
 
 

(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, 
२०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको) 

 

 

 

 

 

 

 

२०७७ साल श्रावण १ देजि २०७७ साल आज वन मसान् तसम्म सम्पाािदत ्रममखि 
क्रियाकलापाहरू 

(स्वत: ्रमकाशन) 

 

 

 

 

 

बूढानीलकण्ठ नगिपाानलका 

नगिकायवपाानलकाको कायावलय 

हात्तीगौंडा, काठमाडौं । 



 
 

स्वत: ्रमकाशन (Proactive Disclosure) 
 

 

नेपाालको संक्रवधानको धािा २७ मा िहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको 
हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ ि सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ मा ्रमत्येक 
सावविननक ननकायले आफ्नो गनतक्रवनधहरूको क्रवविण ३/३ मक्रहनामा ्रमकाजशत गनखवपाने कानूनी 
व्यवस्था छ ।सूचनाको हकको संिक्षण, सम्वर्द्वन ि ्रमचलन गिानन यस नगिपाानलकाबा  २०७७ 
सानन-आज वनको धवनधमा सम्पाािदत ्रममखि कायवहरू ्रमकाजशत गरिएको छ । साथै आगामी िदनमा 
यसलाई ननयनमत तथा थपा व्यवजस्थत गदै लैिाने ्रमण पानन गदवछौं । 

 

               बूढानीलकण्ठ नगिपाानलका 
 

नमनत :- २०७७ पाौष ८ गते  
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१. नगरपाविकाको स्वरुप र प्रकृवि 

्रमदेश न. ३ काठमाडौँ  जिल्लामा धवजस्थत बूढानीलकण्ठ नगिपाानलका  नपेााल सिकाि, तत्कालीन 
सङ्घीय मानमला तथा स्थानीय क्रवकास मन्रालयको नमनत २०७१ मजससि १६ गतेको मन्रीस्तिीय 
ननणवयबा  चपाली, भद्रकाली, िड्का भद्रकाली, च खननिेल, महाङ्काल, क्रवष्णखबूढानीलकण्ठ ि कपान गिी 
६ व ा गा.क्रव.स.हरू नमलाएि १९ वडामा नबभािन गिी ्रमशासकीय क्रहसावले समायोिन गरिएको 
नथयो । ति नपेााल सिकािको नमनत २०७१ फाल्गखन २७ गतेको ननणवयले साक्रवककै १९ व ा 
वडाहरूलाई १३ व ा वडाहरूमा पाखनः समायोिन गिी यसको धजन्तम ्रमशासकीय ढााँचा तयाि 
गरिएको हो । बूढानीलकण्ठ नगिपाानलका नपेाालकै ऐनतहानसक नगिपाानलकामध्येको एक 
नगिपाानलका हो । नेपाालको िािधानीमा धवजस्थत काठमाडौं जिल्लाका ११ व ा स्थानीय 
सिकािमध्ये (महानगिपाानलका बाहेक) िनसस्याको आधािमा नेपााल भिीको दोश्रो ठूलो यस 
नगिपाानलकाको नत्तितफव  नखवाको  जिल्लासाँग िोनडएको तथा जशवपाखिी नागािखवन िाक्रिय ननकख ञ्ज, 

दजक्षणमा काठमाडौँ महानगिपाानलकाको वडा नम्बि ३,४,६,७ ि  ोिा नगिपाानलकाको वडा नम्बि 
४ धापाासी िहेको छ । त्यस्तै पाजिमतफव   ोिा नगिपाानलका पादवछ भन े पूाववतफव  गोकणेश्वि 
नगिपाानलका ि काठमाडौँ महानगिपाानलकाको वडा नम्बि ६ साँग िोनडएको छ । काठमाडौँ 
नपात्यकाका थख्रमै धानमवक स्थलहरूमध्ये बूढानीलकण्ठ नगिपाानलका पानन महत्वपूाणव माननन्छ । 
नत्तिी भागमा जशवपाखिीका फेदीमा िहेको यो स्थल शैव, वैष्णव, ि बौर्द् धमावलम्वीको आस्थाको क्षेर 
हो । आवासीय क्षेर धेिै िहेको यस नगिपाानलकाको नत्तितफव  जशवपाखिी पाववत शृ्रङ्खला लगायत 
हरियाली िङ्गल िहेको यस नगिपाानलकामा नभिालो भभूाग पानन िहेको छ भने दजक्षणतफव  समथि 
भभूाग िहेको ि धनधकांश भभूाग बाक्लो बस्तीले ढाकेको छ । यस क्षेरबा  क्रवष्णखमती, रूद्रमती, 
धोबीिोला, यज्ञमती, च्यानेिोला िस्ता नदीिोलाहरू बगेि गएका छन ्।  

