 

 मातामात ऺेत्रभा वाताफयणभैत्री प्रङ्जवङ्झधराई प्रोमसाहन 

 ङ्झनजी मातामात ङ्झनमभन व्मवस्थाऩन 

    नवीकयणीम उजाण तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाण सम्वन्धी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 वैकङ्ञल्ऩक ऊजाण सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध÷प्रफद्र्घन, 

 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत स्वदेशी रगानीराई प्राथङ्झभकता ङ्छददै जरस्रोतको 
फहङ्टउऩमोगी ङ्जवकास कामणक्रभको तजङ्टणभा य कामाणन्वमन 

 सडक वत्तीको व्मवस्था 
 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टणभा, कामाणन्वमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको 
ऩङ्जहचान,  अध्ममन, कामाणन्वमन, भभणत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम साना, सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसचाई प्रणारीको सञ्चारन ङ्झनभाणण, सङ्टधाय, भभणत 
सम्बाय तथा सेवा शङ्टल्कको ङ्झनधाणयण य सङ्करन व्मवस्थाऩन 

 जरउमऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्वन्धी स्थानीम  

 तटफन्ध, नदी ङ्झनमन्त्रण तथा नदीःे व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 साना जर उऩमोग सम्फन्धी आमोजना तजङ्टणभा, कामाणन्वमन य अनङ्टगभन  

 स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

   खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाणयण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन 

 सावणजङ्झनक स्थरभा ङ्जऩउने ऩानी व्मवस्थाऩन 

 ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण 

 स्वच्क्छ खानेऩानी आऩूङ्झतण सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम 

 स्थानीम सावणजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायी सम्वन्धी स्थानीम नीङ्झत, मोजना ङ्झनभाणण 

 स्थानीम सावणजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायीका आमोजना छनौट तथा कामाणन्वमन  

 सावणजङ्झनक साभङ्टदाङ्जमक साझेदायी 
 स्थानीम ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺेत्रको प्रफद्र्धन । 

(ख) बङू्झभ व्मवस्थाऩन तथा बवन ङ्झनमभन उऩशाखा 
 शहयीकयण, फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी 

मोजना तजङ्टणभा, आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 आधायबतू आवासका मोजना तजङ्टणभा य कामाणन्वमन 



 नगयऩाङ्झरकाभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन कामणक्रभको तजङ्टणभा य 
कामाणन्वमन 

 आधायबतू फसोवास सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम 

 मोजनाफद्ध य व्मफङ्ञस्थत वस्ती ङ्जवकासका कामणक्रभको तजङ्टणभा कामाणन्वमन 

 एकीकृत फस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य 
व्मवस्थाऩन 

 आफ्नो ऺेत्रको बउूऩमोग नीङ्झत, मोजना, कामणक्रभ तजङ्टणभा य कामाणन्वमन  

 व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासका कामणक्रभको तजङ्टणभा य कामाणन्वमन 

 सॊघीम य प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्वासी ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख 
व्मवस्था 

 स्थानीमस्तयभा सङ्टकङ्ट म्वासी सम्वन्धी जीङ्जवकोऩाजणन य वसोवास व्मवस्था 
 एकीकृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य 

व्मवस्थाऩन 

 घयजग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाण ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन 

 बङू्झभको वगॉकयण अनङ्टसायको रगत  

     जग्गाको ङ्जकत्ताकाट य बभूी रगत (नक्शा, से्रस्ता) ङ्झनभाणण य सॊयऺण 

  सयकायी प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा ङ्झनधाणयण तथा ङ्जवतयणभा सभन्वम   

य सहजीकयण 

 जग्गा ङ्जववाद सभाधानभा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता 
 ङ्जवश्व सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञमवक भहमव रगामत वन, सीभसाय 

ऺेत्र, तटवतॉ ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत 

 बवन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजङ्टणभा, आमोजना 
ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 

 याङ्जिम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभाणण अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 बवन ङ्झनभाणणको नक्शा स्वीकृङ्झत, सॊशोधन, ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातमव, प्राचीन स्भायक य सॊग्ररहारम सॊयऺण, सम्फद्र्धन य ऩङ्टन्ङ्झनभाणण, 

 सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ तथा अन्म सावणजङ्झनक बवन 
तथा सॊयचना ङ्झनभाणण य भभणत सॊबाय, 

(४) ङ्ञशऺा, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द उऩशाखा 
 प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺा तथा ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, खङ्टरा तथा 

वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा (गङ्टरुकङ्ट र, भदयसा, गङ्टम्फा आङ्छद), ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ तथा ङ्जवशेष 
ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभाणण, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 



  प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टणभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य 
ङ्झनमभन 

  ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जवतयण तथा कामाणन्वमन 

  ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक तथा कभणचायी व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन 

 शैङ्ञऺक ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण य भभणत सम्बाय 

 आधायबतू तह (कऺा ८) को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्याथॉ ङ्झसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्याथॉ प्रोमसाहन तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्थाऩन 

 शैङ्ञऺक ऩयाभशण सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण, प्रवद्र्धन य स्तयीकयण 

   भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामणक्रभको सभन्वम य ङ्झनमभन 

 नगय ङ्ञशऺा मोजना ङ्झनभाणण य कामाणन्वमन 

 प्रधानाध्माऩक तथा ङ्झफषमगत ङ्ञशऺक फैठक तथा ताङ्झरभ सॊचारन य ब्मफस्थाऩन 

 ङ्ञशऺकसॉग नगयऩाङ्झरका कामणक्रभ ब्मफस्थाऩन 

 ऩङ्टस्तकारम एवॊ ऩत्रऩङ्झत्रका 
 स्थानीम ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम तथा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा 

व्मवस्थाऩन । 

 स्थानीमस्तयभा खेरकूद प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम 

 खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास 

 खेरकूदको ङ्जवकास य प्रवद्र्घन 

 खेरकूद प्रङ्झतमोगीता आमोजना य सहबागीता 
 अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩ सम्फन्धी ङ्जवषम  

 मङ्टवा सशिीकयणका कामणक्रभ सॊचारन एवभ सभन्वम 

 मङ्टवा सीऩ,उद्यभङ्ञशरता तथा नेतमृव ङ्झफकास । 

(५) स्वास्थम शाखा  

 आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको 
ङ्झनभाणण, कामाणन्वमन तथा ङ्झनमभन 

 याङ्जिम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थम 
सम्फन्धी रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधाणयण 



 याङ्जिम य प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ जनयर अस्ऩतार, नङ्झसणङ्ग होभ, ङ्झनदान 
केन्र तथा अन्म स्वास्थम सॊस्थाहरूको ङ्ञक्रङ्झनक दताण, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य 
ङ्झनमभन 

 आधायबतू स्वास्थम सेवाको सञ्चारन य प्रफद्र्घन 

 अस्ऩतार य अन्म स्वास्थम सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्वास्थम सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवाणधाय ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अङ्झबवङृ्जद्ध 

 यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थम सेवा 
 औषङ्झध ऩसर सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधजन्म वनस्ऩङ्झत, जटीफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म वस्तङ्टको उमऩादन, प्रशोधन 
य ङ्जवतयण 

 स्वास्थम फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामणक्रभको व्मवस्थाऩन 

 औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उमऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण 

 औषङ्झध य स्वास्थम उऩकयणको खयीद, बण्डाण य ङ्जवतयण 

 स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास्थम ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स) 

 प्रवद्र्घनामभक, प्रङ्झतकायामभक, उऩचायामभक, ऩङ्टनस्र्थाऩनामभक य ्माङ्झरएङ्जटब 
स्वास्थम सेवाको सञ्चारन 

 स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम वतृ्तको 
ऩारना, ऩञ्चकभण रगामतका जनस्वास्थम सेवाको प्रवद्र्धन 

 जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 

 सङ्टङ्झतण, भङ्छदया य रागू ऩदाथणजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना 
अङ्झबवङृ्जद्ध 

 आमङ्टवेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमो्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकमसा रगामतका 
ऩयम्ऩयागत स्वास्थम उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास्थम, आऩमकारीन स्वास्थम तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य 
कामाणन्वमन 

 सरुवा तथा नसने योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ 

 आकङ्ञस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह । 

 
 



