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ससन्धुली जजल्लाको पूवी भागको कमलािोंचमा अवजस्ित यस दधुौली नगरपासलकाको गठन जजल्लाको दोश्रो 
नगरपासलकाको रुपमा साववक लदासभर, दधुौली र टााँडी गा.वव.स. गासभएर २०७१ साल मंसीर १६ गतको नेपाल 
सरकारको ननणणयानुसार भई मंसीर २९ गते देखि नगरपासलकाको रुपमा कायण आरम्भ भएको हो । नेपालको 
संववधान, २०७२ जारी भएपछी सङ्घीयताको कायाणन्वयन शुरु भएको तिा सङ्घीयताको कायाणन्वयन संगै दधुौली 
नगरपासलकाको भुसमका बढेको छ । नेपालको संववधान, २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजजम गठन भएको 
नगरपासलका समनत २०७३ सालमा साववक हत्पते, ननपाने, ससिौली, हर्ाणही, अरुणठाकुर, ककुरठाकुर र जजनाि ु
गा.वव.स.समेत दधुौली नगरपासलकामा समावेश गरी हालको नगरपासलका कायम भएको छ ।  
जनताको अधधकार जनताकै घरदैलोमा पुगेको छ । मुख्यतया स्िानीय तहमा कमणचारीको व्यवस्िापन, ववकास–
ननमाणण,सुशासन, सावणजननक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता ववर्यमा यस नगरपासलकाको भूसमका 
केजन्ित रहेको छ । यस नगरपासलका अन्र्तगत १४ वटा वडा कायाणलयहरु, स्वास््य चौकीहरु, शहरी स्वास््य केन्ि, 

लगायत ववसभन्न ववर्यगत शािाहरु क्रियाशील रहेका छन ्। 

नगरपासलकाको कायणसञ्चालनका लाधग नेपालको सवंवधान, २०७२ अनुरुप राज्यको ननदेशक ससद्धान्त, नननत तिा 
दानयत्व, स्िानीय तहको शासन संचालन सम्वन्धमा स्िानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४, नेपालको सवंवधानको 
अनुसूची ८ र ९ तिा स्िानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजजम स्िानीय तहलाई तोक्रकएको अधधकार 
क्षेत्रसभत्रका ववर्यमा नगरसभा बाट कानुन बनाई लागू भएका ऐन, ननयमावली, कायणववधध,ननदेसशका एवंम संघीय र 
प्रदेश सरकारबाट समय–समयमा जारी भएका स्िानीय तह सम्बन्धी ववसभन्न क्षते्रगत कायणववधध तिा ननदेसशकाल े
मागण ननदेशन गदैआएको छ ।  
२. नगरपाललकाका काम, कतवव्य र अधधकारिः 
नेपालको संववधानको अनुसूची ८ र ९ तिा स्िानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र दधुौली नगरपासलकाको (कायण 
ववभाजन) ननयमावली, २०७४ को अनुसूची – २ बमोजजम दधुौली नगरपासलकाको कायणक्षेत्र देहाय बमोजजम रहेको छ 
।  क. नगर प्रहरी 

ि. सहकारी संस्िा 
ग. एफ.एम संचालन 

घ. स्िानीय कर, सेवा शुल्क र दस्तुर 
ङ. स्िानीय सेवाको व्यवस्िापन 

च. स्िानीय त्यांक र असभलेि संकलन 

छ. स्िानीय स्तरका ववकास आयोजना तिा पररयोजना 
ज. आधारभूत र माध्यासमक सशक्षा 
झ.आधारभूत स्वास््य र सरसफाइ 

ञ.स्िानीय वजार व्यवस्िापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता 
ट. स्िानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् सडक र ससचंाइ 
ठ. गाउाँ  सभा, नगर सभा, मलेसमलाप र मध्यस्िताको व्यवस्िापन 

ड. स्िानीय असभलिे व्यवस्िापन 
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ढ.जग्गा धनी दताण प्रमाण पुजाण ववतरण 

ण. कृवर् तिा पशुपालन, कृवर् उत्पादन व्यवस्िापन, पशु स्वास््य सहकारी 
त. जेष्ठनागररक, अपाङ्गता भएका व्यजततहरु र अशततहरुको व्यवस्िापन 

ि. बेरोजगारको त्याकं सकंलन 

द. कृवर् प्रसारको व्यवस्िापन, संचालन र ननयन्त्रण 

ध. िानेपानी, साना जलववधतु आयोजना, वैकजल्पक उजाण 
न. ववपद व्यवस्िापन 

प. धलाधार, वन्यजन्तु, िानी तिा िननज पदािणको संरक्षण 

फ. भार्ा, संस्कृनत र लसलतकलाकाको संरक्षण र ववकास 

३. नगरपाललकाको संगठन संरचना, कमवचारी संख्या र कायव वववरणिः 
क) संगठन संरचना र कमणचारी संख्यााः 
(नगरसभाको समनत २०७६÷०३÷२५ गते र नगरसभाको समनत २०७६÷०९÷३० बैठकको ननणणय साँग सम्बजन्धत) 
प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत 

सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ प्रमुि प्रशासकीय 
अधधकृत 

दशौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ संघको 
दरबन्दी 

नगरप्रमुिको सधचवालय 

सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ कम््यूटर अपरेटर पााँचौ ववववध  १ स्िायी 

२ हलुका सवारी चालक ततृीय   १ करार 

३ कायाणलय सहयोगी प्रिम   १ करार 

नगर उपप्रमुिको सधचवालय 

सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ कम््यूटर अपरेटर पाचौ ववववध  १ स्िायी 

२ हलुका सवारी चालक ततृीय   १ करार 

३ कायाणलय सहयोगी प्रिम   १ करार 

प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतको सधचवालय 
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सस.नं. पद नाम तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ सहायक पाचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ स्िायी 

२ हलुका सवारी चालक ततृीय   १ करार 

३ कायाणलय सहयोगी प्रिम   १ करार 

सामान्य प्रशासन शािा 
सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ अधधकृत छैटौं÷सातौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ सामान्य प्रशासन शािा 

२ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ स्िानीय सेवा तिा जनशजतत 
ववकास उपशािा 

३ इलेजतिससयन चौिो ववववध ववववध १ स्िानीय सेवा तिा जनशजतत 
ववकास उपशािा 

४ ्लम्बर चौिो ववववध ववववध १ स्िानीय सेवा तिा जनशजतत 
ववकास उपशािा÷करार 

५ माली प्रिम ववववध ववववध २ स्िानीय सेवा तिा जनशजतत 
ववकास उपशािा÷करार 

६ बगैचे प्रिम ववववध ववववध १ स्िानीय सेवा तिा जनशजतत 
ववकास उपशािा÷करार 

७ पररचर प्रशासन   २ स्िानीय सेवा तिा जनशजतत 
ववकास उपशािा÷करार 

८ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ सावणजननक िरीद तिा 
सम्पनत व्यवस्िापन उपशािा 

९ कम््यूटर पााँचौ ववववध ववववध १ सावणजननक िरीद तिा 
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अपरेटर सम्पनत व्यवस्िापन उपशािा 

१० सहायक चौिो प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ स्िानीय तह, प्रदेश र 
संघसाँगको सम्बन्ध र समन्वय 
तिा वडासाँगको समन्वय 
उपशािा 

११ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ बैठक व्यवस्िापन तिा ववदा, 
उत्सव, उदी, पवण, उपाधी 
ववभूर्ण उपशािा 

१२ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ बजार अनुगमन, गुणस्तर, 

नापतौल, िाद्यसुरक्षा र 
उपभोतता दहत संरक्षण 
उपशािा 

१३ कायाणलय 
सहयोगी 

प्रिम   ३ करार 

आन्तररक लेिापरीक्षण शािा 
सस.नं. पद  तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ अधधकृतस्तर छैटौं प्रशासन आ.ले.प. १ आन्तररक लेिा परीक्षण 
उपशािा 

२ सहायक पााँचौं प्रशासन आ.ले.प. १ आन्तररक लेिा परीक्षण 
उपशािा 

३ कायाणलय सहयोगी प्रिम   १ करार 

 

रािश्व तथा आधथवक प्रशासन शािा 
सस.नं. पद  तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ अधधकृतस्तर आठौं प्रशासन लेिा १ राजश्व तिा आधिणक प्रशासन 
शािा 
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२ अधधकृतस्तर छैटौं प्रशासन लेिा १ राजश्व तिा आधिणक प्रशासन 
शािा 

३ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ राजश्व नीनत तिा प्रशासन 
उपशािा 

४ कम््यूटर अपरेटर पाचौं ववववध ववववध १ राजश्व नीनत तिा प्रशासन 
उपशािा 

५ सहायक पााँचौं प्रशासन लेिा १ आधिणक प्रशासन उपशािा 

६ सहायक चौिो प्रशासन लेिा २ आधिणक प्रशासन उपशािा 

७ कायाणलय सहयोगी प्रिम   २ करार 

शहरी पूवावधार ववकास शािा 
सस.नं. पद  तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ इजन्जननयर आठौं इजन्जननयररङ सससभल १ शहरी पूवाणधार ववकास 
शािा 

२ इजन्जननयर छैटौं इजन्जननयररङ  हाईवे १ सडक तिा यातायात 
व्यवस्िा उपशािा 

३ सब– इजन्जननयर पााँचौं इजन्जननयररङ  हाईवे १ सडक तिा यातायात 
व्यवस्िा उपशािा 

४ सब– इजन्जननयर पााँचौं इजन्जननयररङ  सससभल १ जलववद्युत, उजाण, सडक 
बत्ती उपशािा 

५ सब– इजन्जननयर पाचौं इजन्जननयररङ सससभल १ ससचाई तिा जलउत्पन्न 
प्रकोप ननयन्त्रण तिा 
िानेपानी व्यवस्िापन 
उपशािा  

६ इजन्जननयर छैटौं इजन्जननयररङ  आई.टी. १ सूचना तिा सञ्चार 
प्रववधध ववकास तिा 
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ववस्तार र एफ.एम. 
सञ्चालन उपशािा 

७ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ सावणजननक  ननजी 
साझेदारी उपशािा 

८ हलुका सवारी 
चालक 

ततृीय   १ करार 

९ कायाणलय सहयोगी प्रिम   २ करार 

आधथवक ववकास शािा 
सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ अधधकृत आठौं कृवर् कृवर् १ आधिणक ववकास शािा 

२ अधधकृत छैटौं कृवर् कृवर् २ कृवर् उपशािा 

३ सहायक पााँचौं कृवर् कृवर् ३ कृवर् उपशािा 

४ सहायक चौिो कृवर् कृवर् १ कृवर् उपशािा 

५ पशु धचक्रकत्सक छैटौं पशुसेवा पशुसेवा १ पशुसेवा उपशािा 

६ अधधकृतस्तर छैटौं पशुसेवा पशुसेवा २ पशुसेवा उपशािा 

७ सहायक पााँचौं पशुसेवा पशुसेवा ३ पशुसेवा उपशािा 

८ सहायक चौिो पशुसेवा पशुसेवा १ पशुसेवा उपशािा 

९ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ सहकारी उपशािा 

१० सहायक चौिो प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ सहकारी उपशािा 

११ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ उद्योग तिा 
उद्यमशीलता ववकास 
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उपशािा 

१२ सहायक ततृीय प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ उद्योग तिा 
उद्यमशीलता ववकास 
उपशािा 

१३ सब–इजन्जननयर पााँचौं इजन्जननयररङ    

 सससभल १ िानी तिा 
िननज इकाई 

   

१४ अधधकृतस्तर छैटौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ रोजगार तिा गररबी 
न्यूननकरण उपशािा 

१५ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ रोजगार तिा गररबी 
न्यूननकरण उपशािा 

१६ हलुका सवारी 
चालक 

ततृीय   १ करार 

 

;fdflhs ljsf; zfvf 

l;=g+= kb tx ;]jf ;d"x b/aGbL 

;+Vof 

s}lkmot 

! clws[t gjf}+ lzIff lzIff k|zf;g ! ;fdflhs ljsf; zfvf 

@ clws[t 5}6f}+ lzIff lzIff k|zf;g ! cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff 

pkzfvf 

# ;xfos kfFrf}+ lzIff lzIff k|zf;g ! cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff 

pkzfvf 

$ sDKo"6/ 

ck/]6/ 

kfrf}+ ljljw ljljw ! cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff 

pkzfvf 

% ;xfos kfFrf} k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! v]ns'b tyf cltl/Qm 

ls|ofsnfk OsfO{ 

^ clws[t cf7f} :jf:Yo hg:jf:Yo ! cfwf/e"t :jf:Yo tyf 

;/;kmfO{ pkzfvf 
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& clws[t 5}6f}+ :jf:Yo x]=O{= @ cfwf/e"t :jf:Yo tyf 

;/;kmfO{ pkzfvf 

* ;xfos kfFrf} :jf:Yo x]=O{= ! cfwf/e"t :jf:Yo tyf 

;/;kmfO{ pkzfvf 

( clws[t 5}6f}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! n}lªs ;dfgtf pkzfvf 

!) ;xfos kfFrf} k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! afnaflnsf, lszf]/lszf]/L tyf 

o"jf pkzfvf 

!! ;xfos kfrf}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! ckfªtf ePsf JolQm ;DaGwL 

tyf h]i7 gful/s pkzfvf 

!@ clws[t 5}6f}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! u}/;/sf/L ;+:yf kl/rfng, 

;dGjo tyf lgodg pkzfvf 

!# ;xfos kfFrf} k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d tyf 

JolQmut 36gf btf{ pkzfvf 

!$ ;xfos kfFrf}+ k|zf;g ;fdfGo k|zf;g ! ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf 

ko{6g k|j4{g pkzfvf 

!% xn'sf ;jf/L 

rfns 

t[tLo   ! s/f/ 

!^ sfof{no 

;xof]uL 

k|yd   # s/f/ 

वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा ववपद् व्यवस्थापन शािा 
सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ अधधकृत छैटौं वन वन १ वन, वातावरण, फोहोरमैला 
तिा ववपद् व्यवस्िापन 
शािा 

२ सहायक पााँचौ वन वन १ वन, वन्यजन्तु, भ–ूसंरक्षण 
तिा जैववक ववववधता 
संरक्षण उपशािा 

३ अधधकृत छैटौं वातावरण वातावरण १ वातावरण, पयाणवरण एवं 
जलाधारक्षेत्र संरक्षण 
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उपशािा 

४ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ फोहोरमैला व्यवस्िापन 
उपशािा 

५ सहजकताण चौिो ववववध ववववध १ फोहोरमैला व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

६ हेभी सवारी 
चालक 

चौिो प्रशासन  २ फोहोरमैला व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

७ हलुका सवारी 
चालक 

ततृीय प्रशासन  ४ करार 

८ स्वीपर  प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

५ फोहोरमैला व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

९ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ ववपद् व्यवस्िापन, 

वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स 
उपशािा 

१० सहायक चौिो प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ ववपद् व्यवस्िापन, 

वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स 
उपशािा 

११ हेभी सवारी 
चालक  

चौिो प्रशासन  २ २ जना (करार) वारुणयन्त्र 

१२ कायाणलय 
सहयोगी 

प्रिम प्रशासन  ३ करार 

भूलम व्यवस्थापन तथा भवन ननयमन शािा 
सस.नं. पद नाम तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ इजन्जननयर छैटौं इजन्जननयररङ  भवन १ भूसम व्यवस्िापन तिा 
भवन ननयमन शािा 
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२ सब इजन्जननयर पााँचौ इजन्जननयररङ  सससभल १ भू–उपयोग तिा बस्ती 
ववकास उपशािा 

३ अधधकृत छैटौं प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ जग्गा नापी तिा नतसा, 
घरजग्गा धनी पूजाण 
उपशािा 

४ सहायक पााँचौ प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

२ जग्गा नापी तिा नतसा, 
घरजग्गा धनी पूजाण 
उपशािा 

५ सहायक चौिो प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

२ जग्गा नापी तिा नतसा, 
घरजग्गा धनी पूजाण 
उपशािा 

६ असमन पााँचौ इजन्जननयररङ सभ े १ जग्गा नापी तिा नतसा, 
घरजग्गा धनी पूजाण 
उपशािा 

७ असमन चौिो इजन्जननयररङ सभ े ३ जग्गा नापी तिा नतसा, 
घरजग्गा धनी पूजाण 
उपशािा 

८ सब इजन्जननयर पााँचौ इजन्जननयररङ सससभल १ भवन तिा भवन संदहता 
एवं ननमाणण इजाजत 
उपशािा 

९ असमन चौिो इजन्जननयररङ सभ े १ भवन तिा भवन संदहता 
एवं ननमाणण इजाजत 
उपशािा 

१० सहायक चौिो प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ भवन तिा भवन संदहता 
एवं ननमाणण इजाजत 
उपशािा 

११ कायाणलय 
सहयोगी 

प्रिम प्रशासन  ३ करार 
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न्याय, कानून तथा मानव अधधकार प्रवद्र्धन शािा 
सस.नं. पद नाम तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ अधधकृत छैटौं कानून न्याय १ न्याय, कानून तिा मानव 
अधधकार प्रवद्र्धन उपशािा 

२ अ.स.ई. चौिो नगरप्रहरी   १ नगर प्रहरी व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

३ हवल्दार ततृीय नगरप्रहरी   ३ नगर प्रहरी व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

४ जवान प्रिम नगरप्रहरी   १० नगरप्रहरी व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

५ हलुका सवारी 
चालक 

ततृीय   १ नगरप्रहरी व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

६ पररचर    १ नगरप्रहरी व्यवस्िापन 
उपशािा÷करार 

७ सहायक पााँचौ कानून न्याय १ न्याय, कानून तिा मानव 
अधधकार प्रवद्र्धन उपशािा 

८ सहायक चौिो कानून न्याय १ न्याय, कानून तिा मानव 
अधधकार प्रवद्र्धन उपशािा 

९ सहायक पााँचौ प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

१ ववद्यायन उपशािा 

१० कम््यूटर 
अपरेटर 

पााँचौ ववववध  १ ववद्यायन उपशािा 

११ कायाणलय 
सहयोगी 

प्रिम प्रशासन  २ करार 
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योिना अनुगमन तथा तथयांक  शािा 
सस.नं. पद तह सेवा समूह दरबन्दी 

संख्या 
कैक्रफयत 

१ अधधकृत छैटौं÷सातौं प्रशासन सामान्य प्रशासन १ योजना, अनुगमन तिा 
त्यांक शािा 

२ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य प्रशासन २ योजना उपशािा 

३ कम््यूटर 
अपरेटर 

पाचौं ववववध ववववध १ योजना उपशािा 

४ सहायक चौिो प्रशासन सामान्य प्रशासन १ योजना उपशािा 

५ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य प्रशासन १ अनुगमन तिा मूल्यांकन 
उपशािा 

६ सहायक पााँचौ त्यांक त्यांक १ त्यांक व्यवस्िापन 
उपशािा 

७ कायाणलय 
सहयोगी 

प्रिम   २ करार 

वडा कायावलय तफव  
सस.नं. पद नाम तह सेवा समूह दरबन्दी संख्या कैक्रफयत 

१ सहायक पााँचौं प्रशासन सामान्य प्रशासन १  

२ सब इजन्जननयर पााँचौं इजन्जननयररङ,  सससभल १  

३ सहायक चौिो प्रशासन प्रशासन÷लेिा १  

४ सहायक 
कम््यूटर 
अपरेटर 

चौिो ववववध ववववध १ करार 

५ कायाणलय 
सहयोगी 

   १ करार 
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६ स्वीपर    १ करार 

(ि) कायण वववरण  
(१) सामान्य प्रशासन शािा 

(क) स्िानीय सेवा तिा जनशजतत ववकास उपशािा 
▪ स्िानीय सेवाको व्यवस्िापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा शतण, योजना, कायाणन्वयन र 

ननयमन 

▪ संववधानको धारा ३०२ बमोजजम समायोजन भई आउने कमणचारीको व्यवस्िापन 

▪ स्िानीय सेवाको व्यवस्िापन सम्बन्धी अन्य कायण 
▪ नगरपासलकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना तिा दरबन्दी ननधाणरण, जनशजतत 

व्यवस्िापन र ववृत्त ववकास, 

▪ स्िानीय सेवाको व्यवस्िापनमा सूचना तिा सञ्चार प्रववधधको उपयोग, प्रबद्र्घन र 
ननयमन 

▪ मानव संसाधन ववकासका लाधग अल्पकालीन तिा दीघणकालीन योजना तजुणमा 
▪ नगरपासलकामा सावणजननक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्िापन 

▪ स्िानीय शाजन्त ससमनत सम्बन्धी कायणहरु । 
(ि) सावणजननक िरीद तिा सम्पवत्त व्यवस्िापन उपशािा 

▪ नगरपासलकाको लाधग सावणजननक िरीद तिा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी 
ववर्य 

▪ सेवा तिा ननमाणण व्यवसायको सञ्चालन तिा व्यवस्िापन 

▪ नगरपासलकासभत्रको सावणजननक तिा सरकारी सम्पवत्त, सामुदानयक सम्पवत्त, भवन, सडक, 

पसल, व्यवसाय, पूबाणधार, उद्योग, िानी तिा िनीज, वनको वववरण सदहतको 
अद्यावधधक असभलेि 

▪ नगरपासलकाको स्वासमत्वमा रहेको सम्पवत्तको अद्यावधधक असभलेि 

▪ नगरपासलकाजस्ित सरकारी सम्पवत्तको एकीकृत वववरण । 
(ग) स्िानीय तह, प्रदेश र संघसाँगको सम्वन्ध र समन्वय तिा वडासाँगको समन्वय उपशािा 