यस नगिपाानलकानभर ्रमनसर्द् बूढानीलकण्ठ मजन्दि चण्डेश्वि मजन्दि, रूदे्रश्वि, भद्रकाली, पाञ्चकन्या, 
जशव, कृष्ण, वंगलामखिी िस्ता देवदेवीका मजन्दिहरू िहेका छन ्। बौर्द्मागीहरूका चजचवत सावविननक 
गखम्बा श्री डाङ्यूि झयाङ्गतेिा दाग्र्यानलङ गखम्बा, आनी गखम्बालगायत बौर्द् मठहरू िहेका छन ्। 
त्यस्तै, क्रवनभन्न धमावलम्बीहरूका आस्थाका केन्द्रहरूसमेत िहेका छन ् । क्रवश्व मानजचरमा यस 
बूढानीलकण्ठ नगिपाानलकाको भौगोनलक धवजस्थनत २७ नडग्री ४३ नमने  १९सेकेन्ड नत्तिी 
धक्षांशदेजि २७ नडग्री ४८ नमने  ५० सेकेन्ड नत्तिी धक्षांश ि ८५ नडग्री २० नमने  ९ सेकेन्ड 
पूावी देशान्तिदेजि ८५ नडग्री २३ नमने  २८ सेकेन्ड पूावी देशान्तिसम्म फैनलएको छ । यस 
नगिपाानलकाको नचाइ समखन्द्री सतहदेजि १२८९ देजि २६९९ नम िसम्म िहेको छ भने कख ल 
क्षेरफल ३४.८० वगव क्रकनम िहेको छ । 

नेपााल सिकािको नमनत २०७१ फाल्गखन २७ को ननणवयले  साक्रवककै १९ वडालाई १३ वडा मा 
पाखनः समायोिन गिी यसको धजन्तम ्रमशासकीय ढााँचा तयाि गरिएको हो । बूढानीलकण्ठ 
नगिपाानलका नेपाालकै ऐनतहानसक नगिपाानलकामध्येको एक नगिपाानलका हो । बूढानीलकण्ठ 
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नगिपाानलका एक ्रमनसर्द् धानमवक नामबा  नामकिण गरिएको हो । हाल यस नगिकायवपाानलकाको 
कायावलय ८ नं.वडा हात्तीगौँडामा िहेको छ । नगिपाानलकाका वडा कायावलय िहेको स्थान ि 
स्वानमत्वसम्बन्धी क्रवविणलाई तलको तानलकामा िदइएको छ : 

वडा कायावलय कायावलय िहेको स्थान 

वडा नं. १ तौलखस ग 
वडा नं. २ चपाली घखम्ती 
वडा नं. ३ नािायणस्थान 
वडा नं. ४ पाानसको  
वडा नं. ५ क्रवष्णखमनत िोला, दखलाल ोल 
वडा नं. ६ िड् का भद्रकाली 
वडा नं. ७ हात्तीगौंडा, डढखगानाँ 
वडा नं. ८ गोल्फख  ाि 
वडा नं. ९ मन्डीिा ाि, कख मािी मागव 
वडा नं. १० आकासेधािा कपान 
वडा नं. ११ शस किेडााँडा कपान 
वडा नं. १२ दखगाव मजन्दि 
वडा नं. १३ च खनीिेल 
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२. नगरपाविकाको अविकार : स्थानीय सिकाि सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोजिम यस नगिपाानलकाको काम, कतवव्य ि धनधकाि देहायबमोजिम िहेको छ :  