(६) साभाङ्ञजक ङ्जवकास शाखा 
(क) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक उऩशाखा 

 भङ्जहरा हक सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना कामाणन्वमन, सभन्वम य ङ्झनमभन 

 भङ्जहराको आङ्झथणक, साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक सशङ्ञिकयण, ऺभता ङ्जवकास 

 रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनयोधामभक, प्रवद्र्धनामभक, सॊयऺणामभक 
उऩाम य ऩङ्टन्स्थाऩना 

 रैंङ्झगक उत्तयदामी फजेट  

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण 

 फारभैत्री शासकीम प्रवन्ध, फार क्रफ, फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत तथा फार 
सञ्जार 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्म 
ङ्झनकामसॉग सम्ऩकण , सभन्वम तथा सहकामण, 

 फारफाङ्झरका ऩङ्चयवाय सहमोग 

 फैकङ्ञल्ऩक स्माहाय ऩद्धङ्झतको कामाणन्वमन 

 फार न्माम 

   फार गहृ, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्र य फार ङ्जवकास केन्र 
व्मवस्थाऩन 

 असहाम फारफाङ्झरकाका, सडक फारफाङ्झरका व्मवस्थाऩन 

   फार ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण 

   फारसङ्टधाय तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र स्थाऩना, सॊचारन अनङ्टभती य ङ्झनमभन 

 आऩमकारीन फार उद्धाय कोष स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

  मङ्टवा जागयण, सशङ्ञिकयण य ऩङ्चयचारन 

 मङ्टवा सीऩ, उद्यभङ्ञशरता तथा नेतमृव ङ्जवकास 

 जेष्ठ नागङ्चयकको रगत, ऩङ्चयचमऩत्र, सम्भान, स्वास्थम सङ्टङ्जवधा, साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा सम्फन्धी कामण 

 जेष्ठ नागङ्चयक क्रव, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाटस्थर, आश्रम केन्रको 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा असि 
स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 



   अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जवतयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण 

 अऩाॉगता बएका व्मङ्ञिभैत्री ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण तथा सञ्चारन 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य असिहरूको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म कामण  

 एकर भङ्जहरा सम्वन्धी कामण 
(ख) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩञ्जीकयण उऩशाखा 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य 
अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदेशरे ङ्झनधाणयण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
सम्फन्धी कामणक्रभ कामाणन्वमन 

  साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामाणन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ 
सॊस्थासॉग सम्ऩकण , सभन्वम य सहकामण 

 स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन तथा आवश्मक तथमाॊक 
सॊकरन एवॊ व्मवस्थाऩन 

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झधभापण त व्मङ्ञिगत घटना दताण (जन्भ, भमृमङ्ट, ङ्जववाह, 

फसाईसयाई, सम्वन्ध ङ्जवच्क्छेद य धभणऩ ङ्टत्र धभणऩ ङ्टत्री), अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन तथा 
प्रङ्झतवेदन 

(ग) गै.स.स. सभन्वम, करा, साङ्जहमम तथा सॊस्कृङ्झत उऩशाखा 
 स्थानीमस्तयभा सभाजकल्माण सम्वन्धी सॊघसॊस्था (गैयसयकायी, साभाङ्ञजक 

तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था) को दताण, नवीकयण तथा ङ्झनमभन 

 गङ्टठी, कोष तथा अन्म ट्रिहरुको व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामण 
 सभन्वम य ऩङ्चयचारन 

 साभाङ्ञजक सॊघसॊस्था सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम । 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी 
स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातमव, प्राचीन स्भायक तथा सङ्क्ग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रफद्र्घन य 
ङ्जवकास 

 ऩयम्ऩयागयत रुऩभा चङ्झरआएका जात्रा तथा ऩवणको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम भहमवका धाङ्झभणक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाको व्मवस्थाऩन 

 ऩङ्टयाताङ्ञमवक, धाङ्झभणक भहमवका सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत, जात्रा, ऩवण य रङ्झरतकराको सॊयऺण, प्रफद्र्धन य ङ्जवकास । 



(७) आङ्झथणक ङ्जवकास शाखा 
(क) कृङ्जष ङ्जवकास उऩशाखा 

 कृङ्जष, कृङ्जष प्रसाय, कृङ्जष उमऩादन व्मवस्थाऩनसम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड, मोजना, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष फजाय सूचना, कृङ्जष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, साना 
ङ्झसॉचाई ङ्झनभाणण, ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृङ्जष साभाग्री आऩूङ्झतण 
य कृषक ऺभता ङ्जवकास कामणक्रभको सञ्चारन 

 कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्घन 

 कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञिको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन 

 उच्क्च भूल्ममङ्टि कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास तथा फजायीकयण 

 कृङ्जषसम्वन्धी वीभा य कजाण सहजीकयण 

 शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन 

 कृषकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य 
सशिीकयण 

 कृङ्जष फीउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषङ्झधहरूको आऩूङ्झतण, 
उऩमोग य ङ्झनमभन 

 कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको 
सभन्वम, व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण 

 कृङ्जष तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धी 
सूचनाको प्रचायप्रसाय 

 कृङ्जष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

  

(ख) ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास उऩशाखा 
 ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 

कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छी फजाय सूचना, हाटफजायको ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, ताङ्झरभ, प्राङ्जवङ्झधक 
टेवा, कृषक ऺभता ङ्जवकास कामणक्रभको सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 ऩशङ्टऩन्छी ङ्ञचङ्जकमसा सेवाको व्मवस्थाऩन, 

 ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩद्धङ्झत ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन 



 ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी फीभा य कजाण सहजीकयण 

 स्थानीम चयन तथा खकण  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन 

 ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी 
 ऩशङ्ट फधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी अन्म कामण । 

(ग) उद्योग, वाङ्ञणज्म, ऩमणटन, योजगाय प्रवद्र्धन तथा फजाय अनङ्टगभन उऩशाखा 
 सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्डको ङ्झनभाणण, 

कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सहकायी सॊस्थाको दताण, अनङ्टभङ्झत, खायेजी य ङ्जवघटन 

 सहकायी वचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाणयण 
य ङ्झनमभन 

 सहकायी सम्फन्धी याङ्जिम, केन्रीम, ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊघ 
सॊस्थासॉग सभन्वम य सहकामण 

 सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 स्थानीम सहकायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध 

 स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास य ऩङ्चयचारन । 

 फेयोजगायको तथमाॊक सॊकरन 

 स्थानीम व्माऩायको तथमाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको दताण, नवीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन 

 उद्यभङ्ञशरता प्रवद्र्धन 

 व्माऩाङ्चयक पभण, ऩसरको दताण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी कामणको प्रफद्र्धन  

 ऩमणटकीम भहमवका स्थर तथा सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, सॊयऺण य प्रवद्र्धन 

 ऩमणटन ऩूवाणधाय ङ्जवकास तथा प्रोमसाहन 

 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथणको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामाणन्वमन य ङ्झनमभन, 

 खानीजन्म वस्तङ्ट सवेऺण, अन्वेषण, उमखनन ्

 खानीजन्म वस्तङ्टको सॊयऺण, ङ्जवकास, उमखनन ् य उऩमोग सम्फन्धी दताण, 
अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य व्मवस्थाऩन 



 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथण सम्फन्धी सूचना तथा तथमाङ्क सङ्करन, अङ्झबरेखन 
तथा व्मवस्थाऩन 

 बौगङ्झबणक नक्सा प्रकाशन  

 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य 
अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 गङ्चयफी ङ्झनवायणको स्थानीम यणनीङ्झत तजूणभा 
 गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचानसम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य 

ङ्झनमभन 

 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जिम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकण , 
सभन्वम य सहकामण 

 योजगाय तथा फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको 
स्थाऩना 

 स्थानीमस्तयभा यहेका ङ्जवदेशी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना 
व्मवस्थाऩन 

  ऩङ्जहचान बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय एवॊ रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम 
मोजना, कामणक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन 

 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य 
अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 

 सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजणन य फसोफास व्मवस्थाऩन 

  योजगायीका अवसय ङ्झसजणना सम्वन्धी मोजना तजङ्टणभा तथा कामणक्रभ सञ्चारन  

 स्थानीम व्माऩाय, वाङ्ञणज्म, वस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतण व्मवस्थाऩन तथा अनङ्टगभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन 