▪ संघ तिा प्रदेश तहमा संववधान तिा कानुन बमोजजमको सहभाधगता तिा प्रनतननधधत्व 

▪ जजल्ला समन्वय ससमनतसाँगको समन्वय 

▪ वडा तहसाँगको सम्पकण  र समन्वय 

▪ पत्राचार, सभा, समारोह, सशष्टाचार 
(घ) बैठक व्यवस्िापन उपशािा 

▪ कायणपासलका तिा सभाको बैठक व्यवस्िापन कायणपासलकाको ननणणयहरुको ववद्युनतय 
माध्यमबाट असभलेिीकरण तिा प्रकाशन  

▪ कायणपासलकाका ववसभन्न ससमनत, उपससमनत, कायणदलको बैठक व्यवस्िापन  

(ङ) बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, िाद्य सुरक्षा र उपभोतता दहत संरक्षण उपशािा 
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▪ स्िानीय व्यापार, वाखणज्य, वस्तुको माग, आपूनतण व्यबस्िापन तिा अनुगमन 

▪ बजार तिा हाट बजार व्यवस्िापन 

▪ उपभोतता अधधकार तिा दहत सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ स्िानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूनतण तिा ननकासी प्रक्षेपण, मूल्य ननधाणरण र अनुगमन 

▪ स्िानीय व्यापार र वाखणज्य सम्बन्धी पूवाणधार ननमाणण, 

▪ स्िानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तिा गुणस्तरको अनुगमन र ननयमन, 

▪ उपभोतता सचेतना, लक्षक्षत उपभोतताको लगत व्यवस्िापन र स्िानीय वस्तु तिा 
सेवाको गुणस्तर परीक्षण, 

▪ िाद्य पदािणको गुणस्तर ननयन्त्रण, 

▪ िानेपानीको गुणस्तर ननयन्त्रण, 

▪ स्िानीय व्यापार प्रवद्र्घन सहजीकरण र ननयमन, 

▪ स्िानीय बौद्धधक सम्पवत्तको संरक्षण, प्रवद्र्घन र असभलेिाङ्कन । 
(च) आन्तररक लिेापरीक्षण शािा 

▪ आन्तररक तिा पूवण लेिापरीक्षण 

▪ लेिापरीक्षण वववरण )बेरुजकूो लगत समेत(को असभलिे व्यवस्िापन   

▪ अजन्तम लिेापरीक्षण कायणमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण 

▪ लेिापालनसम्वन्धी क्षमता ववकास कायण 
(छ) ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवण, उपाधी, ववभुर्ण इकाई 

▪ स्िानीय चाडपवण, सावणजननक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्िापन 

▪ उपाधी तिा ववभुर्ण सम्वन्धी ससफाररश, असभलिे 

(२)  राजश्व तिा आधिणक प्रशासन शािा 
(क) राजश्व नीनत तिा प्रशासनउपशािा 

▪ राजश्व सम्बन्धी नीनत, कानून तजूणमा, कायाणन्वयन र ननयमन )राजस्व चुहावट 
ननयन्त्रण समेत(  

▪ सम्पवत्त कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजजष्िेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क 
दस्तुर, पयणटन शुल्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूसमकर )मालपोत( , दण्ड जररवाना, 
मनोरञ्जन कर, बहालववटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ वा माररएको जीवजन्तुको हाड, 

ससगं, ्वााँि, छालामा कर, प्राकृनतक स्रोत साधन, व्यवसानयक कर सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड, कायाणन्वयन, बााँडफााँड, संकलन र ननयमन, अन्य आय व्यवस्िापन 

▪ सावणजननक िचण तिा प्राकृनतक स्रोतबाट प्रा्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड तिा ननयमन र सोको सङ्कलन तिा बााँडफााँड 

▪ आफ्नो क्षते्रसभत्र राजस्वका दर अन्य शुल्क ननधाणरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम 
प्राकृनतक श्रोत साधन र सेवा शुल्क जस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र ननयमन 
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▪ स्िानीय पूवाणधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क तिा दस्तुर )नीनत , कानुन, मापदण्ड, 

ननयमन, शुल्क ननधाणरण, सकंलन तिा व्यवस्िापन( 
▪ मालपोत संकलन 

▪ कानुन बमोजजम ढंुगा, धगट्टी, वालुवा, माटो, नुन, स्लटे, फायरतलजेस्ता िानी िनीज 
पदािणको सवेक्षण, अन्वेर्ण, उत्िनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन 

▪ िेक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, तयानोननङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लायर, ¥याजफ्टङ्ग शुल्क 

▪ सामुदानयक वनको सञ्चालन र व्यवस्िापनबाट प्रा्त रोयल्टी सङ्कलन 

▪ पानीघट्ट, कूलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्रा्त रोयल्टी सङ्कलन 

▪ प्राकृनतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीनत ननधाणरण र कायाणन्वयन तिा प्रदेश र संघीय 
मापदण्ड पालना 

▪ प्रचसलत कानुन बमोजजम दण्ड जररवाना 
▪ बााँकी बतयौता रकमको लगत र असुल उपर  
▪ करदाता सशक्षा तिा करदाता वववरण अद्यावधधक 

▪ ववत्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बााँडफााँड 
▪ आधिणक साधनको महत्तम उपयोग तिा पररचालन 

▪ राजश्व परामशण ससमनत सम्बन्धी ववर्य 

▪ स्िानीय राजस्व प्रवद्र्घनका लाधग प्रोत्साहन,  

▪ राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन 

▪ राजस्व सूचना तिा त्याङ्कको आदान प्रदान 

▪ संघीय तिा प्रदेश कानून बमोजजम बजटे घाटापूनतणको स्रोत व्यवस्िा 
(ि) आधिणक प्रशासनउपशािा 

▪ आधिणक )कायणववधी (नीनत , कानुन, मापदण्ड, कायाणन्वयन र ननयमन, आधिणक प्रशासन र 
व्यवस्िापन 

▪ बजेट सीमा ननधाणरण, बजेट तजूणमा, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ सजञ्चत कोर् तिा आकजस्मक कोर्को व्यवस्िापन 

▪ लगानी र लाभांशको व्यबस्िापन 

▪ लेिा व्यवस्िापन, िचण, राजश्व, धरौटी, कायणसंचालन कोर् तिा अन्य सरकारी कोर् तिा 
संपवत्तको एकीकृत वववरण 

▪ समजष्टगत आधिणक अवस्िाको ववश्लेर्ण  
▪ ऋण तिा अनुदानको व्यवस्िापन र ननयमन 

▪ लगानी प्रक्षेपण )सहकारी , सहकारी तिा ननजी  (र ववत्तीय व्यवस्िापन  

▪ कारोबारको लेिांकन, ननयन्त्रण तिा व्यवस्िापन 

▪ राजश्व तिा व्ययको अनुमान 

▪ बेरुजू फछ्र्यौट 

▪ आधिणक प्रशासन र व्यबस्िापन सम्बन्धी अन्य ववर्य । 
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३) शहरी पूबाणधार ववकास शािा 
क) सडक तिा यातायात व्यवस्िापन उपशािा 

▪ स्िानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् सडक तिा यातायात सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड तिा ननयमन 

▪ स्िानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी 
गुरुयोजनाको तजुणमा, कायाणन्वयन र स्तरोन्ननतका आयोजनाको पदहचान,  अध्ययन, 

कायाणन्वयन, ममणत, सम्भार 
▪ यातायात सुरक्षा व्यवस्िापन र ननयमन 

▪ स्िानीय सावणजननक यातायातको रुट ननधाणरण, अनुमनत, नवीकरण, िारेजी, सेवाको 
गुणस्तर, भाडा दर ननधाणरण र ननयमन 

▪ ट्यातसी सेवा अनुमती, व्यबस्िापन र ननयमन 

▪ िली बस, िामजस्ता मध्यम क्षमताका मास िाजन्जट प्रणालीको नीनत, योजना, मापदण्ड, 

कायाणन्वयन, ननयमन 

▪ वातावरणमैत्री, जलवायु पररवतणन अनुकूलन, अपाङ्गता र लैङ्धगगमतै्री यातायात 
प्रणालीको प्रवद्र्धन  

▪ आधारभूत यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसंग समन्वय 

▪ यातायात क्षेत्रमा लगानी असभबदृ्धध 

▪ यातायात सुववधामा नागररकको सरल, सहज र समान पहुाँच 

▪ यातायात क्षेत्रमा वाताबरणमैत्री प्रववधधलाई प्रोत्साहन 

▪ ननजी यातायात ननयमन व्यवस्िापन 

(ि) जलववद्युत, उजाण, सडक वत्ती उपशािा 
▪ साना जलववद्युत आयोजना, नवीकरणीय उजाण तिा वकैजल्पक ऊजाण सम्वन्धी सम्बन्धी 

नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ वैकजल्पक ऊजाण सम्बन्धी प्रववधध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता असभवदृ्धध÷प्रबद्र्घन, 

▪ ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्िापन, सञ्चालन र ननयमन 

▪ जनसहभाधगतामा आधाररत स्वदेशी लगानीलाई प्रािसमकता दददै जलस्रोतको बहुउपयोगी 
ववकास कायणिमको तजुणमा र कायाणन्वयन 

▪ स्िानीय ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्िापन, सञ्चालन र ननयमन 

▪ सडक वत्तीको व्यवस्िा 
(ग) ससचंाई तिा जलउत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रणउपशािा 

▪ ससाँचाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ननधाणरण र ननयमन 

▪ ससाँचाई सम्बन्धी गुरुयोजनाको तजुणमा, कायाणन्वयन र स्तरोन्ननतका आयोजनाको 
पदहचान,  अध्ययन, कायाणन्वयन, ममणत, सम्भार र ननयमन, 

▪ स्िानीय साना, सतह तिा भूसमगत ससचाई प्रणालीको सञ्चालन ननमाणण, सुधार, ममणत 
सम्भार तिा सेवा शुल्कको ननधाणरण र सङ्कलन व्यवस्िापन 
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▪ जलउत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रण सम्वन्धी स्िानीय  
▪ तटबन्ध, नदी ननयन्त्रण तिा नदीेे व्यवस्िापन र ननयमन 

▪ साना जल उपयोग सम्बन्धी आयोजना तजुणमा, कायाणन्वयन र अनुगमन । 
(घ) सूचना तिा सञ्चार प्रववधध ववकास तिा ववस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशािा 

▪ आफ्नो क्षेत्रसभत्र इन्टरनेट सेवा, टेसलसेन्टर, केबुल तिा तारववहीन टेसलसभजन प्रसारणको 
अनुमनत, नवीकरण र ननयमन 

▪ एक सय वाटसम्मको एफ  .एम .सञ्चालन अनुमनतरेडडयो , नवीकरण र  ननयमन 

▪ आफ्नो क्षते्रसभत्र पत्रपत्रत्रकाको प्रकाशन अनुमनत, असभलिे तिा ननयमन 

▪ असभलेि व्यवस्िापनमा नवीनतम सूचना प्रववधधको प्रयोग  
▪ सूचना तिा सञ्चार प्रववधधमा सवणसाधारण जनताको सहज र सरल पहुाँच तिा सूचना 