क. नगि ्रमहिी 
(१) नगि ्रमहिीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापान, ननयमन तथा नगि ्रमहिी सम्बन्धी नीनत, 

कानून ि मापादण्डको ननमावण तथा कायावन्वयन, 

(२) देहायका कायवमा सहयोग पाखर् याननको लानग नगि ्रमहिीको पारिचालन गनव सक्नेः– 

(क) गानाँपाानलका वा नगिपाानलकाको नीनत, कानून, मापादण्ड तथा ननणवय कायावन्वयन, 

(ि) गानाँपाानलका वा नगिपाानलकाको सम्पाजत्तको सखिक्षा ि संिक्षण, 

(ग) स्थानीयस्तिमा हखने सभा समािोह, पािम्पािा तथा िारा चाडपाववको सखिक्षा व्यवस्थापान, 

(घ) स्थानीय बिाि तथा पााक्रकव ङ स्थलको िेिदेि ि व्यवस्थापान, 

(ङ) गानाँ वा नगि सिसफाई सम्बन्धी मापादण्डको कायावन्वयन, 

(च) न्याक्रयक सनमनतले गिेका नमलापार तथा ननणवयको कायावन्वयन, 

(छ) सावविननक ऐलानी ि पाती िग्गा, सावविननक भवन, सम्पादा तथा भौनतक पूावावधािको 
संिक्षण ि सखिक्षा, 
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(ि) क्रवपाद् व्यवस्थापान सम्बन्धी िोिी, नर्द्ाि, िाहत तथा पाखनस्र्थापाना, 
(झ) धननधकृत क्रवज्ञापान तथा होनडङ बोडव ननयन्रण, 

(ञ) छाडा पाशख चौपाायाको ननयन्रण, 

( ) धननधकृत ननमावण तथा सावविननक सम्पाजत्त धनतिमण िोकथाम तथा ननयन्रण, 

(ठ) कायवपाानलकाले तोकेको धन्य कायव। 

ि. सहकािी संस्था 
(१) सहकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्डको ननमावण, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) सम्बजन्धत गानाँपाानलका तथा नगिपाानलकाको भौगोनलक क्षेरनभर सञ्चालन हखने सहकािी 
संस्थाको दताव, धनखमनत, िािेिी ि क्रवघ न, 

(३) सहकािी वचत तथा ऋण पारिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापादण्ड ननधाविण ि ननयमन, 

(४) सहकािी सम्बन्धी िाक्रिय, केन्द्रीय, क्रवषयगत, ्रमादेजशक ि स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग समन्वय ि 
सहकायव, 
(५) सहकािी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापान ि धध्ययन धनखसन्धान, 

(६) स्थानीय सहकािी संस्थाको क्षमता धनभवकृ्रर्द्, 

(७) स्थानीय सहकािी क्षरेको ्रमवर्द्वन, पारिचालन ि क्रवकास । 

ग. एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय वा सम्मको एफ. एम. िेनडयो सञ्चालन धनखमनत, नवीकिण, ननयमन ि िािेिी, 
(२) ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी धन्य कायव । 

घ. स्थानीय कि, सेवा शखल्क तथा दस्तखि 

(१) सङ्घीय तथा ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही सम्पाजत्त कि, घि बहाल कि, घि िग्गा िजििेशन 
शखल्क, सवािी साधन कि, सेवा शखल्क दस्तखि, पायव न शखल्क, क्रवज्ञापान कि, व्यवसाय कि, भनूमकि 
(मालपाोत), मनोिञ्जन कि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय पूावावधाि तथा सेवाको शखल्क ननधाविण, सड्ढलन ि व्यवस्थापान, 