 उऩबोिा अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामाणन्वमन 
य ङ्झनमभन 

 स्थानीम वस्तङ्टहरूको उमऩादन, आऩूङ्झतण तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधाणयण 
य अनङ्टगभन 

 स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूवाणधाय ङ्झनभाणण, 

 स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन, 

 उऩबोिा सचेतना, रङ्ञऺत उऩबोिाको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम वस्तङ्ट 
तथा सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 

 खाद्य ऩदाथणको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 



 खानेऩानीको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 स्थानीम व्माऩाय प्रवद्र्घन सहजीकयण य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रवद्र्घन य अङ्झबरेखाङ्कन । 

(८) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण शाखा 
 आन्तङ्चयक तथा ऩूवण रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण ङ्जववयण (फेरुजूको रगत सभेत)को अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 

 फेरुजङ्ट पछ्र्मौट सम्फन्धी कामण  

 अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण कामणभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण 

 रेखाऩारनसम्वन्धी ऺभता ङ्जवकास कामण । 

(९) न्माम, कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन शाखा 
 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम, न्माम, कानून, भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन तथा 

भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणणम तथा पैसरा कामाणन्वमन 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्वन्धी कामण 
 न्माम तथा कानूनी याज्मको ऩङ्चयऩारना 
 भानव अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन 

 व्मङ्ञि य सभङ्टदामफीच भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 

 न्माङ्जमक ङ्झनणणम तथा पैसरा कामाणन्वमन 

 कामणऩाङ्झरका तथा सबाभा ऩेश गनङ्टणऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा कानूनको 
भस्मौदाभा सॊमोजन य सभन्वम 

 नीङ्झत, कानङ्टनको प्रभाणीक प्रङ्झतको सॊयऺण, प्रकाशन य अङ्झबरेख 

 ङ्जवधामन सम्वन्धी अन्म कामण । 

 
 
 

(१०) वन, वातावयण, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा सयसपाई शाखा  

 वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमाणवयण तथा 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभणक, कवङ्टङ्झरमती वनको सॊयऺण, 

सम्वद्र्धन, उऩमोग य ङ्झनमभन  

 वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन 

 भध्मवतॉ ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभणक य कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन 



 नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा वृऺ ायोऩण 
व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा व्मवसाङ्जमक वनको प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 

 सावणजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य 
व्मवस्थाऩन 

 जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी, सबेऺण, उमऩादन, 

सङ्करन,  प्रफद्र्घन, प्रशोधन, य फजाय व्मवस्थाऩन 

 वनफीउ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्र्घन 

 नसणयी स्थाऩना, ङ्झफरुवा उमऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य प्रवद्र्धन 

 वन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण, व्मवसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन 

 वन्मजन्तङ्टफाट स्थानीम सभङ्टदामभा ऩने प्रबाव योकथाभ, व्मवस्थाऩन  

 स्थानीम प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन 

 स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमणटन य आमआजणन 

 स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन 

 वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवद्धणन 

 ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेख 

 साभङ्टदाङ्जमक बसूॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजणन कामणक्रभ 

 बसूॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकूरन 

 जरवामू ऩङ्चयवतणन अनङ्टकङ्ट रन कामण  

 आम आजणनभा आधाङ्चयत जडीफङ्टटीको सॊयऺण, प्रफद्र्धन, व्मवस्थाऩन 

 स्वच्क्छ तथा स्वस्थ वातावयण य जराधाय तथा वन्ममजन्तङ्टको सॊयऺण 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, कामणक्रभ तजूणभा, कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 फृऺ ायोऩण, हङ्चयमारी तथा हङ्चयत ऺेत्रको प्रवणद्धन 

 वामङ्ट तथा ध्वनीको प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

 हाङ्झनकायक ऩदाथणहरूको ङ्झनमभन तथा  ङ्झनमन्त्रण 

 वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 

 न्मून कावणनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन 

 वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाणयण य व्मवस्थाऩन 

 ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण 

 जरवामू ऩङ्चयवतणन अनङ्टकङ्ट ःङ्टरन कामणक्रभ  



 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा स्थानीमस्तयका 
आमोजनाको कामाणन्वमन य ङ्झनमभन 

 ङ्जवऩद् ऩूवण तमायी तथा प्रङ्झतकामण मोजना, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामण मोजना 
 ङ्जवऩद् ऩूवण तमायी, खोज तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूवण बण्डायण, ङ्जवतयण 

य सभन्वम 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था, 
ङ्झनजीऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्वम य सहकामण 

 ङ्जवऩद् कोषको  स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन 

 ङ्जवऩद् ऩिात ्स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्र्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनणभाणण 

 ङ्जवऩद् सम्फन्धी तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 प्राकृङ्झतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूवण तमायी 
 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग ऩूवण सूचना प्रणारी सम्फन्धी 

कामणक्रभको  तजङ्टणभा कामाणन्वमन,  

 फारुण मन्त्र तथा एम्फङ्टरेन्सको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम आऩतकारीन कामण सञ्चारन प्रणारी 
 पोहयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जवसजणन य सोको सेवा शङ्टल्क 

ङ्झनधाणयण य ङ्झनमभन 

 ल्माण्डङ्जपर साईट व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई  तथा स्वास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन 

 सावणजङ्झनक शौचारम व्मवस्थाऩन । 

(११) सूचना तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध शाखा 
  कामाणरमफाट प्रसायण हङ्टने सूचना तथा जानकायीहरुको व्मवस्थाऩन,  

 एक सम वाटसम्भको एप. एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य  
ङ्झनमभन 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩत्रऩङ्झत्रकाको प्रकाशन अनङ्टभङ्झत, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन 

 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत तथमाङ्क व्मवस्थाऩन  

 कामाणरमको सूचनाभा सवणसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहङ्टॉचको 
व्मवस्था 

 सूचना अङ्झधकायीको रुऩभा कामणसम्ऩादन  

 सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा साधनको अङ्झबरेख (प्रोपाईर) 
व्मवस्थाऩन । 



 नगय कामणऩाङ्झरकाको कामाणरम य वडा कामाणरमहरुभा नेटवङ्जकण ङ, 

इन्टयनेट, इन्ट्रानेटको व्मवस्था, 
 कामाणरमफाट सम्ऩादन हङ्टन ेकामणहरुको ङ्झडङ्ञजटाइजेसन, 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग, 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर तथा तायङ्जवहीन 
टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य ङ्झनमभन 

 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय सम्फन्धी कामणक्रभ 
तजङ्टणभा य कामाणन्वमन 

 वैऻाङ्झनक अध्ममन, अनङ्टसन्धान य प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकासभा रगानी । 

घ) ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवा  

क. नगय प्रहयी सेवा 
ख. सहकायी सॊस्था सेवा 
ग. एप.एभ. सञ्चारन सेवा 
घ.स्थानीम कय, सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय सेवा 
ङ. स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सेवा 
च. स्थानीम तथमाङ्क य अङ्झबरेख सॊङ्करन सेवा 
छ. स्थानीमस्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सेवा 
ज. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा सेवा 
झ. आधायबतू स्वास्थम य सयसपाइ सेवा 
ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सेवा 
ट. स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक य ङ्झसॉचाइ सेवा 
ठ. गाउॉ सबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन सेवा 
ड. स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सेवा 
ढ. जग्गा धनी दताण प्रभाणऩङ्टजाण ङ्जवतयण सेवा 
ण. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उमऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास्थम, सहकायी सेवा 
त. जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मवस्थाऩन सेवा 
थ. फेयोजगायको तथमाङ्क सॊकरन सेवा 
द. कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण सेवा 
ध. खानेऩानी, साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, वैकङ्ञल्ऩक उजाण सेवा 
न. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सेवा 
ऩ. जराधाय, वन्मजन्तङ्ट, खानी तथा खङ्झनज ऩदाथणको सॊयऺण सेवा 
प. बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सेवा 



 
 
 