प्रववधधको ववकास र ववस्तार सम्बन्धी कायणिम तजुणमा र कायाणन्वयन 

▪ बैज्ञाननक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रववधध ववकासमा लगानी 
▪ सूचना तिा सञ्चार प्रववधधमा आधाररत त्याङ्क व्यवस्िापन । 

(ङ) िानेपानी व्यवस्िापन उपशािा 
▪ स्िानीय िानेपानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ िानेपानी महसुल ननधाणरण र िानेपानी सेवा व्यवस्िापन 

▪ सावणजननक स्िलमा वपउने पानी व्यवस्िापन 

▪ पानी मुहानको संरक्षण 

▪ स्वच्छ िानेपानी आपूनतण सम्बन्धी अन्य ववर्य । 
 (च) सावणजननक ननजी साझेदारी इकाई 

▪ स्िानीय सावणजननक —ननजी साझेदारी सम्वन्धी स्िानीय नीनत , योजना ननमाणण 

▪ स्िानीय सावणजननक —ननजी साझेदारीका आयोजना छनौट तिा कायाणन्वयन   

▪ सावणजननक सामुदानयक साझेदारी 
▪ स्िानीय ववकासमा ननजी क्षते्रको प्रबद्र्धन 

(४) आधिणक ववकास शािा 
(क) कृवर्, पशुपन्छी तिा सहकारी 

▪ कृवर्, कृवर् प्रसार, कृवर् उत्पादन व्यवस्िापनसम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ कृवर् बजार सूचना, कृवर् बजार तिा हाटबजारको पूवाणधार ननमाणण, साना ससाँचाई 
ननमाणण, तासलम, प्रववधध प्रसार, प्राववधधक टेवा, कृवर् सामाग्री आपूनतण र कृर्क क्षमता 
ववकास कायणिमको सञ्चालन 

▪ कृवर्जन्य प्राकृनतक प्रकोप तिा महामारी रोगको ननयन्त्रण 

▪ कृवर् वातावरण संरक्षण तिा जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्घन 

▪ कृवर् प्रसार तिा जनशजततको प्रक्षेपण, व्यवस्िापन र पररचालन 

▪ उच्च मूल्ययुतत कृवर्जन्य वस्तुको प्रवद्र्घन, ववकास तिा बजारीकरण 
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▪ कृवर्सम्वन्धी वीमा र कजाण सहजीकरण 

▪ शीत भण्डारणको व्यवस्िापन 

▪ कृर्कहरूको क्षमता असभवदृ्धध, प्राववधधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशततीकरण 

▪ कृवर् बीउववजन, नश्ल, मलिाद र रसायन तिा और्धधहरूको आपूनतण, उपयोग र 
ननयमन 

▪ कृर्क समूह, कृवर् सहकारी र कृवर् सम्बन्धी स्िानीय सङ्घ संस्िाहरूको समन्वय, 

व्यवस्िापन र ननयमन 

▪ कृवर् सम्बन्धी प्रववधधको संरक्षण र हस्तान्तरण 

▪ कृवर् त्याङ्कको व्यवस्िापन र सूचना प्रणाली तिा कृवर् सम्बन्धी सूचनाको 
प्रचारप्रसार 

▪ कृवर् स्रोत केन्िको स्िापना र व्यवस्िापन 

▪ पशुपालन र पशु स्वास््य सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूवाणधार ननमाणण, तासलम, प्राववधधक टेवा, कृर्क 
क्षमता ववकास कायणिमको सञ्चालन र ननयमन 

▪ पशुपन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तिा महामारी रोगको ननयन्त्रण 

▪ पशुपन्छी धचक्रकत्सा सेवाको व्यवस्िापन, 

▪ पशुनश्ल सुधार पद्धनत ववकास र व्यबस्िापन 

▪ पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजाण सहजीकरण 

▪ स्िानीय चरन तिा िकण  ववकास र व्यवस्िापन 

▪ पशु आहारको गुणस्तर ननयमन 

▪ स्िानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी त्याङ्कको व्यवस्िापन र सूचना प्रणाली 
▪ पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्िापन र ननयमन 

▪ पशुपालन तिा पशु स्वास््य सम्बन्धी अन्य कायण । 
▪ सहकारी 
▪ सहकारी संस्िा सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमाणण, कायाणन्वयन र 

ननयमन 

▪ स्िानीय सहकारी संस्िाको दताण, अनुमनत, िारेजी र ववघटन 

▪ सहकारी वचत तिा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्िानीय मापदण्ड ननधाणरण र ननयमन 

▪ सहकारी सम्बन्धी राजष्िय, केन्िीय, ववर्यगत, प्रादेसशक र स्िानीय संघ संस्िासाँग 
समन्वय र सहकायण 

▪ सहकारी सम्बन्धी स्िानीय त्याङ्क व्यवस्िापन र अध्ययन अनुसन्धान 

▪ स्िानीय सहकारीको क्षमता असभवदृ्धध 

▪ स्िानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्घन, ववकास र पररचालन । 
(ि)उद्योग तिा उद्यमसशलता ववकास र िानी तिा िननज पदािणको संरक्षण उपशािा 
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▪ लघु, घरेलु तिा साना उद्योगको दताण, नवीकरण, िारेजी र ननयमन 

▪ लघु, घरेलु तिा साना उद्योगको ववकास र प्रवद्र्धन 

▪ उद्यमसशलता प्रवद्र्धन 

▪ व्यापाररक फमण, पसलको दताण, अनुमनत, नवीकरण, िारेजी र ननयमन 

▪ सीप ववकास सम्बन्धी कायणको प्रबद्र्धन । 
▪  िानी तिा िननज 

▪ िानी तिा िननज पदािणको संरक्षण सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड तिा  
योजनाको कायाणन्वयन र ननयमन, 

▪ ढुङ्गा, धगटी, बालुवा, माटो, नुन, स्लेट, िरीढुङ्गा, फायरतलेजस्ता िानीजन्य वस्तु 
सवेक्षण, अन्वेर्ण, उत्िनन ्

▪ ढुङ्गा, धगट्टी, बालुवा, माटो, िरीढुङ्गा, फायर तले,स्लेट तिा नुन, आदद िानीजन्य 
वस्तुको संरक्षण, ववकास, उत्िनन ्र उपयोग सम्बन्धी दताण, अनुमनत, नवीकरण, िारेजी 
र व्यवस्िापन 

▪ िानी तिा िननज पदािण सम्बन्धी सूचना तिा त्याङ्क सङ्कलन, असभलेिन तिा 
व्यबस्िापन 

▪ भौगसभणक नतसा प्रकाशन । 
(ग) रोजगार प्रबद्र्धन तिा गररबी न्यूनीकरण उपशािा 

▪ गररबी ननवारण सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन  र अध्ययन 
अनुसन्धान 

▪ गररबी ननवारणको स्िानीय रणनीनत तजूणमा 
▪ गररब घरपररवार पदहचानसम्बन्धी स्िानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्िापन र ननयमन 

▪ गररबी ननवारण सम्बन्धी राजष्िय, प्रादेसशक र स्िानीय संस्िासाँग सम्पकण , समन्वय र 
सहकायण 

▪ रोजगार तिा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्िापना 
▪ स्िानीयस्तरमा रहेका ववदेशी श्रसमकको लगत सङ्कलन तिा सूचना व्यवस्िापन 

▪ पदहचान भएका गररब घरपररवार एवं लक्षक्षत समूह सम्बन्धी स्िानीय योजना, कायणिम, 

स्रोत पररचालन र व्यवस्िापन 

▪ संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम स्िानीय तहमा सुकुम्बासीको पदहचान र असभलेि 
व्यवस्िापन 

▪ सुकुम्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजणन र बसोबास व्यवस्िापन 

▪ रोजगारीका अवसर ससजणना सम्वन्धी 
(५) सामाजजक ववकास शािा 

(क) आधारभूत तिा माध्यसमक सशक्षा कायाणलय 
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▪ प्रारजम्भक बाल सशक्षा तिा ववद्यालय सशक्षा, अनौपचाररक सशक्षा, िुला तिा वैकजल्पक 
सशक्षा )गुरुकुल , मदरसा, गुम्बा आदद(, ननरन्तर ससकाइ तिा ववशेर् सशक्षा सम्बन्धी 
नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको ननमाणण, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ प्राववधधक सशक्षा तिा व्यावसानयक तासलमको योजना तजुणमा, सञ्चालन, अनुमनत र 
ननयमन 

▪ पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तिा कायाणन्वयन 

▪ ववद्यालय सशक्षक तिा कमणचारी व्यवस्िापन 

▪ ववद्यालयको नतसाङ्कन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोजन तिा ननयमन 

▪ शैक्षक्षक पूवाणधार ननमाणण र ममणत सम्भार 
▪ आधारभूत तह )कक्षा ८ ( को परीक्षा व्यवस्िापन 

▪ ववद्यािी ससकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्िापन 

▪ ववद्यािी प्रोत्साहन तिा छात्रववृत्तको व्यवस्िापन 

▪ शैक्षक्षक परामशण सेवाको अनुमनत तिा ननयमन 

▪ स्िानीयस्तरको शैक्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रववधधको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण 

▪ माध्यसमक तहसम्मको शैक्षक्षक कायणिमको समन्वय र ननयमन 

▪ पुस्तकालय एवं पत्रपत्रत्रका 
▪ स्िानीय पुस्तकालय, वाचनालय तिा सामुदानयक अध्ययन केन्ि सञ्चालन तिा 

व्यवस्िापन । 
(ि) िेलकुद तिा अनतररतत क्रियाकलाप इकाई 

▪ स्िानीयस्तरमा िेलकूद प्रशासन तिा सङ्घ संस्िाको ननयमन र समन्वय 

▪ िेलकुदको संरचनाको पूवाणधार ननमाणण, सञ्चालन तिा ववकास 

▪ िेलकूदको ववकास र प्रवद्र्घन 

▪ िेलकूद प्रनतयोगीता आयोजना र सहभागीता 
▪ अनतररतत क्रियाकलाप सम्बन्धी ववर्य । 

(ग) आधारभूत स्वास््य तिा सरसफाई कायाणलय 

▪ आधारभूत स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजनाको ननमाणण, 

कायाणन्वयन तिा ननयमन 

▪ राजष्िय तिा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्िानीयस्तरको स्वास््य 
सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर ननधाणरण 

▪ राजष्िय र प्रादेसशक मापदण्ड अनुरुप जनरल अस्पताल, नससणङ्ग होम, ननदान केन्ि तिा 
अन्य स्वास््य ससं्िाहरूको जतलननक दताण, सञ्चालन अनुमनत र ननयमन 

▪ आधारभूत स्वास््य सेवाको सञ्चालन र प्रबद्र्घन 

▪ अस्पताल र अन्य स्वास््य संस्िाको स्िापना तिा सञ्चालन 

▪ स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवाणधार ववकास तिा व्यवस्िापन 