(३) टे्रक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, क्यानोननङ्ग, बञ्जी िम्पा, जिपाफ्लायि, र् याजफ् ङ्ग, मो िबो , केवखलकाि सेवा 
लगायत धन्य िल तथा स्थल क्षेरमा सञ्चालन हखने नवीन पायव कीय सेवा तथा साहनसक िेलको 
शखल्क, 

(४) िडीबख ी, कवाडी ि िीविन्तख कि ननधाविण तथा सङ्कलन, 

(५) स्थानीय िािस्वको आधाि क्रवस्ताि तथा ्रमवर्द्वन, 

(६) ढखगां, नगट्टी, वालखवा, मा ो, काठ दानिा, ििािखिी, स्ले , ििीढखगां आिद ्रमाकृनतक एवं िानीिन्य 
वस्तखको नबिी तथा ननकासी शखल्क दस्तखि सस कलन 

(७) नसफारिस, दताव, धनखमनत, नवीकिण आिदको शखल्क, दस्तखि ननधाविण ि सस कलन 
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(८) स्थानीय िािस्व ्रमवर्द्वनका लानग ्रमोत्साहन, 

(९) िािस्व सूचना तथा तथ्याकंको आदान ्रमदान, 

(१०) सङ्घीय तथा ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व च खहाव  ननयन्रण 
सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड ि ननयमन, 

(११) स्थानीय पूावावधाि सेवा ि नपायोगमा सेवा शखल्क दस्तखि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड ि 
ननयमन, 

(१२) मालपाोत सकंलन, 

(१३) कि तथा सेवा शखल्क सम्बन्धी धन्य कायव। 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापान 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापान सम्बन्धी नीनत, मापादण्ड, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन ि 
ननयमन, 

(२) संक्रवधानको धािा ३०२ को नपाधािा (२) बमोजिम समायोिन भएका कमवचािीको 
व्यवस्थापान, नपायोग ि समन्वय, 

(३) सगंठन क्रवकास, िनशजि व्यवस्थापान ि वजृत्त क्रवकास, 

(४) स्थानीय कानून बमोजिम सगंठन तथा व्यवस्थापान सवेक्षण गिी सगंठन संिचना तथा 
दिबन्दी ननधाविण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापानमा सूचना तथा सञ्चाि ्रमक्रवनधको नपायोग, ्रमवर्द्वन ि ननयमन, 

(६) िनशजि व्यवस्थापान तथा वजृत्त क्रवकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापान सम्बन्धी धन्य कायव। 

च. स्थानीय तथ्याकं ि धनभलेि सकंलन 

(१) स्थानीय तथ्याकं सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) आधािभतू तथ्याकं सड्ढलन ि व्यवस्थापान, 

(३) िन्म, मतृ्यख, क्रववाह, सम्बन्ध क्रवच्छेद, बसाइसिाइ दताव ि पाारिवारिक लगतको धनभलेि तथा 
पाञ्जीकिण व्यवस्थापान, 

(४) सूचना तथा सञ्चाि, ्रमक्रवनधयखि आधािभतू तथ्याकंको सकंलन ि व्यवस्थापान, 

(५) स्थानीय तथ्याकं ि धनभलेि सकंलन सम्बन्धी धन्य कायव । 

छ. स्थानीयस्तिका क्रवकास आयोिना तथा पारियोिना 
(१) क्रवकास आयोिना तथा पारियोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड तिखवमा, कायावन्वयन, 

धनखगमन, मूल्याकंन ि ननयमन, 

(२) आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, वाताविणीय, ्रमक्रवनध ि पूावावधाििन्य क्रवकासका लानग आवयक 
आयोिना तथा पारियोिनाहरूको तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन तथा मूल्याकंन, 
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(३) आयोिनाको धध्ययन, धनखसन्धान तथा ्रमभाव मूल्याकंन, 