ङ) सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी  

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत — श्री छङ्जवरार सङ्टवेदी 
शाखाको नाभ ङ्ञजम्भेवायी अङ्झधकायी 
(१) मोजना तथा प्रशासन शाखा श्री अजङ्टणन ऩॊगेनी, अङ्झधकृत छैठौँ 
(क) मोजना तथा अनङ्टगभन उऩशाखा श्री अजङ्टणन ऩॊगेनी, अङ्झधकृत छैठौँ 
(ख) साभान्म प्रशासन उऩशाखा श्री अजङ्टणन ऩॊगेनी, अङ्झधकृत छैठौँ 
(ग) सावणजङ्झनक खयीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन उऩशाखा श्री ङ्झडम्भेश्वयी ऩौडेर, अङ्झधकृत छैठौँ 
(२) आङ्झथणक प्रशासन तथा याजस्व शाखा 
(क) आङ्झथणक प्रशासन उऩशाखा श्री कृष्ण प्रसाद सङ्टवेदी, रेखा अङ्झधकृत 

(ख) याजस्व उऩशाखा श्री धभणयाज अङ्झधकायी, अङ्झधकृत छैठौँ 
(३) ऩूवाणधाय ङ्जवकास शाखा 
(क) सडक तथा अन्म ऩूवाणधाय ङ्जवकास उऩशाखा श्री नभेश गङ्टरुङ्ग, ईङ्ञन्जङ्झनमय 

(ख) बङू्झभ व्मवस्थाऩन तथा बवन ङ्झनमभन उऩशाखा श्री प्रकाशचन्र ढङ्टॊगाना, ईङ्ञन्जङ्झनमय 

(४) ङ्ञशऺा, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द शाखा श्री फरी नायामण शभाण, अङ्झधकृत दशौँ 
(५) स्वास्थम शाखा श्री भाधव प्रसाद ऩौडेर, जनस्वास्थम अङ्झधकृत 

(६) साभाङ्ञजक ङ्जवकास शाखा   

क) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण उऩशाखा श्री ङ्छदऩा ङ्ञघङ्झभये शभाण, भङ्जहरा ङ्जवकास अङ्झधकृत आॉठौँ 
(ख) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩञ्जीकयण उऩशाखा श्री याभ प्रसाद फस्ताकोटी, सहामक चौथो 
(ग) गै.स.स.सभन्वम, साङ्जहमम ,करा तथा सॊस्कृङ्झत 
उऩशाखा 

श्री ङ्जवश्वास शे्रष्ठ, अङ्झधकृत छैठौँ 

(७) आङ्झथणक ङ्जवकास शाखा  

(क) कृङ्जष ङ्जवकास उऩशाखा श्री प्रङ्जवण राभा, कृङ्जष ङ्जवकास अङ्झधकृत सातौँ 
(ख) ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास उऩशाखा श्री साङ्झरकयाभ ऩौडेर, ऩशङ्ट ङ्जवकास अङ्झधकृत 

(ग) सहकायी, उद्योग, वाङ्ञणज्म, ऩमणटन, योजगाय प्रवद्र्धन 
तथा फजाय अनङ्टगभन उऩशाखा 

श्री स्वङ्ञस्तका अमाणर अङ्झधकृत सातौँ 

(घ) योजगाय प्रवदणन उऩशाखा श्री चन्रकरा फस्मार अङ्झधकृत छैठौँ 
(८) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण शाखा श्री याजेश गङ्टरुङ्ग, सहामक ऩाॉचौ 
(९) न्माम, कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन शाखा श्री ङ्जप्रङका थाऩा, कानङ्टन सहजकताण 
(१०) वन, वातावयण, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा सयसपाई श्री ङ्जवश्वास शे्रष्ठ, अङ्झधकृत छैठौँ 



शाखा 
(११) सूचना तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध शाखा  श्री यभाभामा येग्भी  सहामक ऩाचौँ 
 
 

सेवा प्रदान गदाण राग्न ेदस्तङ्टय य अवङ्झध : 

 

क्र.
सॊ. 

उऩरब्ध 
हङ्टन ेसेवाहरु 

आवश्मक कागजात प्रभाणहरु राग्न ेदस्तङ्टय/ सेवा 
शङ्टल्क 

राग्न ेसभमावङ्झध 

१ घय नक्सा 
ऩास तथा 
ङ्झनभाणण 
इजाजत 
प्राप्त गनण 

१. घय नक्सा ङ्झनवेदन सङ्जहतको तोङ्जकएको ङ्जकताफ 
२. भारऩोत वा सम्ऩत्ती कय ङ्झतयेको यङ्झसद 
३. घय फन् ने जग्गाको रारऩूजाणको प्रङ्झतङ्झरऩी 
४. नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. ऩासऩोटण साईजको २ प्रङ्झत पोटो 
६. ङ्झनभाणण गङ्चयने घयनक्साको Architectural / 
Structural नक्सा ३ सेट 
७. ङ्झडजाइनयको अनङ्टभङ्झत/नङ्झफकयण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
८. प्रभाङ्ञणत चाय ङ्जकल्रा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य नक्साभा 
नबएको तय ङ्जपल्डभा बएभा वडा कामाणरम फाट 
फाटो बएको बङे्ङ ङ्जकटानी ङ्झसपायीस 
9.ङ्जकत्ता नम्फय स्ऩि बएको प्रभाङ्ञणत ब्रङ्ट ङ्जप्रन्ट य 
कम््मङ्टटय नाऩी नक्शा 
10. अन्म ब्मङ्ञिको जग्गाभा घय फनाउने बएभा 
वडा अध्मऺको योहवयभा गयीएको भञ्जङ्टयीनाभाको 
सक्कर प्रङ्झत 

घयको ऺेत्रपर य 
प्रमोजन अनङ्टसाय 
RCC घयको रागी 
रु ६देङ्ञख रु १० 
प्रङ्झत फगणङ्जपट 
जस्ताको छानो 
बएको घयको रागी 
रु ३ देङ्ञख रु ६ 
प्रङ्झत फगण ङ्जपट 

३५ ङ्छदन 

२ ऩङ्टयानो 
घयको 
नक्शा ऩास 
अङ्झबरेङ्ञखक
यण 

१. घय नक्सा ङ्झनवेदन सङ्जहतको तोङ्जकएको ङ्जकताफ 
२. जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाणको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. चारङ्ट आङ्झथणक वषणको सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसदको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. ङ्जकत्ता नम्फय स्ऩि बएको नाऩी नक्साको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. प्रभाङ्ञणत चाय ङ्जकल्रा 
७. घयको स्ऩि यॊ ङ्झगन पोटो 

घयको ऺेत्रपर य 
प्रमोजन अनङ्टसाय 
RCC घयको रागी 
रु ६देङ्ञख रु १० 
प्रङ्झत फगणङ्जपट 
जस्ताको छानो 
बएको घयको रागी 
रु ३ देङ्ञख रु ६ 
प्रङ्झत फगण ङ्जपट 

३५ ङ्छदन 



८. अङ्झबरेखको राङ्झग भञ् जङ्टयीनाभाको हकभा 
नगयऩाङ्झरकाको योहवयभा भञ् जङ्टयीनाभा गयेको ऩत्र य 
भञ् जङ्टयीनाभा ङ्झरन ेङ्छदने दङ्टवैको नेऩारी नागङ्चयकताको 
प्रभाण ऩत्रको एक एक प्रङ्झत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३ फाटो 
रगतकट्टा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१. ङ्झनवेदन 
२. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमफाट प्राप्त ङ्झसपाङ्चयस 
३. जग्गा धनी ऩङ्टजाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. अङ्झभनको प्रङ्झतवेदन 
६. प्रभाङ्ञणत नाङ्जऩ नक्शा 
७. सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसद 
८. अॊशवण्डा प्रमोजनका रागी रगतकट्टा गनङ्टण ऩयेभा 
अङ्ञशॊमायहरुको नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
9. नगयऩाङ्झरका फाट ङ्ञस्वकृत ब ङ्टउऩमोग नीङ्झत य 
भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ हङ्टन ङ्टऩने 

प्रङ्झत ङ्जकत्ता रु ५०० १५ ङ्छदन 

४ ङ्झनभाणणकभॉ 
सङ्टङ्ञचकयण/ 
नङ्जवकयण 

१. तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन 
२. ङ्झनभाणणकभॉको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. ङ्झनभाणण सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभ ङ्झरएको प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. ऩासऩोटण साइजको २ प्रङ्झत पोटो 