▪ सरसफाई सचेतनाको असभवदृ्धध 
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▪ रतत सञ्चार सेवा तिा स्िानीय र शहरी स्वास््य सेवा 
▪ और्धध पसल सञ्चालन र ननयमन 

▪ और्धधजन्य वनस्पनत, जटीबुटी र अन्य और्धधजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र 
ववतरण 

▪ स्वास््य बीमा लगायतका सामाजजक सुरक्षा कायणिमको व्यवस्िापन 

▪ और्धध तिा अन्य मेडडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधाणरण र ननयमन 

▪ और्धधको उधचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव ननरोधक प्रनतरोध न्यूनीकरण 

▪ और्धध र स्वास््य उपकरणको िरीद, भण्डाण र ववतरण 

▪ स्वास््य सूचना प्रणालीको व्यवस्िापन 

▪ जनस्वास््य ननगरानी )पजब्लक हेल्ि सभेलने्स(  

▪ प्रवद्र्घनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्िापनात्मक र ्यासलएदटभ स्वास््य 
सेवाको सञ्चालन 

▪ स्वस्ि जीवनशैली, पोर्ण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पालना, 
पञ्चकमण लगायतका जनस्वास््य सेवाको प्रवद्र्धन 

▪ जुनोदटक र कीटजन्य रोगको ननयन्त्रण तिा व्यवस्िापन 

▪ सुनतण, मददरा र लागू पदािणजन्य वस्तुको प्रयोग ननयन्त्रण तिा सचेतना असभवदृ्धध 

▪ आयुवेददक, युनानी, आम्ची, होसमयो्याधिक, प्राकृनतक धचक्रकत्सा लगायतका परम्परागत 
स्वास््य उपचार सेवाको व्यवस्िापन 

▪ जनस्वास््य, आपत्कालीन स्वास््य तिा महामारीको ननयन्त्रण योजना र कायाणन्वयन 

▪ सरुवा तिा नसने रोगको ननयन्त्रण तिा रोकिाम 

▪ आकजस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह । 
(घ) लैंधगक समानता तिा सामाजजक सुरक्षा उपशािा 

▪ लैंधगक समानता इकाई 
▪ मदहला हक सम्बन्धी नीनत, योजना कायाणन्वयन, समन्वय र ननयमन 

▪ मदहलाको आधिणक, सामाजजक, राजनीनतक सशजततकरण, क्षमता ववकास 

▪ लैधगक दहसंा ननवारणका लाधग ननरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र 
पुनाःस्िापना 

▪ लैंधगक उत्तरदायी बजेट  
▪ वालवासलका, क्रकशोर क्रकशोरी तिा युवा इकाई 
▪ बालबासलकाको हकहीत सरंक्षण सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, 

कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ बालबासलकाको हकहीत संरक्षण 

▪ बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाल तलब, बाल संरक्षण ससमनत तिा बाल सञ्जाल 

▪ बालबासलकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्धमा संघ, प्रदेश तिा अन्य ननकायसाँग सम्पकण , 
समन्वय तिा सहकायण, 
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▪ बालबासलका पररवार सहयोग 

▪ बैकजल्पक स्याहार पद्धनतको कायाणन्वयन 

▪ बाल न्याय 

▪ बाल गहृ, पुनाःस्िापना केन्ि, सशशु स्याहार केन्ि र बाल ववकास केन्ि व्यवस्िापन 

▪ असहाय बालबासलकाका, सडक बालबासलका व्यवस्िापन 

▪ बाल दहसंा ननयन्त्रण 

▪ बालसुधार तिा पुनाःस्िापना केन्ि स्िापना, संचालन अनुमती र ननयमन 

▪ आपत्कालीन बाल उद्धार कोर् स्िापना र व्यवस्िापन 

▪ युवा जागरण, सशजततकरण र पररचालन 

▪ युवा सीप, उद्यमसशलता तिा नेततृ्व ववकास 

▪ अपांगता भएका व्यजतत तिा जेष्ठ नागररक इकाई 

▪ जेष्ठ नागररकको लगत, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास््य सुववधा, सामाजजक सुरक्षा 
सम्बन्धी कायण 

▪ जेष्ठ नागररक तलव, ददवा सेवा केन्ि, भेटघाटस्िल, आश्रय केन्िको सञ्चालन तिा 
व्यवस्िापन 

▪ सङ्घ तिा प्रदेशसाँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनाःस्िापना केन्ि तिा असतत स्याहार 
केन्िको सञ्चालन र व्यवस्िापन 

▪ अपाङ्गता भएका व्यजतत तिा असहायको लगत अद्यावधधक, पररचयपत्र ववतरण, 

सामाजजक सुरक्षा तिा सुववधाको व्यवस्िापन तिा ववतरण 

▪ अपााँगता भएका व्यजततमैत्री पूवाणधार ननमाणण तिा सञ्चालन 

▪ अपाङ्गता भएका व्यजतत र असततहरूको व्यवस्िापन सम्वन्धी अन्य कायण । 
▪ एकल मदहला सम्वन्धी कायण 

(ङ) गैरसरकारी संस्िापररचालन, समन्वय तिा ननयमन उपशािा 
▪ स्िानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्वन्धी संघसंस्िा )गैरसरकारी , सामाजजक तिा 

सामुदानयक संघसंस्िा  (को दताण , नवीकरण तिा ननयमन 

▪ गुठी, कोर् तिा अन्य िष्टहरुको व्यवस्िापन 

▪ ननजी तिा गैरसरकारी क्षेत्रसाँग समन्वय र सहकायण 
▪ समन्वय र पररचालन 

▪ सामाजजक संघससं्िा सम्बन्धी अन्य ववर्य ।  
(च) सामाजजक सुरक्षा कायणिम तिा व्यजततगत घटना दताण उपशािा 

▪ सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन  र अध्ययन 
अनुसन्धान 

▪ सङ्घ तिा प्रदेशले ननधाणरण गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी 
कायणिम कायाणन्वयन 
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▪ सामाजजक सुरक्षाको कायाणन्वयनको लाधग सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय सङ्घ संस्िासाँग 
सम्पकण , समन्वय र सहकायण 

▪ स्िानीय सामाजजक सुरक्षा योजना र व्यवस्िापन तिा आवश्यक त्यांक संकलन एवं 
व्यवस्िापन  

▪ आधुननक प्रत्रबधधमाफण त व्यजततगत घटना दताण )जन्म , मतृ्यु, वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध 
ववच्छेद र धमणपुत्र धमणपुत्री(, असभलेि व्यवस्िापन तिा प्रनतवेदन 

ज) संस्कृनत, सम्पदा, लसलतकला तिा पयणटन प्रबद्र्धन उपशािा 
▪ भार्ा, संस्कृनत र लसलतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्िानीयस्तरको नीनत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तिा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रबद्र्घन र ववकास 

▪ परम्परागरत रुपमा चसलआएका जात्रा तिा पवणको सञ्चालन र व्यवस्िापन 

▪ स्िानीय महत्वका धासमणक तिा सांस्कृनतक सम्पदाको व्यबस्िापन 

▪ पयणटकीय महत्वका स्िल तिा सम्पदाको पदहचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन 

▪ पयणटन पूवाणधार ववकास तिा प्रोत्साहन 

▪ पुराताजत्वक, धासमणक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तिा सम्बद्र्धन 

▪ भार्ा, संस्कृनत, जात्रा, पवण र लसलतकलाको संरक्षण, प्रबद्र्धन र ववकास । 
(६) वन, वातावरण, फोहोरमैला तिा ववपद् व्यवस्िापन शािा 

क) वन, वन्यजन्तु, भू—संरक्षण तिा जैववक ववववधता सरंक्षण शािा 
▪ वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयाणवरण तिा जवैवक 

ववववधता सम्बन्धी स्िानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ सामुदानयक, ग्रामीण तिा शहरी, धासमणक, कवुसलयती वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग 
र ननयमन  

▪ वन उपभोतता समूहको व्यवस्िापन 

▪ मध्यवती क्षेत्रको सामुदानयक, धासमणक र कबुसलयती वनको व्यवस्िापन 

▪ नदी क्रकनार, नदी उकास, नहर क्रकनार तिा सडक क्रकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्िापन 

▪ ननजी तिा व्यवसानयक वनको प्रबद्र्घन र ननयमन 

▪ सावणजननक िाली जग्गा, पािा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्िापन 

▪ जडीबुटी तिा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन,  

प्रबद्र्घन, प्रशोधन, र बजार व्यवस्िापन 

▪ वनबीउ बगैँचा स्िापना, व्यवस्िापन र प्रवद्र्घन 

▪ नसणरी स्िापना, त्रबरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवद्र्धन 

▪ वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसानयक पालन, उपयोग र अनुगमन 

▪ वन्यजन्तुबाट स्िानीय समुदायमा पने प्रभाव रोकिाम, व्यवस्िापन  
▪ स्िानीय प्राणी उद्यान )धचडडयािाना (सञ्चालनको स्िापना र  

▪ स्िानीय वन्यजन्तु पयणटन र आयआजणन 
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▪ स्िानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यवस्िापन 

▪ वन, वन्यजन्तु तिा चराचरुुङ्गीको असभलेिाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान 

▪ रैिाने प्रजानतको संरक्षण र प्रवद्णधन 

▪ समचाहा प्रजानतको ननयन्त्रण 

▪ जैववक ववववधताको असभलिे 

▪ सामुदानयक भूसंरक्षण र सोमा आधाररत आय आजणन कायणिम 

▪ भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्िापनजन्य सामुदानयक अनुकूलन 

▪ जलवायू पररवतणन अनुकुलन कायण  
▪ आय आजणनमा आधाररत जडीबुटीको संरक्षण, प्रबद्र्धन, व्यवस्िापन 

ि) वातावरण, पयाणवरण एवं जलाधारक्षेत्र संरक्षण उपशािा 
▪ स्वच्छ तिा स्वस्ि वातावरण र जलाधार तिा वन्ययजन्तुको संरक्षण व्यवस्िापन 

सम्बन्धी नीनत, कानून, कायणिम तजूणमा, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ बकृ्षारोपण, हररयाली तिा हररत क्षेत्रको प्रवणद्धन 

▪ वायु तिा ध्वनीको प्रदरू्ण ननयन्त्रण 

▪ हाननकारक पदािणहरूको ननयमन तिा  ननयन्त्रण 

▪ वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण 

▪ न्यून कावणनमुिी तिा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन 

▪ वातावरण संरक्षण क्षेत्र ननधाणरण र व्यवस्िापन 

▪ पदहरो ननयन्त्रण 

▪ जलवायू पररवतणन अनुकुेुलन कायणिम  
ग)फोहरमैला व्यवस्िापन उपशािा 

▪ फोहरमैला सङ्कलन, पुनाः उपयोग, प्रशोधन, ववसजणन र सोको सेवा शुल्क ननधाणरण र 
ननयमन 