(४) सम्भाव्य ्रमाकृनतक श्रोत तथा साधनको पाक्रहचान तथा धनभलेि व्यवस्थापान, 

(५) सङ्घीय तथा ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही शहिी क्रवकास, बस्ती क्रवकास ि भवन सम्बन्धी 
नीनत, कानून, मापादण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिखवमा, आयोिना पाक्रहचान, धध्ययन, कायावन्वयन ि 
ननयमन, 

(६) िाक्रिय भवन संक्रहता तथा मापादण्ड बमोजिम भवन ननमावण धनखमनत, धनखगमन ि ननयमन, 

(७) सिकािी भवन, क्रवद्यालय, सामखदाक्रयक भवन, सभागहृ ि धन्य सावविननक भवन तथा संिचनाको 
ननमावण ि ममवत सम्भाि तथा सञ्चालन ि व्यवस्थापान, 

(८) सङ्घीय ि ्रमदेशस्तिीय आयोिना तथा पारियोिनाको कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकिण ि 
सहयोग, 

(९) सखिजक्षत बस्ती क्रवकास सम्बन्धी नीनत, योिना, कायविम तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन, ननयमन 
ि मूल्याकंन, 

(१०) सावविननक ननमावण कायवको लानग ्रमचनलत कानून बमोजिमको “घ” वगवको इिाितपारको 
िािी, नवीकिण तथा िािेिी, 
(११) पायव न क्षेरको क्रवकास, क्रवस्ताि ि ्रमवर्द्वन सम्बन्धी आयोिनाहरूको पाक्रहचान, कायावन्वयन, 

व्यवस्थापान, धनखगमन तथा ननयमन, 

(१२) नवीन पायव कीय सेवा तथा कायवहरू सम्बन्धी आयोिनाहरूको पाक्रहचान, कायावन्वयन, 

व्यवस्थापान, धनखगमन तथा ननयमन, 

(१३) क्रवकास आयोिना तथा पारियोिना सम्बन्धी धन्य कायव । 

ि. आधािभतू ि माध्यनमक जशक्षा 
(१) ्रमािजम्भक बाल क्रवकास तथा जशक्षा, आधािभतू जशक्षा, धनभभावक जशक्षा, धनौपाचारिक जशक्षा, 
िखला तथा वैकजल्पाक ननिन्ति नसकाइ, सामखदाक्रयक नसकाइ ि क्रवशेष जशक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापादण्ड, योिना तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन, मूल्याकंन ि ननयमन, 

(२) सामखदाक्रयक, संस्थागत, गखठी ि सहकािी क्रवद्यालय स्थापाना, धनखमनत, सञ्चालन, व्यवस्थापान तथा 
ननयमन, 

(३) ्रमाक्रवनधक जशक्षा तथा व्यावसाक्रयक तानलमको योिना तिखवमा, सञ्चालन, धनखमनत, धनखगमन, 

मूल्याकंन ि ननयमन, 

(४) मातभृाषामा जशक्षा िदने क्रवद्यालयको धनखमनत, धनखगमन तथा ननयमन, 

(५) गानभएका वा बन्द गरिएका क्रवद्यालयहरूको सम्पाजत्त व्यवस्थापान, 

(६) गानाँ तथा नगि जशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवस्थापान, 

(७) क्रवद्यालय व्यवस्थापान सनमनत गठन तथा व्यवस्थापान, 
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(८) क्रवद्यालयको नामाकिण, 

(९) सामखदाक्रयक क्रवद्यालयको िग्गाको स्वानमत्व, सम्पाजत्तको धनभलेि, संिक्षण ि व्यवस्थापान, 

(१०) क्रवद्यालयको गखणस्ति धनभवकृ्रर्द् तथा पााठ्यसामग्रीको क्रवतिण, 

(११) सामखदाक्रयक क्रवद्यालयको जशक्षक तथा कमवचािीको दिबन्दी नमलान, 

(१२) क्रवद्यालयको नक्साकंन, धनखमनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन, 

(१३) सामखदाक्रयक क्रवद्यालयको शैजक्षक पूावावधाि ननमावण, ममवत सम्भाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापान, 