सङ्टङ्ञचकयण रु 
२०००, 
नङ्जवकयण रु १००० 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
सोही ङ्छदन 

५ कन्सल्टेन्सी 
सङ्टङ्ञचकयण/ 
नङ्जवकयण 
गनण 

१. तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन 
२. कन्सल्टेन्सी दताण प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. भूल्म अङ्झबवृङ्जद्ध कय वा ऩान दताण प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. कन्सल्टेङ्ञन्सको प्रोपाइर 
५. घय धनीसॉगको सम्झौता ऩत्र 
६. कन्सल्टेन्सीभा काभ गने इङ्ञन्जङ्झनमयको शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩत्रको        प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरु 
७. प्रङ्झतवद्धता ऩत्र 
८. कन्सल्टेन्सी सञ् चारकको २ प्रङ्झत ऩासऩोटण 
साईजको पोटो 
९. कयच ङ्टिा प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
 

सङ्टङ्ञचकयण रु 
५००० / नङ्जवकयण 
रु ३००० 

१ हप्ता 

 
६ 

 १. सम्झौता गङ्चयऩाउॉ बङे्ङ ङ्झनवेदन   



मोजना 
सम्झौता 
(उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतसॉग) 

२. उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे मोजना सम्झौता गनण य खाता 
सञ् चारन गनण अध्मऺ, सङ्ञचव य कोषाध्मऺराई 
अङ्झधकाय ङ्छदने गयी गयेको ङ्झनणणम प्रङ्झतङ्झरऩी 

३. उऩबोिा सङ्झभङ्झतभा भङ्टख्म ऩद (अध्मऺ, सङ्ञचव य 
कोषाध्मऺ ) भध्मे कङ्ञम्तभा एक ऩद सङ्जहत कङ्ञम्तभा 
तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरा हङ्टने गयी उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
गठन गयेको ङ्झनणणमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. तोङ्जकएको जन सहबाङ्झगता खचण उठाइ फैंक जम्भा 
गयेको ङ्झनस्सा ( बौचय ) 
५. उऩबोिा सङ्झभङ्झतका भङ्टख्म ऩदाङ्झधकायीहरुको 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी 
६. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयश ऩत्र 
७. प्राङ्जवङ्झधकफाट स्थरगत नाॉऩजाॉच गयी तमाय 
गङ्चयएको स्वीकृत रागत अनङ्टभान तथा दय ङ्जवश् रेषण 

ङ्झन्शङ्टल्क ३ ङ्छदन 

७ यङ्झनङ ङ्जवर 
ब ङ्टिानी 
(उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतसॉग ) 

१. फीस हजाय रुऩैमा सम्भको खङ्चयदभा ऩान फीर य 
सो बन्दा भाङ्झथको खङ्चयदभा भ्माट फीर ऩेश गनङ्टणऩने 
२. कङ्ट नै आमोजनाको कङ्ट नै खण्ड कामण सम्ऩन् न बएभा 
सम्ऩन् न बएको खण्ड भाऩन मोग्म छ बने यङ्झनङ ङ्जवर 
ब ङ्टिानी भाग गनण सङ्जकन े
३. यङ्झनङ फीर ब ङ्टिानी भाग गने सम्फन्धभा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे गयेको खचण अनङ्टभोदन सङ्जहतको 
ङ्झनणणम 
४. काभको ङ्जववयण सङ्जहत फीर बयऩाइ य डोय 
हाङ्ञजयी बए सो सभेत सम्फङ्ञन्धत अध्मऺरे प्रभाङ्ञणत 
गयी ऩेश गने 
५. काभको नाऩजाॉच गयी प्राङ्जवङ्झधकरे तमाय गयेको 
प्रङ्झतवेदन 
६. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन 
७. सम्ऩन् न बएको ङ्झनभाणणको पोटो 
८. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयश 
९. भेङ्ञशनयी उऩकयण बाडाभा प्रमोग गयेको बए 
सम्झौता य रगफङ्टक 
१०. ङ्झनभाणण कामणको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश् चतताका राङ्झग 
प्राङ्जवङ्झधक/ ल्माफ ऩयीऺण गङ्चयनङ्टऩने बएभा सो ऩयीऺण 

ङ्झनशङ्टल्क 7 ङ्छदन 



गयेको ङ्चयऩोटण 
११. यङ्झनङ ङ्झफर ब ङ्टिानी ऩाउॉ बङे्ङ ङ्झनवेदन 

८ अङ्ञन्तभ 
फीर 
ब ङ्टिानी 
(उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतसॉग ) 

१. काभ सम्ऩन् न बएकोरे अङ्ञन्तभ फीर ब ङ्टिानी भाग 
गने बन् न े   व्महोयाको उऩबोिा सङ्झभङ्झतको खचण 
अनङ्टभोदन सङ्जहतको ङ्झनणणम/ङ्झनवेदन 
२. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गयी काभ सम्ऩन् न 
बएको य काभ स्वीकायमोग्म यहेको बन् ने व्महोयाको 
प्रङ्झतवेदन 
३. खचण सावणजङ्झनकयण वा सभङ्टदामभा सावणजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाइरे अनङ्टभोदन गयेको ङ्झनणणम 
४. ङ्झफर बयऩाइ य डोय हाङ्ञजयी पायाभ 
५. काभ शङ्टरु हङ्टन बन्दा ऩङ्जहरे, बईयहेको य सम्ऩन् न 
ऩङ्झछको पोटोहरु 
६. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयश 
७. कामण सम्ऩन् न प्रङ्झतवेदन / मोजना स्वीकाय 
प्रङ्झतवेदन 
८. कामाणरमफाट गङ्चयने अनङ्टगभनको ङ्झनणणम / 
प्रङ्झतवेदन 
९. ऩाॉच राख वा सो बन्दा भाङ्झथको मोजनाको 
हकभा मोजना सङ्टचना ऩाटी अङ्झनवामण याख् नङ्टऩने 
१०, सावणजङ्झनक ऩयीऺण पायभ,खचण सावणजङ्झनक 
पायभ य ङ्झफत्तीम प्रगङ्झत प्रङ्झतफेदन पायभ 
१1. सॊरग्न कागजात य ङ्जवर बऩाणईको ऩॊङ्ञजका 

ङ्झनशङ्टल्क 7 ङ्छदन 

९ घ वगणको 
ङ्झनभाणण 
व्मवसामी 
दताण 

१. उधोग ङ्जवबागको दताण प्रभाण ऩत्र य प्रवन्धऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
२. कम्तीभा प्रभाणऩत्र तह उत्तीणण गयेको प्रशासन 
सहामक 1 , रेखा सहामक 1 तथा ङ्झसङ्झबर 
इङ्ञन्जङ्झनमय 1 को ङ्झनमङ्टङ्ञि ऩत्र य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत 
कागजऩत्र 
३. ङ्जट्रऩय १ थान, ट्रमाक्टय १ थान, ङ्झभक्सय १ थान 
खयीद गयेको वा कङ्ञम्तभा 2 फषणको रागी बाडाभा 
ङ्झरएको कागजात 
4.  Theodolite   machine १ थान, Level 
machine  १ थान, वाटय ऩम्ऩ ३ थान य बाइवे्रटय     

इजाजत रु 
१०००० / 
नङ्जवकयण रु 
५०००/ नङ्जवकयण 
थऩ दस्तङ्टय 
१००००/ 

ङ्झनमभानङ्टसाय 



३ थान खङ्चयद गयेको  कागजात 
5. भेकाङ्झनकर ईङ्ञन्जङ्झनमयरे भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत 
उऩकयण ङ्छठक अवस्थाभा यहेको बनी प्रभाङ्ञणत गयेको 
कागजऩत्र 
6. ङ्जवभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
7. कयच ङ्टिा प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
8. तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन 
9. कामाणरम बाडाभा ङ्झरएको बएभा सम्झौता ऩत्र 

 
 
 
१० 

 
 
 
घटना दताण 
सॊशोधन 

१. सॊशोधन गनङ्टणऩनाणको कायण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 
२. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयश 
३. आवश्मक ऩने अवस्थाभा स्थानीम सभङ्टदामको 
सजणङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 
४. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. दताण यङ्ञजियको प्रङ्झतङ्झरऩी 
६. शैङ्ञऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र वा अन्म ङ्जववयण 
खङ्टल्ने कागजातहरु 