▪ ल्याण्डक्रफल साईट व्यवस्िापन 

▪ सरसफाई  तिा स्वास््यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्िापन 

▪ सावणजननक शौचालय व्यवस्िापन 

(घ) ववपद् व्यवस्िापन, बारुण यन्त्र, एम्वुलेन्स उपशािा 
▪ ववपद् व्यवस्िापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिा स्िानीयस्तरका आयोजनाको 

कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ ववपद् पूवण तयारी तिा प्रनतकायण योजना, जोखिम न्यूनीकरण कायण योजना 
▪ ववपद् पूवण तयारी, िोज तिा उद्धार, राहत सामग्रीको पूवण भण्डारण, ववतरण र समन्वय 

▪ ववपद् जोखिम क्षेत्रको नतसाङ्कन तिा बस्तीहरूको पदहचान र स्िानान्तरण 

▪ ववपद् व्यवस्िापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय समुदाय, संघ संस्िा, ननजीक्षेत्रसाँग सहयोग, 

समन्वय र सहकायण 
▪ ववपद् कोर्को  स्िापना तिा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 
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▪ ववपद् पश्चात ्स्िानीयस्तरको पुनस्र्िापना र पुनननणमाणण 

▪ ववपद् सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्िापन र अध्ययन अनुसन्धान 

▪ प्राकृनतक प्रकोपको रोकिाम र पूवण तयारी 
▪ ववपद् जोखिम न्यूनीकरणका लाधग पूवण सूचना प्रणाली सम्बन्धी कायणिमको तजुणे मृा र 

कायाणन्वयन,  

▪ बारुण यन्त्र तिा एम्बुलेन्सको सञ्चालन तिा व्यवस्िापन 

▪ स्िानीय आपतकालीन कायण सञ्चालन प्रणाली 
(७)  भूसम व्यवस्िापन तिा भवन ननयमन शािा 

(क) भू—उपयोग तिा वस्ती ववकास उपशािा 
▪ शहरीकरण, बस्ती ववकास सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्वन्धी योजना 

तजुणमा, आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ आधारभूत आवासका योजना तजुणमा र कायाणन्वयन 

▪ नगरपासलकामा अव्यवजस्ित बसोबास व्यवस्िापन कायणिमको तजुणमा र कायाणन्वयन 

▪ आधारभूत बसोवास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसाँग समन्वय 

▪ योजनाबद्ध र व्यबजस्ित वस्ती ववकासका कायणिमको तजुणमा कायाणन्वयन 

▪ एकीकृत बस्ती ववकासका लाधग जग्गाको एकीकरण तिा जग्गा ववकास र व्यबस्िापन 

▪ आफ्नो क्षते्रको भूउपयोग नीनत, योजना, कायणिम तजुणमा र कायाणन्वयन  
▪ व्यवजस्ित बस्ती ववकासका कायणिमको तजुणमा र कायाणन्वयन 

▪ संघीय र प्रदेश कानुन बमोजजम स्िानीय तहमा सुकुम्वासी पदहचान र असभलेि 
व्यवस्िा 

▪ स्िानीयस्तरमा सुकुम्वासी सम्वन्धी जीववकोपाजणन र वसोवास व्यवस्िा 
▪ एकीकृत वस्ती ववकासका लाधग जग्गाको एकीकरण तिा जग्गा ववकास र व्यवस्िापन 

। 
(ि) जग्गा नापी तिा नतसा, घरजग्गा धनी पुजाण उपशािा 

▪ घरजग्गा धनी दताण प्रमाणपुजाण ववतरण तिा लगत व्यवस्िापन 

▪ भूसमको वगीकरण अनुसारको लगत  
▪ जग्गाको क्रकत्ताकाट र भूमी लगत )नतशा , स्रसे्ता  (संरक्षणननमाणण र  

▪ सरकारी प्रयोजनका लाधग जग्गा प्राज्त, मुआब्जा ननधाणरण तिा ववतरणमा समन्वय र 
सहजीकरण 

▪ जग्गा वववाद समाधानमा मलेसमलाप र मध्यस्िता 
▪ ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुराताजत्वक महत्व लगायत वन, सीमसार क्षेत्र, 

तटवती क्षते्रका जग्गा सम्बन्धी लगत 

(ग) भवन तिा भवन संदहता एवं ननमाणण इजाजत (डडजाइन समेत) उपशािा 
▪ भवन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तिा सो सम्वन्धी योजना तजुणमा, आयोजना 

पदहचान, अध्ययन, कायाणन्वयन र ननयमन, 
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▪ राजष्िय भवन संदहता तिा मापदण्ड बमोजजम भवन ननमाणण अनुमनत र ननयमन 

▪ भवन ननमाणणको नतशा स्वीकृनत, संशोधन, ननयमन 

▪ पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रर्हालय संरक्षण, सम्बद्र्धन र पुनाःननमाणण, 

▪ सरकारी भवन, ववद्यालय, सामुदानयक भवन, सभागहृ तिा अन्य सावणजननक भवन तिा 
संरचना ननमाणण र ममणत संभार, 

(८) न्याय, कानून तिा मानव अधधकार प्रवद्र्धन शािा 
(क) नगर प्रहरी व्यवस्िापन उपशािा 

▪ संघीय तिा प्रदेश कानूनको अधधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन तिा व्यवस्िापन 
नीनत, कानून, मापदण्ड, कायाणन्वयन र ननयमन,  

▪ नगर प्रहरीमाफण त देहायका कायण सम्पादन गने, 

▪ नीनत, कानून, मापदण्ड, ननणणयहरु कायाणन्वयनमा सहयोग, 

▪ सम्पवत्तको संरक्षण, 

▪ नगरपासलकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तिा जात्रा चाडपवणको व्यवस्िापनमा 
सहयोग, 

▪ स्िानीय बजार तिा पाक्रकण ङ्ग स्िलको व्यवस्िापनमा सहयोग, 

▪ नगर प्रहरी सम्बन्धी कायणपासलकाले तोके बमोजजमका नीनत, योजना, कायणिम 
कायाणन्वयन,   

▪ नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायाणन्वयन र कसूर उपर छानववन र 
अनुसन्धान, 

▪ स्िानीय न्यानयक ससमनतल ेगरेका आदेश, फैसला कायाणन्वयनमा सहयोग, 

▪ कायाणलय पररसर, सम्पदा, सावणजननक, ऐलानी, पनतण जग्गा, सावणजननक भवन तिा भौनतक 
पूवाणधारको संरक्षण र सुरक्षा, 

▪ ववपद् व्यवस्िापनमा सहयोग, 

▪ अपराध रोकिाम तिा अनुसन्धानमा सहयोग, 

▪ फूटपाि व्यवस्िापन 

▪ ननमाणण ननयमन 

▪ गुणस्तर ननयन्त्रण 

▪ नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायण । 
(ि) न्याय, कानून तिा मानव अधधकार प्रवद्र्धन उपशािा 

▪ न्यानयक ससमनतको सधचवालय, न्याय, कानून, मानव अधधकार प्रवद्र्धन तिा मेलसमलाप 
र मध्यस्िता, ननणणय तिा फैसला कायाणन्वयन 

▪ न्यानयक ससमनतको सधचवालय सम्वन्धी कायण 
▪ न्याय तिा कानूनी राज्यको पररपालना 
▪ मानव अधधकारको संरक्षण तिा प्रवद्र्धन 

▪ व्यजतत र समुदायबीच मेलसमलाप र मध्यस्िताको व्यवस्िापन 
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▪ न्यानयक ननणणय तिा फैसला कायाणन्वयन 

(ग) ववधायन उपशािा 
▪ कायणपासलका तिा सभामा पेश गनुणपने ववसभन्न नीनत, ननयम तिा कानूनको मसौदामा 

संयोजन र समन्वय 

▪ नीनत, कानुनको प्रमाणीक प्रनतको संरक्षण, प्रकासन र असभलेि 

▪ ववधायन सम्वन्धी अन्य कायण । 
(९) योजना, अनुगमन तिा त्यांक शािा 

(क) योजना उपशािा 
▪ ववकास आयोजना तिा पररयोजना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना र ननयमन 

▪ स्िानीय ववकास नीनत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तिा दीघणकालीन ववकास योजना 
तजूणमा, अनुगमन तिा मूल्यांकन 

▪ आधिणक, सामाजजक, सााँस्कृनतक, वातावरणीय, प्रववधध र पूवाणधारजन्य ववकासका लाधग 
आवश्यक आयोजना तिा पररयोजनाहरूको तजुणमा, कायाणन्वयन, अनुगमन तिा 
मूल्याङ्कन 

▪ बावर्णक ववकास कायणिम, आयोजना तजुणमा, कायाणन्वयन 

▪ ववकास ननमाणण प्रकृयामा स्िानीय जनसहभाधगता असभबदृ्धधका कायणिम तजुणमा र 
कायाणन्वयन 

▪ ववकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 

▪ उपभोतता ससमनतको वववरण, क्षमता ववकास 

▪ ववकासका प्रािसमकता प्रा्त क्षेत्र ननधाणरण 

▪ संघीय र प्रादेसशक आयोजना, पररयोजना कायाणन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र 
सहयोग 

▪ ववकास आयोजना तिा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायण । 
ि) अनुगमन तिा मूल्यांकन उपशािा 

▪ ववकास आयोजनाको अनुगमन, आवधधक प्रगनत तिा प्रनतफलको समीक्षा 
▪ ववकास योजनाको अनुगमन तिा मूल्यांकनको आधार तिा प्रक्रिया ननधाणरण 

▪ आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तिा प्रभाव मूल्याङ्कन 

▪ त्रबर्यक्षेत्रगत नीनतको अनुगमन तिा मूल्यांकन 

(ग) त्यांक व्यवस्िापन उपशािा 
▪ त्याङक संकलन, व्यवस्िापन तिा प्रयोग सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, 

कायाणन्वयन र ननयमन 

▪ सूचना तिा असभलेि केन्िको स्िापना तिा सञ्चालन 

▪ स्िानीय त्याङक संकलन, प्रशोधन, असभलेखिकरण तिा ववतरण 

▪ आधारभूत त्यांक संकलन र व्यबस्िापन जनसाङ्जख्यक, प्राकृनतक, आधिणक, सामाजजक, 

सांस्कृनतक, भौनतक पूबाणधार, रोजगारीको अवस्िा, कूल ग्राहस््य उत्पादन, प्रनतव्यजतत 
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आय, मानव ववकास सूचकाङ्क, राजश्व तिा आयव्यय समेतको त्याङ्क सङ्कलन र 
प्रशोधन गरी सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व धचत्र तिा श्रोत नतसाको 
अद्यावधधक एवं असभलेि 

▪ बेरोजगारको त्यांक सकंलन 

▪ स्िानीय व्यापारको त्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान 

▪ सामाजजक सुरक्षा सम्बन्धी स्िानीय त्याङ्क र सूचना व्यवस्िापन 

▪ सम्पन्न भएका तिा चालू योजनाको वववरण 

▪ त्रबर्क्षेत्रगत सूचना, त्यांकको संकलन, असभलिे 

▪ प्रदेश तिा संघसाँग त्यांक एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वय 

▪ सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तिा  साधनको असभलेि )प्रोफाईल (व्यबस्िापन  

▪ नगरपासलकाको आवधधक तिा वावर्णक कायणिम र बजटे स्वीकृनत । 
 

४. ननकायवाट प्रदान गररने सेवािः 
नगरपासलकाबाट सूचना माग सम्बन्धी सेवा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन÷ननयम अनुसार प्रदान हुने गरेको छ । 
ववर्यगत शािाहरु,वडा कायाणलयहरु, स्वास््य चौकीहरु र शहरी स्वास््य केन्िहरुबाट हुने गरेको क्रियाकलापहरु 
नगरपासलकाले नननतगत कायण र समन्वय गने तिा सो ववरुद्ध उजूरी तिा गुनासो सुन्ने गरेको छ । 

५. नगरपाललकाको शािा र जिम्मेवार अधधकारी एवं सम्बजन्धत शािा प्रमुििः 
नगरपासलकाको कायणक्षेत्र सभत्र समादहत गररएको ववसभन्न क्रियाकलापहरु संचालन गनण नगरपासलकामा देहाय 
बमोजजमका शािा व्यवस्िा गररएको छ । सो अनुसार नगरपासलकाको शािाहरु सम्पादन गनुणपने गरी ननददणव्ट 
गररएको कायणवववरण वुाँदा नं ३ मा उल्लेि गररसक्रकएको छ । 
सस.
न. 