(१४) आधािभतू तहको पािीक्षा सञ्चालन, धनखगमन तथा व्यवस्थापान, 

(१५) क्रवद्याथी नसकाई नपालब्धीको पािीक्षण ि व्यवस्थापान, 

(१६) ननःशखल्क जशक्षा, क्रवद्याथी ्रमोत्साहन तथा छारवजृत्तको व्यवस्थापान, 

(१७) टू्यसन, कोजचङ िस्ता क्रवद्यालय बाक्रहि हखने धध्यापान सेवाको धनखमनत तथा ननयमन, 

(१८) स्थानीयस्तिको शैजक्षक ज्ञान, सीपा ि ्रमक्रवनधको संिक्षण, ्रमवर्द्वन ि स्तिीकिण, 

(१९) स्थानीय पाखस्तकालय ि वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापान, 

(२०) माध्यनमक तहसम्मको शैजक्षक कायविमको समन्वय ि ननयमन, 

(२१) सामखदाक्रयक क्रवद्यालयलाई िदने धनखदान तथा सोको बिे  व्यवस्थापान, क्रवद्यालयको आय 
व्ययको लेिा धनखशासन कायम, धनखगमन ि ननयमन, 

(२२) जशक्षण नसकाइ, जशक्षक ि कमवचािीको तानलम तथा क्षमता क्रवकास, 

(२३) धनतरिि शैजक्षक क्रियाकलापाको सञ्चालन । 

झ. आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई 

(१) आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पाोषण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिनाको 
तिखवमा, कायावन्वयन तथा ननयमन, 

(२) आधािभतू स्वास्थ्य, ्रमिनन स्वास्थ्य ि पाोषण सेवाको सञ्चालन ि ्रमवर्द्वन, 

(३) धस्पाताल ि धन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापाना तथा सञ्चालन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूावावधाि क्रवकास तथा व्यवस्थापान, 

(५) स्वच्छ िानेपाानी तथा िाद्य पादाथवको गखणस्ति ि वायख तथा ध्वननको ्रमदूषण ननयन्रण ि 
ननयमन, 

(६) सिसफाई सचेतनाको धनभवकृ्रर्द् ि स्वास्थ्यिन्य फोहोिमैलाको व्यवस्थापान, 

(७) स्वास्थ्यिन्य फोहिमैला सड्ढलन, पाखनः नपायोग, ्रमशोधन, क्रवसिवन ि सोको सेवा शखल्क ननधाविण 
ि ननयमन, 

(८) िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शहिी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, 

(९) औषनध पासल सञ्चालन, धनखमनत, धनखगमन ि ननयमन, 

(१०) सिसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेरबा  ननष्कानसत फोहोिमैला व्यवस्थापानमा ननिी तथा 
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गैिसिकािी क्षेरसाँग समन्वय, सहकायव ि साझेदािी, 
(११) पारिवाि ननयोिन तथा मातजृशशख कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, धनखमनत, धनखगमन तथा 
ननयमन, 

(१२) मक्रहला तथा बालबानलकाको कख पाोषण न्यूनीकिण, िोकथाम, ननयन्रण ि व्यवस्थापान । 

ञ. स्थानीय बिाि व्यवस्थापान, वाताविण संिक्षण ि िैक्रवक क्रवक्रवधता 
(१) स्थानीय व्यापााि, वस्तखको माग, आपूानतव तथा धनखगमन, नपाभोिा धनधकाि तथा क्रहत सम्बन्धी 
नीनत, कानून, मापादण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) बिाि तथा हा  बिाि व्यवस्थापान, 

(३) स्थानीय वस्तखहरूको नत्पाादन, आपूानतव तथा ननकासी ्रमक्षेपाण, मूल्य ननधाविण ि धनखगमन, 

(४) स्थानीय व्यापााि ि वाजणज्य सम्बन्धी पूावावधाि ननमावण, 

(५) स्थानीय वस्तख ि सेवा व्यापाािको मूल्य तथा गखणस्तिको धनखगमन ि ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिका व्यापाारिक फमवको दताव, धनखमनत, नवीकिण, िािेिी, धनखगमन ि ननयमन, 