 
 
 
रु ५० 

 
 
 
सोही ङ्छदन 

११ ङ्जवद्यारम 
अनङ्टभङ्झत 

१. तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन 
२. अङ्झबबावक बेराको ङ्झनणणमको प्रङ्झतङ्झरऩी वा 
सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको हकभा सञ् चारकहरुको 
ङ्झनणणमको प्रङ्झतङ्झरऩी 
३. नङ्ञजकभा यहेका दङ्टईवटा  ङ्जवद्यारमको सहभङ्झतऩत्र 
४. गङ्टठीको ङ्जवद्यारम बए गङ्टठीको ङ्जवधान, 
गङ्टठीमायहरुको नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य 
गङ्टठी दताणको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. जग्गा धनी प्रभाण ऩङ्टजाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. जग्गा वा बवन बाडाभा ङ्झरएको बए कङ्ञम्तभा ५ 
फषणसम्भको बाडाभा ङ्झरएको सम्झौता य फहार कय 
ङ्झतयेको यङ्झसद 
७. ङ्ञशऺकहरुको ङ्झनमङ्टङ्ञिऩत्र, शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रहरु, नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र य स्थामी 
अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩीहरु 
८. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको हकभा स्वीकृत बएको 
शङ्टल्कको ङ्जववयण,नसणयी         य कऺा १ को 
हकभा प्रस्ताङ्झफत शङ्टल्क ङ्झफफयण 

ङ्जवद्यारमको तह य 
प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 

ङ्झनमभानङ्टसाय 



९. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको हकभा कम्ऩनी दताण 
प्रभाणऩत्र, प्रफन्धऩत्र, ङ्जवङ्झनमभावरी य कयभा दताण 
बएको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
१०. ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा ऩाठ्य साभग्रीहरुको सूची 
११. शैङ्ञऺक साभग्रीहरुको सूची 
१२. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको हकभा स्रोतको 
सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता हङ्टने आधायहरु 
१३. तोङ्जकएको अन्म भाऩदण्ड ऩङ्टया बएको शाखा 
अङ्झधकृतको याम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन 
१४. सम्फङ्ञन्धत वडा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयश 
15, सहकायी भापण त ङ्झफद्यारम सञ्चारन गने बएभा 
ङ्ञस्वकृत ङ्झफधान, कामणसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको ना.प्र.ऩ. 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, ङ्झनणणम प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य सहकायी दताण 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 
 
 
१२ 

 
 
 
ङ्जवद्यारमको 
कऺा 
थऩको 
अनङ्टभङ्झत 

१. तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन 
२. ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम 
३. नङ्ञजकभा यहेका दङ्टईवटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम सङ्जहतको सहभङ्झतऩत्र 
४. तल्रो कऺाको अनङ्टभङ्झतऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको हकभा कम्ऩनी दताण 
प्रभाणऩत्र, प्रफन्धऩत्र, ङ्जवङ्झनमभावरी य कयभा दताण 
बएको य गत आ.व.को कयच ङ्टिा प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. जग्गा धनी प्रभाण ऩूजाण, बवनको नक्सा ऩास वा 
बाडाभा बए कङ्ञम्तभा ५ फषणको बाडाको सम्झौताऩत्र 
य फहारकय ङ्झतयेको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरऩीहरु 
७. ङ्ञशऺकहरुको ङ्झनमङ्टङ्ञिऩत्र, शैङ्ञऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रहरु, नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र य स्थामी 
अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩीहरु 
८. सॊस्थागत ङ्झफद्यारमको कऺागत रुऩभा स्वीकृत 
बएको शङ्टल्कको ङ्जववयण 
९. ऩाठ्य ऩङ्टस्तक, ऩाठ्य साभग्री तथा अन्म शैङ्ञऺक 
साभग्रीहरुको ङ्जववयण 
१०. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको हकभा स्रोतको 

 
 
 
ङ्जवद्यारमको तह य 
प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 

 
 
 
ङ्झनमभानङ्टसाय 



सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता हङ्टने आधायहरु 
११. तोङ्जकएको अन्म भाऩदण्ड ऩङ्टया बएको ङ्जवद्यारम 
ङ्झनयीऺकको याम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन 
१२. सम्फङ्ञन्धत वडा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयश 

१३ ङ्जवद्यारम 
ठाउॉ साने 

१. ङ्जवद्यारम ठाउॉसायीको राङ्झग ङ्झनवेदन 
२. ङ्जवद्यारम दताण प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. स्थानीम तहको नाभको नङ्जवकयण सङ्जहतको 
व्मवसाम दताण प्रभाण ऩत्र 
४. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको हकभा चारङ्ट आ.व. 
सम्भको सयी जाने ठाउॉ य हारको ठाउॉ दङ्टवैको 
सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसद 
५. वहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य फहार 
कय ङ्झतयेको यङ्झसद 
६. स्थामी रेखा नम्फय प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
७. ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन 
8. स्थाङ्झनम ऩङ्झत्रकाभा 35ङ्छदने सूचना प्रकासन बएको 
प्रभाण 
9. सयी जाने ठाउॉको स्थाङ्झनम तह वा वडा 
कामाणरमको अनङ्टभङ्झत ऩत्र 

ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झनमभानङ्टसाय 

१४ ङ्ञशऺक 
सरुवा 

1.हस्तङ्झरङ्ञखत ङ्झनफेदन 
2.सम्फङ्ञन्धत ङ्झफद्यारम ब्मफस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम 
सङ्जहतको सहभङ्झत ऩत्र 
3.सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको सहभङ्झत ऩत्र 
4.नगयऩाङ्झरका फाट ङ्ञस्वकृत बए फभोङ्ञजभ यकभ 
जम्भा गयेको बौचय 

  

 
१५ 

 
न्मामीक 
सङ्झभङ्झतभा 
ङ्झनवेदन ऩेश 
गनण 

 
१. ङ्चयतऩूवणकको ङ्झनवेदन 
२. नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

 
रु २०, सम्फन्ध 
ङ्जवच्क्छेदको हकभा रु 
१००० 

 
सोही ङ्छदन 

१६ सहकायी 
सॊस्था दताण 

१.ऩङ्टवण ङ्ञस्वकृङ्झत(अफधायणाऩत्र, स्थरगत अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन, कामाणरमको ङ्झनणणम) 
2. ङ्झनवेदन 
3. सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जवत ङ्जवङ्झनमभ य 

ङ्झनमभानङ्टसाय ३० ङ्छदन 



कामणमोजना 
4. सहकायी सॊस्था सञ् चारनको सम्बाब्मता अध्ममन 
य अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन, 
5. सदस्मरे ङ्झरन स्वीकाय गयेको शेमय सॊख्मा य 
शेमय यकभको ङ्जववयण 
6. कामाणरम यहने सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयश ऩत्र 

१७ सॊस्था दताण 
/ ङ्झसपाङ्चयस 

१. ङ्जवधान वा ङ्झनमभावरी, ङ्झनवेदन य नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
२. सॊस्था बाडाभा फस्ने बए सम्झौता ऩत्र य फहार 
कय ङ्झतयेको यङ्झसद 
३. सॊस्था आफ्नै घयभा फस्न ेबए सोको जग्गाधनी 
प्रभाण ऩूजाण य नक्सा ऩास प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. चारङ्ट आ.व.को सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसद 

रु ५०० प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

१८ जेष्ठ 
नागङ्चयक 
ऩङ्चयचम ऩत्र 

१. ङ्झनवेदन पायाभ 
२. साठी वषण उभेय ऩङ्टगेको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. नागयीकताभा ठेगाना पयक बएभा वसाईसयाई 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा फसोफास प्रभाङ्ञणतको 
पोटोकऩी 
४. दङ्टई प्रङ्झत पोटो 

ङ्झनशङ्टल्क प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

१९ अऩाॊग 
ऩङ्चयचम ऩत्र 
ङ्जवतयण 

१. स्वीकृत ढाॉचाभा ङ्झनवेदन 
२. जन्भ दताण/ नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. सयकायी अस्ऩतारको ङ्झसपाङ्चयस 
४. अऩाॊगता देङ्ञखने ऩासऩोटण साइजको 4 प्रङ्झत पोटो 
५. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 