शािाको नाम जजम्मेवारी अधधकारीको 
पद 

जजम्मेवार अधधकारीको नाम 

१ दधुौली नगरपासलका नगरकायणपासलकाको 
कायणलय 

प्र.प्र.अ समत्र प्रसाद काफ्ल े

२ सशक्षा शािा उप-सधचव समत्र प्रसाद काफ्ल े

३ योजना,अनुगमन तिा त्यांक शािा प्रशासकीय अधधकृत कमल बहादरु काकी 

४ आधिणक प्रशासन शािा लेिा शािा प्रमुि चुडामणी आचाणय 

५ स्वास््य शािा सस.अ.हे.व (अधधकृत 
छैठौ)  

जगददश मण्डल 
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६ कृर्ी ववकास शािा अधधकृत छैठौ  ससता िनतवडा 

७ पशु ववकास शािा अधधकृत छैठौ  कुमारी सुन्तला बुढािोकी 

८ सामाजजक ववकास शािा अधधकृत छैठौ सुरज कुमार काकी 

९ शहरी पूवाणधार ववकास शािा अधधकृत छैठौ रववन्ि कुमार साह 

१० भूमी व्यवस्िापन तिा भवन ननयमन 
शािा 

अधधकृत सातौ सशव प्रसाद शमाण 

११ सामान्य प्रशासन शािा अधधकृत आठौँ कमल बहादरु काकी  

१२ न्याय,कानून तिा मानव अधधकार 
शािा 

अधधकृत छैठौ हरर कुमार शे्रष्ठ 

१३ वातावरण सरसफाइण तिा ववपद 
व्यवस्िापन शािा 

अधधकृत छैठौ रोसशका अधधकारी 

१४ न्यानयक ससमनत शािा अधधकृत छैठौ हरर कुमार शे्रष्ठ 

१५ प्रधानमन्त्री रोजगार कायणिम अधधकृत छैठौ एम्मर बहादरु ित्री 

१६ मदहला बालबासलका तिा जषे्ठ नागररक 
शािा 

सहायक स्तर पााँचौं रमा कुमारी तामाङ 

१७ ब्यवत्तगत घटना दताण तिा सामाजजक 
सुरक्षा शािा 

सहायक स्तर पााँचौं अजस्मता िड्का 

रोशन काफ्ल े

१८ राजश्व शािा अधधकृत सातौँ भगवान झा 

१९ आन्तररक ब्यवस्िापन शािा सहायक स्तर पााँचौं शसमणला ित्री 

२० जग्गा नापी तिा नतसा शािा सहायक स्तर चौिो सशवकेन्ि दौल्याल 

 

 

६. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र सेवा अवधीिः 
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(६.१) सेवा प्रदान गनण लाग्ने दस्तुर 
सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली २०६५ को ननयम ४ बमोजजम र अन्य त्रबशेर् कानूनले तोके 
बमोजजमको दस्तुर । 
(६.२) सेवा प्रा्त गनण लाग्ने अवधध 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ ले तोकेको अवधधसभत्र र अन्य त्रबशेर् कानूनले अवधध 
तोकेकोमा सोही बमोजजमको सेवा अवधध । 

 

 

 

७. ननणवय गने प्रकृया र अधधकारिः 
नेपालको संववधान,  स्िानीय सरकार संचालन ऐन २०७४,  दधुौली नगरपासलका कायणसंपादन  ननयमावली २०७४,  
दधुौली नगरपासलका कायणववभाजन  ननयमावली २०७४, ,सावणजननक िररद ऐन २०६३ र ननयमावली २०६४  र अन्य 
प्रचसलत कानुन वमोजजम सहभाधगता मुलक पद्धनत अवलम्वन गरी प्रमुि प्रकाशकीय अधधकृत, नगर उपप्रमुि, 

प्रमुि, ववर्यगत ससमनतहरु, न्यायीक ससमनत,  नगरकायणपासलका र नगरसभावाट ननणणय हुने गरेको । 
 

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारीिः 
नगर प्रमुि, नगरकायणपासलका र नगरसभा 
 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरणिः 
सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको वववरणिः 

१. आ.व २०७९/०८० को नगर सभावाट स्वीकृत वावर्णक नननत,कायणिम तिा बजेट पुजस्तका प्रकाशन तिा 
ववतरण गरीएको । 

२. कोसभड संिमणको जोखिममा रहेका नगरवाससहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजजम वडा नं 
५ प्रािसमक स्वास््य केन्ि ससिौली साँगै स्िापना भएको दधुौली कोसभड अस्पतालमा २० वेड क्षमताको 
ननाःशुल्क कोसभड उपचार सेवा ननरन्तर संचालन गररएको । कोभिड १९ को संक्रभितहरुलाई उपचारको 
लाभि अस्पताल जान एकतर्फि  एम्बलेुन्स िाडा भनिःशलु्क गररएको । 
। 

३. आ.व २०७८/०७९ मा योजना तिा कायणिमहरु कायाणन्वयन भई भुततानी वााँकी भएका योजना तिा 
कायाणिमहरुको भुततानी गररएको । 

४. आ.व २०७९/०८० को नगर सभावाट ववननयोजजत वडा स्तरीय तिा नगरस्तरीय योजना तिा 
कायणिमहरुको कायाणन्वयन गनण शािागत तिा वडागत अजख्तयारी ददईएको । 

५. आ.व २०७९/०८० को नगर सभावाट ववननयोजजत वडा स्तरीय तिा नगरस्तरीय योजना तिा 
कायणिमहरुको कायाणन्वयन गनण उपभोत्ता ससमनतहरु सगं सम्झौता गररएको । 

६. कायण सम्पन्न भएका योजना तिा कायणिमहरुको ननयसमत अनुगमन गरर भुततानीको लाधग ससफाररस 
गररएको । 

७. वतयौदा रहेको वेरुजु फछणयौट गने कायण ननरन्तर रुपमा गदै आइरहेको । 
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८. सेवा सञ्चालनको लाधग आवश्यक ऐन,ननयम र कायाणववधध तयारी तिा राजपत्रमा प्रकाशन गररएको । 

९. चालु आ.व. को लाधग कायाणलयको लाधग आवश्यक स्टेशनरी, छपाई सामाग्री लगायत अन्य त्रबर्यगत 
शािाका िररदहरु टेण्डर तिा आवश्यक अन्य प्रक्रिया पुरा गरर सेवा,वस्तु तिा ननमाणण कायण िररद 
प्रक्रकया शुरु गररएको । 

१०. चालु आ.व. को लाधग कायाणलयको ववर्यगत शािाहरुमा ववननयोजजत योजना तिा कायणिमहरु शुरु 
भएको।  

 

१०. सुचना अधधकारी र प्रमुिको नाम पदिः 
कायाणलय प्रमुि  श्री समत्र प्रसाद काफ्ल े   पदाः प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत । 

सूचना अधधकारी  श्री कमल बहादरु काकी   पदाः प्रशासकीय अधधकृत । 
 

११.ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेलशकाको सूची (नगरकायवपाललका र नगरसभाका ववलभन्न बैठकबाट) 
स्वीकृतिः 

१. दधुौली नगरपासलकाको प्रशासकीय कायणववधध ९ननयसमत गने० ऐन, २०७५ 

२. दधुौली नगरपासलकाका पदाधधकारीहरुको आचार सदंहता, २०७४ 

३. दधुौली नगरपासलकाको कायणिम संचालन िचणको मापदण्ड, २०७४ 

४. अशतत, असाहाय तिा दैवव प्रकोप पीडडतहरुको लाधग आधिणक सहायता उपलव्ध गराउने सम्वन्धी 
मापदण्ड, २०७४ 

५. दधुौली नगरपासलकाको स्िानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

६. दधुौली नगरकायणपासलकाको ननणणय वा आदेश र अधधकारपत्रको प्रमाखणकरण ननयमावली, २०७४ 

७. दधुौली नगरकायणपासलकाको कायणसम्पादन ननयमावली, २०७४ 

८. दधुौली नगरकायणपासलकाको कायणववभाजन ननयमावली, २०७४ 

९. दधुौली नगरकायणपासलकाको वैठक संचालन सम्वन्धी कायणववधध, २०७४ 

१०. नगरसभा संचालन कायणववधध, २०७४ 

११. ऐलानी जग्गाको वववरण सकंलन तिा असभलेखिकरण र व्यवस्िापन सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

१२. एक्रककृत सम्पनतकर व्यवस्िापन कायणववधध, २०७५ 

१३. दधुौली नगरपासलकामा करारमा प्राववधधक कमणचारी व्यवस्िापन गने सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

१४. दधुौली नगरपासलकाको आन्तररक आय संकलन ठेतका वन्दोवस्त सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

१५. दधुौली नगरपासलकाको घ बगणको ननमाणण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

१६. दधुौली नगरपासलकाको टोल सुधार संस्िा गठन तिा संचालन कायणववधध, २०७५ 

१७. दधुौली नगरपासलकाको उपभोतता ससमनत गठन, पररचालन तिा व्यवस्िापन सम्वन्धी कायणववधध, 

२०७५ 

१८. दधुौली नगरपासलकाको एफ।एम रेडडयो व्यवस्िापन तिा संचालन कायणववधध, २०७५ 

१९. दधुौली नगरपासलकाको वजार अनुगमन ननदेसशका, २०७५ 

२०. दधुौली नगरपासलकाको सशक्षाक्षते्र ववकास अनुदान कायणिम संचालन कायणववधध, २०७५ 
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२१. दधुौली नगरपासलकाको शहरी स्वास््य जतलननक संचालन कायणववधध, २०७५ 