(७) स्थानीय व्यापाािको तथ्याकं ्रमणाली ि धध्ययन धनखसन्धान, 

(८) ननिी तथा गैिसिकािी क्षेरसग समन्वय ि सहकायव, 
(९) स्थानीय व्यापााि ्रमवर्द्वन, सहिीकिण ि ननयमन, 

(१०) स्थानीय बौक्रर्द्क सम्पाजत्तको संिक्षण, ्रमवर्द्वन ि धनभलेिाकंन, 

(११) नपाभोिा सचेतना धनभवकृ्रर्द्, लजक्षत नपाभोिाको लगत व्यवस्थापान ि स्थानीय वस्तख तथा 
सेवाको गखणस्ति पािीक्षण, 

(१२) वाताविण संिक्षण ि िैक्रवक क्रवक्रवधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना 
तिखवमा तथा त्यसको कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(१३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोजिम न्यूनीकिण, 

(१४) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्यमा ्रमनतकूल धसि पाने क्रकनसमका नपाभोग्य वस्तखको बेचक्रविन ि 
नपाभोग तथा वाताविणीय ्रमदूषण ि हाननकािक पादाथवहरूको ननयन्रण, धनखगमन तथा ननयमन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा सिसफाई तथा फोहिमैला व्यवस्थापान, 

(१६) स्थानीयस्तिमा न्यून काबवनमूिी तथा वाताविणमैरी क्रवकास धवलम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तिमा हरित क्षेरको संिक्षण ि ्रमववर्द्न, 

(१८) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेर ननधाविण ि व्यवस्थापान, 

(१९) स्थानीय बिाि व्यवस्थापान, वाताविण संिक्षण ि िैक्रवक क्रवक्रवधता सम्बन्धी धन्य कायव। 

 . स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रष सडक ि नसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृक्रष सडक ि नसचाइ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड तथा सो 
सम्बन्धी योिना तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 
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(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृक्रष सडक, झोलखगें पूाल, पाखलेसा, नसाँचाइ ि त बन्धन सम्बन्धी 
गखरुयोिनाको तिखवमा, कायावन्वयन, ममवत, सम्भाि ि ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तिका नसाँचाइ ्रमणालीको ननमावण, सञ्चालन, िेिदेि, ममवत सम्भाि, स्तिोन्ननत, धनखगमन 
ि ननयमन, 

(४) यातायात सखिक्षाको व्यवस्थापान ि ननयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रष सडक सम्बन्धी धन्य कायव । 

ठ. गानाँसभा, नगि सभा, मेलनमलापा ि मध्यस्थताको व्यवस्थापान 

(१) गानाँसभा वा नगिसभा सम्बन्धी नीनत, कानून ि कायवक्रवनध, 

(२) स्थानीयस्तिका क्रवषय क्षेरगत नीनत तथा िणनीनत, आवनधक तथा वाक्रषवक योिना, कायविम ि 
बिे  स्वीकृनत, 

(३) सभाका सनमनतहरूको गठन ि सञ्चालन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझेदािीका क्रवषयमा संयखि सनमनत गठन, 

(५) कायवपाानलका तथा न्याक्रयक सनमनतबा  सभामा ्रमस्तखत ्रमनतवेदनमानथ छलफल तथा सो 
सम्बन्धमा आवयक ननदेशन, 

(६) क्रवकास योिना तथा कायविमको ्रमभावकािी कायावन्वयन तथा सखशासनको लानग 
कायवपाानलकालाई ननदेशन, 

(७) गानाँपाानलका तथा नगिपाानलकालाई आनथवक व्ययभाि पाने क्रवषयको ननयमन, 

(८) स्थानीय मेलक्रपालापा ि मध्यस्थता, 
(९) गानाँ सभा, नगि सभा, मेलनमलापा ि मध्यस्थताको व्यवस्थापान सम्बन्धी धन्य कायव । 