ङ्झनशङ्टल्क ङ्झनमभानङ्टसाय 

 
 
२० 

भानव 
वेचङ्जवखनभा 
ऩयेका 
ङ्जऩङ्झडत तथा 
प्रबाङ्जवत 
भङ्जहरा तथा 
वारवाङ्झरका
राई उद्धाय 
तथा 

१. ङ्चयत ऩङ्टगेको ङ्झनवेदन 
२. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 
३. सयकायी अस्ऩतारभा उऩचाय गयेको जाॉचऩूजॉ 
४. न्मामीक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस 

 
 
ङ्झनशङ्टल्क 

 
 
१५ ङ्छदन 



ऩङ्टनस्थाणऩना 
सहमोग 

२१ सम्ऩत्ती कय १. स्वीकृत ढाॉचाभा ङ्झनवेदन 
२. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. जग्गाधनी ऩूजाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. गत वषणको ङ्झतयो ङ्झतयेको यङ्झसद 
५. ऩङ्ञक् क घय बएकोभा घय नक्शा ऩास प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. जग्गाको ङ्जक.नॊ. य सडक स्ऩि बएको प्रभाङ्ञणत 
नक्शाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
7. नमा पायभ बदाण स्वमभ जग्गाधनी वा आङ्झधकायीक 
ब्मङ्ञि हङ्टनङ्ट ऩने 

सम्ऩङ्ञत्तको भूल्माॊकन 
अनङ्टसाय 
न्मङ्टनतभ रु १५० 
देङ्ञख सो बन्दा फढी 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

२२ फहार कय १.  ङ्झनवेदन 
२. जग्गाधनी ऩूजाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. घयधनीको नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. घय बाडाभा ङ्झरन ङ्छदन गङ्चयएको सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. अङ्ञघल्रो आ.व.भा कय ङ्झतयेको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. घयधनीको सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

घय फहार यकभको 
१० प्रङ्झतशत 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

२३ ङ्झधतो/ 
सम्ऩङ्ञत्त 
भूल्माॊकन 

१. ङ्चयतऩूवणकको ङ्झनवेदन 
२. नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, जग्गाधनी 
ऩूजाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,                   नाता प्रभाङ्ञणत 
३. पभण दताण प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. कन्सल्टेन्सीहरुफाट गङ्चयएको भूल्माॊकन 
५. कय च ङ्टिा प्रभाण ऩत्र, ङ्झतयो ङ्झतयेको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

भङ्टल्माॊकन गङ्चयने 
सम्ऩङ्ञत्त अनङ्टसाय 
प्रङ्झत राखको रु 
१०० 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

 
 
 
२४ 

 
प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ 
सहामता 

१. राबग्राहीको सहामता भाग गयेको ब्महोया खङ्टराएको 
ङ्झनवेदन 
२. स्थानीम स्तयको प्रहयी प्रङ्झतवेदनको भङ्टच ङ्टल्का 
३. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयश 
४. नगय ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणम 

 
 
ङ्झनशङ्टल्क 

 
ङ्झनणणम आदेश 
बएऩङ्झछ तङ्टरुन्त 

२५ सूचना, 
तथमाॊक, 
श्रोत, नक्शा 
आङ्छद 
उऩरब्ध 
गयाउन े

१. आवश्मक ङ्जववयण सङ्जहतको ङ्झनवेदन 
२. शङ्टल्क य दस्तङ्टय फङ्टझाएको यङ्झसद 
३. प्रमोजन स्ऩि खङ्टराएको ङ्झनफेदन 

ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झनमभानङ्टसाय 

२६ ब्मफशाम 
दताण 

1.नेऩारी ना.प्र.ऩ.को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
2.जग्गाधनी प्र.ऩङ्टजाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झनमभानङ्टसाय 



3.चारङ्ट आ.फ.को सम्ऩङ्झतकय ङ्झतयेको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
4.पोटो 2 प्रङ्झत 
5.घयबाडा सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
6. ङ्झफदेशी नागयीक बएभा याजदङ्टतावास फाट जायी बएको 
प्रभाङ्ञणत कागजात 

२७ व्मवसाम/ 
पभण/ 
स्रामसण 
सूङ्ञच दताण/ 
नङ्जवकयण 
गनण 

१. तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन 
२. पभण/व्मवसाम दताण प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. भूल्म अङ्झबवृङ्जद्ध कय वा ऩान दताण प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. घय धनीसॉगको सम्झौता ऩत्र 
५. कयच ङ्टिा प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

ङ्झनफेदन शङ्टल्क रु 
२० 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तङ्टरुन्त 

२८ ऩशङ्टभा 
कृङ्झत्रभ 
गबाणधान 
(गाई/ 
बैसी/ फाख्रा 
/ फॊगङ्टय) 

१. ऩशङ्टरे बारे खोजेको १२ देङ्ञख 24 घण्टा ङ्झबत्र 
सेवा केन्रभा जानकायी गयाउनङ्टऩने 

रु २५ सोही ङ्छदन 

२९ ऩशङ्ट कृषक 
सभूह / 
सङ्झभङ्झत दताण 
य नङ्जवकयण 

१. सभूह वा सङ्झभङ्झतको ङ्झनवेदन 
२. सभूह गठन ङ्झनणणमको प्रङ्झतङ्झरऩी 
३. सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩीहरु 
४. सभङ्टहको ङ्झफधान 
5. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 

सभूहरे गने 
कायोवायको 
भूल्माॊकन अनङ्टसाय 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

 
 
३० 

भतृ ऩशङ्टको 
ङ्जवभा 
ङ्झसपाङ्चयश 

१. ङ्झनवेदन 
२. ऩशङ्ट उऩचाय गयेको ङ्चयऩोटण 
३. ङ्जवभा गयेको तथा ङ्जप्रङ्झभमभ फङ्टझाएको कागजात 
४. ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्र 
५. वडा कामाणरमफाट ङ्झनयीऺण गयाइ ऩशङ्टको भमृमङ्ट 
बएको व्महोयाको ङ्झसपाङ्चयश वा सजणङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का 

 
 
रु २०० 

 
 
सोही ङ्छदन 

३१ ऩशङ्टहरुको 
उऩचाय 
भेङ्झडकर वा 
सङ्ञजणकर 
उऩचाय 

१. सम्फङ्ञन्धत ऩशङ्टसेवा शाखा/केन्रभा ऩशङ्टहरुको दताण 
गयाउने 

गाई/बैसी रु २०, 
बेडा/फाख्रा/फॊगङ्टय/ख
यामो रु २०, 
घोडा/खच्क्चड/हात्ती 
रु 1१००, 
कङ्ट खङ्टया/हाॉस/फट्टाई 

सोही ङ्छदन 



/ऩयेवा रु १०, 
कङ्ट कङ्ट य/ङ्झफयारो रु 
५० 

३२ ऩशङ्टहरुको 
यगत, गोवय, 
ङ्जऩसाव वा 
अन्म ऩङ्चयऺण 

१. तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नभङ्टना सॊकरन गयी सम्फङ्ञन्धत 
ऩशङ्टसेवा शाखा/केन्रभा ल्माइ दताण गयाउन े

गोवय रु २०, 
ङ्जऩसाव रु १०, 
दङ्टध रु ५० 

सोही ङ्छदन 

३३ येङ्जवज खोऩ 
तथा अन्म 
ऩशङ्टऩॊङ्ञऺको 
खोऩ 
रगाउन े

१. ऩयाभशण ङ्झरइ कृषक आपैरे खोऩ ङ्जकनेय 
ल्माउनङ्टऩने 

गाई/बैसी रु २०, 
बेडा/फाख्रा/फॊगङ्टय/ख
यामो रु १०, 
घोडा/खच्क्चड/हात्ती 
रु १००, 
कङ्ट खङ्टया/हाॉस/ 
 
फट्टाई /ऩयेवा रु 
१०, 
कङ्ट कङ्ट य/ 
ङ्झफयारो रु ५० 

सोही ङ्छदन 

३४ ऩयाभशण 
सेवा 

ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ सम्फङ्ञन्ध प्राङ्झफङ्झधक ऩयाभशण सेवा ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन 