२२. दधुौली नगरपासलकाको वडाकायाणलयहरुलाई आधिणक अजख्तयारी ददने सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

२३. दधुौली नगरपासलकाको संघ, संस्िा, समुह तलव आददलाई अनुदान ददने सम्न्धी कायणववधध, २०७५ 

२४. दधुौली नगरपासलकाको गरीवव ननवारणको लाधग लघु उद्यम ववकास कायणिम संचालन कायणववधध, 

२०७५ 

२५. दधुौली नगरपासलकाको उजाण ववकास सम्वन्धी ननदेसशका, २०७५ 

२६. दधुौली नगरपासलकाको फोहोरमैला व्यवस्िापन ऐन, २०७५ 

२७. दधुौली नगरपासलकाको सशक्षा ऐन, २०७५ 

२८. दधुौली नगरपासलकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

२९. दधुौली नगरपासलका न्यायीक ससमनतको काम कारवाही क्रकनारा सम्वन्धी ९कायणववधध सम्वन्धी० 
ऐन, २०७५ 

३०. दधुौली नगरपासलकाको आधिणक कायणववधध ९ननयसमत तिा व्यवजस्ित० ऐन, २०७५ 

३१. दधुौली नगरपासलकाको कृवर् व्यवसाय प्रवद्णधन ऐन, २०७५ 

३२. दधुौली नगरपासलकाको ववपद, जोखिम न्युननकरण तिा व्यवस्िापन ऐन, २०७५ 

३३. दधुौली नगरपासलकाको संस्िा दताण ऐन, २०७५ 

३४. दधुौली नगरपासलकाको पशुस्वास््य तिा पशुसेवा ऐन, २०७५ 

३५. अपाङ्गता भएका व्यजततको पररचय पत्र ववतरण सम्वन्धी कायणववधध, २०७५ 

३६. दधुौली नगरपासलकाको आपतकासलन कायण संचालन केन्ि स्िापना तिा संचालन सम्वन्धी 
कायणववधध, २०७५ 

३७. दधुौली नगरपासलकाको नदद तिा अन्य सावणजननक क्षते्रको सरसफाइ सम्वन्धी कायणववधध, २०७६ 

३८. दधुौली नगरपासलकाको वालगहृ संचालन सम्वन्धी कायणववधध, २०७६ 

३९. दधुौली नगरपासलकाको वालवववाह ववरुद्ध कायणिम संचालन सम्वन्धी कायणववधध, २०७६ 

४०. दधुौली नगरपासलकाको सडक वालवासलकाको व्यवस्िापन सम्वन्धी कायणववधध, २०७६ 

४१. दधुौली नगरपासलकाको ववपद व्यवस्िापन कोर् संचालन कायणववधध, २०७६ 

४२. दधुौली नगरपासलकाको कर तिा गैर कर राजश्व लागाउने र उठाउने सम्वन्धी ऐन, २०७६ 
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१२. आम्दानी, िचव तथा आधथवक कारोवार सम्वन्धी अध्यावधधक वववरणिः 

 

  

दधुौली नगरपाललका 
नगर कायवपाललकाको कायावलय, लसन्धुली 

कायावलयको कोड : ८०३२५४०२३१५ 

आय व्ययको बबबरण 

अनुसुधच-१ (ननणवय नं ५ ववववध-१ सँग सम्बजन्धत) 
आ.व. : २०७९।८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०७९/०६/३१ 

आय व्यय 

शीर्णक प्रस्ताववत आय वास्तववक आय बााँकी शीर्णक बावर्णक बजेट िचण बााँकी 

संघीय सरकार ६३,३४,००,००० १५,८१,२५,००० ४७,५२,७५,००० चाल ु ६९,८५,८७,४२३.६४  
१४,३६,३१,२०७.

३० 

५५,४९,५६,२१६.
३४ 

१३३११ 
समाननकरण 
अनुदान 

१८,०१,००,००० ४,५२,५०,००० १३,५७,५०,००० 

२११११ 
पाररश्रसमक 
कमणचारी 

७,६२,४६,०००.००  
२,१९,५५,४८२.९

० 
५,४२,९०,५१७.१० 

१३३१२ शसतण 
अनुदान चालु 

४०,९९,००,००० १०,२२,५०,००० ३०,७६,५०,००० २११२१ पोशाक ३५,००,०००.०० ०.०० ३५,००,०००.०० 

१३३१३ शसतण 
अनुदान पुाँजीगत 

२,७५,००,०००.००  ६८,७५,०००.०० २,०६,२५,०००.० २११२२ िाद्यान्न १०,४६,५९२.०० ०.०० १०,४६,५९२.०० 

१३३१५ ववरे्श 
अनुदान पुाँजीगत 

५०,००,०००.००  १२,५०,०००.० ३७,५०,०००.०० 
२११३१ स्िानीय 
भत्ता  

१,२६,०००.०० ०.०० १,२६,०००.०० 

१३३१७ समपुरक 
अनुदान पुाँजीगत 

१,००,००,०००.००  २५,००,०००.० ७५,००,०००.०० 
२११३२ महंगी 
भत्ता ८१,६०,०००.००  ११,०२,०००.०० ७०,५८,०००.०० 

प्रदेश सरकार ७,४६,६९,०००.००  १,८६,६७,२५०.०० ५,६०,०१,७५०.० 

२११३४ 
कमणचारीको बैठक 
भत्ता  

२,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० 

१३३११ 
समाननकरण 
अनुदान 

१,७४,५५,०००.००  ४३,६३,७५०.० १,३०,९१,२५०.०० 
२११३९ अन्य 
भत्ता ३,९०,०००.००  २४,५००.०० ३,६५,५००.०० 

१३३१२ शसतण 
अनुदान चालु 

३,१५,२८,०००.००   ७८,८२,०००.०० २,३६,४६,०००.०० 

२११४१ 
पदाधधकारी बैठक 
भत्ता 

६४,९८,५००.००  ६,३९,२५०.०० ५८,५९,२५०.०० 

१३३१३ शसतण 
अनुदान पुाँजीगत 

   
२११४२ 
पदाधधकारीअन्य 
सुत्रबधा 

१,९३,३०,०००.००  २१,०७,४००.००                   १,७२,२२,६००.०० 

१३३१५ ववरे्श 
अनुदान पुाँजीगत 

   २१२१४ कमणचारी 
कल्याण कोर् 

३०,८२,४४३.०० ०.०० ३०,८२,४४३.०० 

१३३१६ समपुरक 
अनुदान चालु  

२,५६,८६,०००.००  ६४,२१,५००.००   १,९२,६४,५००.०० 
२२१११ पानी तिा 
त्रबजुली ३१,४२,०००.००  ३,५९,३७०.०० २७,८२,६३०.०० 

१३३१७ समपुरक 
अनुदान पुाँजीगत 

   २२११२ संचार 
महसुल 

१३,५५,०००.००  ३१,७४०.०० १३,२३,२६०.०० 

राजस्व बाडफाड ३०,६२,३४,४२३.००  ३,६२,५६,४३३.१५ २६,९९,७७,९८९.८५ 
२२२१२ इन्धन 
(कायाणलय प्रयोजन) ९०,३७,०००.००  १६,०४,४३२.०० ७४,३२,५६८.०० 
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११३१५ घरजग्गा 
रजजष्टेशन दस्तुर 

५,५०,००,०००.००  ५०,००,०००.०० ५,००,००,०००.०० 
२२२१३ सवारी 
साधन ममणत िचण ५४,७०,०००.००  

२०, 
०२,९९९.०० 

३४,६७,००१.०० 

११४११ बााँडफााँड 
भई प्रा्त हुने 
मूल्य असभबदृ्धध 
कर 

१६,८४,३७,०००.००  २,०२,८०,३६५.४६ १४,८१,५६,६३४.५४ 
२२२१४ ववमा तिा 
नववकरणकरण िचण  

१०,००,०००.०० ०.०० १०,००,०००.०० 

११४२१ बााँडफााँड 
भइण प्रा्त हुने 
अन्त:शुल्क 

०.००  ५९,७६,०६७.६९ ५९७६०६७६९ 

२२२२१ मेसशनरी 
तिा औजार ममणत 
सम्भार तिा 
संचालन िचण  

१८,०२,०००.००  ३,०१,९८०.०० १५,००,०२०.०० 

११४५६ 
बााँडफााँटबाट प्रा्त 
हुने सवारी साधन 
कर 

५,२९,४२,०००.००  ५०,००,०००.०० ४,७९,४२,०००.०० 

२२३११ मसलन्द 
तिा कायाणलय 
सामाग्री  

८०,९१,०००.००  ६,६४,१९२.०० ७४,२६,८०८.०० 

१४१५३ बााँडफााँड 
भई प्रा्त वन 
रोयल्टी 

   
२२३१५ पत्रपत्रत्रका 
छपाई तिा सुचना 
प्रकाशन िचण  

४१,०२,०००.०० ५,९५,०१४.०० ३५,०६,९८६.०० 

१४१५४ बााँडफााँड 
भई प्रा्त िानी 
तिा िननज 
सम्बन्धी रोयल्टी 

   २२४११ सेवा र 
परामसण िचण  

४,६२,०००.००  १,३८,९२०.०० ३,२३,०८०.०० 

१४१५७ बााँडफााँड 
भई प्रा्त दहत्तर 
बहत्तरको 
ववक्रिबाट प्रा्त 
हुने आय 

२,९८,५५,४२३.००  ०.०० ० २,९८,५५,४२३.०० 

२२४१२ सूचना 
प्रणाली तिा 
सफ्टवेयर संचालन 
िचण  

१३,५३,०००.००  २,७७,९००.०० १०,७५,१००.०० 

अन्तररक श्रोत १०,८९,८६,०००.६४  ७,२१,८४,६५४.६४ ३,६८,०१,३४६.०० 
२२४१३ करार सेवा 
शुल्क  

७,०९,१३,९३९.०० 
१,८७,०८,५८५.५

० 
५,२२,०५,३५३.५० 

११३१३ एकीकृत 
सम्पती कर 

५०,००,०००.००  ०.०० ० ५०,००,०००.०० 
२२४१९ अन्य सेवा 
शुल्क 

४,९४,०००.००  २,०९,४५७.१४ २,८४,५४२.८६ 

११३१४ 
भुसमकर/मालपोत 

३०,००,०००.००  ०.०० ० ३०,००,०००.०० 

२२५१२ ससप ववकास 
तिा जनचेतना 
तासलम तिा गोष्टी 
सम्वन्धी िचण  
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१३. तोक्रकए बमोजिम अन्य वववरण 
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१४. सावविननक ननकायको वेभसाइट भए सो को वववरण 

दधुौली नगरपासलकाका नगरकायणपासलकाको वेबसाइट www.dudhaulimun.gov.np  
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