३५ ऋण 
ङ्झसपाङ्चयस( 
ऩशङ्ट 
ऩॊऺीऩारन 
व्मवसाम) 

१. ङ्झनवेदन 
२. नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयस 
४. ऩङ्चयमोजनाको पयम्माट 

ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय रु 
२००। 

साधायण 
ङ्झसपाङ्चयस सोही 
ङ्छदन, 
व्मवसामीक 
कामणमोजना 
फनाउन १ हप्ता 

३६ वारी, 
तयकायी, 
परपूर 
तथा अन्म 
खेतीसम्फ
न्धी ऩयाभशण 

१. सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको ङ्झनवेदन ङ्झनशङ्टल्क प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

३७ फाङ्झर तथा 
ऩशङ्ट ऺङ्झत 

1. ङ्झनवेदन य सजणभीन 
2.वडा कामाणरमको ङ्झसपायीस 

रु २०० प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 



 

 

छ) ङ्झनणणम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी :- 

ङ्झसपायीस तमकार 
३८ साना 

ङ्झसचाई 
कामणक्रभ 

१. कृषक सभङ्टह दताण प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
२. जर उऩबोिा सङ्झभङ्झतको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 
४. ऩूणणरुऩभा बयेको आवेदन पायभ 
५. साना ङ्झसचाई भागसम्फङ्ञन्ध सङ्झभङ्झतको ङ्झनणणमको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

रु १०० ङ्झनमभानङ्टसाय 

३९ यासामङ्झनक 
भर 
कायोफाय 
दताण/ 
नङ्जवकयण 

१. ङ्झनवेदन 
२. सॊस्था दताण प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
३. सॊस्थाको व्मवस्थाऩकको नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. वाङ्जषणक रेखा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. भूल्म अङ्झबवृङ्छद कय वा ऩान दताण प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. सहकायी सॊस्थाको ङ्झनणणमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
७. सहकायी सॊस्था दताण बएको १ वषण बएको हङ्टन ङ्टऩने 
८. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 

दताण 
नङ्जवकयण 
ङ्झफरम्फ शङ्टल्क 
ङ्झनमभानङ्टसाय 

प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

४० खङ्टरा ङ्जवषादी 
ङ्जवके्रता 
इजाजतऩत्र
/ नङ्जवकयण 
ङ्झसपाङ्चयस 

१. सक् कर इजाजतऩत्र 
२. ङ्झनवेदन 
३. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 

रु ३०० प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 

 
४१ 

 
ङ्झसचाई 
प्रमोजनको 
राङ्झग 
ङ्जवजङ्टरी 
ङ्झभटय 
जोड्ने 
ङ्झसपाङ्चयस 

 
१. ङ्झनवेदन पायभ 
२. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाणरमको ङ्झसपाङ्चयस 
३. ङ्जवधङ्टत रोड ङ्ञस्वकृती 
४. नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
५. कङ्ञम्तभा १० कठ्ठा जग्गाको रारऩङ्टजाणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
६. कृङ्जष उऩशाखाको ङ्झसपाङ्चयस 

 
रु २०० 

 
प्रभाण ऩङ्टगेको 
ङ्झनवेदन उऩय 
तमकार 



 ङ्झनती, फजेट तथा कामणक्रभको ङ्झनणणमहरु – जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध स्तयफाट 

१. नगय सबा 
२. कामणऩाङ्झरका फैठक 

३. नगय प्रभङ्टख / नगय उऩप्रभङ्टख 

  प्रशासङ्झनक ङ्झनणणमहरु – प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत तहफाट 

 शाखारे सम्ऩादन गने काभहरु ऩेश बै प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत स्तयफाट ङ्झनणणम हङ्टन े
व्मवस्था छ । 

 

ज) ङ्झनणणम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी :- 
श्री प्रराद साऩकोटा (नगय प्रभङ्टख) 
श्री छङ्जवरार सङ्टवेदी (प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत) 
 

झ) २०७९।०१।०१ देङ्ञख २०७९।०३।३२ सम्भ सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण :– 

 

प्रशासन शाखा 
१. गत आ.व. भा कामणऩाङ्झरका फैठक २३ वटा 
२. गत आ.व. भा नगय सबा फैठक २ वटा  

 

सूचना प्रङ्जवङ्झध शाखा 
ङ्झनमङ्झभत कामणहरु: 

१. वेबसाइटभा सूचना याङ्ञखएको, 
२. ईभेरहरु आदान प्रदान गङ्चयएको, 
३. ई हाङ्ञजयी येकडण याङ्ञखएको, 
४. भो.पा.गा. ऩोटणर ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सॊचारन गङ्चयएको । 
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f,iionthty Anlmai glqqffq_Eqpgn

Ratnanagar ltuniclFaltty$Estqg! Secton
District €hitwan Year2078O79 ll[ffil IHie207U0atu1 Tofr79 flt3l

Narne of ReoortinE fficer Mr. Shalk Ram Paudel

SUilNiARY OF REGISTERS Ceitte Buffaio LrUal n:-rig Equine i - .:--i{vtatl Dog Total

No. of cases where sid< anlmal examined 4301 1231 5071 187€ 0 0 55 12534

No. ofcasgs wti€te no animal seen but sampb exemined 317 138 0 0 0 0 0 45€

Noofcasesmere no animalseenAND no sample examined 7667 2477 14658 174€/ 0 41 26589

Fiio. si inscmifiaiion 7674 4tI zl a
U s 0 u oial

No. of castrations 0 0 262 219 0 0 0 481

vaccination(ARV) 0 0 0 0 0 0 375 375

vacclnation(FMD, PPR) 10000 2704 13100 900 0 0 0 26700

MAHTIALIAII DISEASES U U U u U 0 U U

Astionmycosis 0 0 0 0 o 0 0 0

Anthrax 0 0 c 0 0 0 0 0

Blackquarter 0 0 0 0 0 0 0 0

Bovine brucelhsie I 0 0 s g 0 0 5

(8. abortus) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bovine tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 0

Bovine babesiosis 73 0 0 0 0 0 0 73

Buffalo pox 0 0 0 0 U 0 U 0

Caorine and ovine bruceflosis 0 0 0 0 0 0 0 0

(8. melitensis) 0 0 0 0 0 0 0 0

Classicalswine bver 0 0 0 0 0 0 0 0

Contagious agalactia 0 0 0 0 0 0 0 0

ContaEious caprine pleuropneumonia 11 13 24 0 0 0 0 48

Enterotoxaemia 0 0 0 0 0 0 0 0

Enzootic haernaturia 0 0 0 0 0 0 0 0

EphemeralFever 49 10 0 0 0 0 0 59

Eouine inf,uenza A 0 0 0 0 0 0 0

SPECIFIC DISEASES (COl,lTD) 0 0 0 0 0 0 0

Foot and Mouth disease 129 4 11 350 0 0 0

Hydatidosis/ 0 0 0 0 0 0 0 0

Echinococcus in ftstation 0 0 0 0 0 0 0 0

Haemonhagic Septicaemia 0 0 0 0 0 0 0 0

Japanese encephalitis 0 0 0 0 0 0 0 0

Listeriosis 0 0 0 0 0 0 0 0

Liver Fluke 1869 637 3128 0 0 0 0 5634

Mange 133 67 33{ 381 0 0 14 929

Ovine Foot-rot 35 20 164 0 0 0 0 219

Paramphistomosis 1525 474 2768 0 0 0 0 4S91

Parasitic gastrocntcritis 1096 403 3194 1612 0 0 7 6312

(lncluding tapoworms) 14
.1 95 134 0 0 34 280

Paratuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 0

tJohnes Disease) 0 0 0 0 0 0 0 0

P, PR 0 0 2124 0 0 0 0 2124

Rabies 0 0 0 0 0 0 15 15

Rinderpest 0 0 0 0 0 0 0 0

Sheep & Goat Pox c 0 0 0 0 0 0 ,0
Swine erysipelas 0 0 0 0 0 0 0 0

Theileriosis 0 0 0 0 0 0 0 0

Warble infeststion 0 0 0 0 0 0 0 0

LAB TEAST M|IK 0 0 0 0 0 0 0 0

Blood 0 0 0 0 0 0 0 0

Fecal 317 138 0 0 0 0 0 421

v
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