ड. स्थानीय धनभलेि व्यवस्थापान 

(१) स्थानीय धनभलेि व्यवस्थापान सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन, 

धनखगमन ि ननयमन, 

(२) िनसाजस्यक, ्रमाकृनतक, आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, भौनतक पूावावधाि, िोिगािीको धवस्था, 
कूल ग्राहस्थ्य नत्पाादन, ्रमनतव्यजि आय, मानव क्रवकास तथा लैनगंक सशिीकिण सूचकाड्ढ, िािश्व 
तथा आयव्यय समेतको तथ्याकं सकंलन ि ्रमशोधन गिी नवीनतम ्रमक्रवनधयखि ि िाक्रिय तथा 
स्थानीय सूचना ्रमणालीमा आवर्द्ता ि पााश्र्व जचर तथा श्रोत नक्साको धद्यावनधक धनभलेिन, 

(३) सूचना तथा धनभलेि केन्द्रको स्थापाना तथा सञ्चालन, 

(४) सावविननक सम्पाजत्त, सामखदाक्रयक सम्पाजत्त, भवन, सडक, पासल, व्यवसायको क्रवविण सक्रहतको 
धद्यावनधक धनभलेि, 

(५) आफ्नो क्षेरनभर सम्पान्न भएका तथा चालख योिनाको क्रवविण ि त्यस्तो योिनाको सम्पाजत्तको 
धद्यावनधक धनभलेिन, 
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(६) स्थानीय धनभलेि व्यवस्थापानमा नवीनतम सूचना ्रमक्रवनधको नपायोग, 

(७) स्थानीय धनभलेि व्यवस्थापान सम्बन्धी धन्य कायव। 

ढ. िग्गा धनी दताव ्रममाणपाखिाव क्रवतिण 

(१) स्थानीय िग्गाको नापा नक्सा, क्रकत्ताका , हालसाक्रवक, िजििेशन नामसािी तथा दाजिल िािेि, 

(२) िग्गा धनी दताव ्रममाणपाखिाव क्रवतिण तथा लगत व्यवस्थापान, 

(३) भनूमको वगीकिण धनखसािको लगत, 

(४) सावविननक ्रमयोिनका लानग िग्गा ्रमानि, मखआब्िा ननधाविण तथा क्रवतिणमा समन्वय ि 
सहिीकिण, 

(५) नापाी नक्सा तथा िग्गाको स्वानमत्व ननधाविण कायवमा समन्वय ि सहिीकिण, 

(६) िग्गा धनी दताव ्रममाणपाखिाव क्रवतिण सम्बन्धी धन्य कायव । 

ण. कृक्रष तथा पाशखपाालन, कृक्रष नत्पाादन व्यवस्थापान, पाशख स्वास्थ्य, सहकािी 
(१) कृक्रष तथा पाशखपाालन, कृक्रष नत्पाादन व्यवस्थापान ि पाशख स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीनत, 

कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(२) कृक्रष तथा पाशखपान्छी बिाि सूचना, बिाि तथा हा बिािको पूावावधाि ननमावण, साना नसाँचाइ 
ननमावण, तानलम, ्रमक्रवनध ्रमसाि, ्रमाक्रवनधक  ेवा, कृक्रष सामग्री आपूानतव ि कृषक क्षमता क्रवकास 
कायविमको सञ्चालन, धनखगमन ि ननयमन, 

(३) कृक्रष तथा पाशखपाक्षीिन्य ्रमाकृनतक ्रमकोपा तथा महामािी िोगको ननयन्रण, 

(४) पाशखपाक्षी जचक्रकत्सा सेवाको व्यवस्थापान, 

(५) कृक्रष वाताविण संिक्षण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधताको संिक्षण ि ्रमवर्द्वन, 

(६) पाशखनश्ल सखधाि पार्द्नतको क्रवकास ि व्यवस्थापान, 

(७) नच्च मूल्ययखि कृक्रषिन्य वस्तखको ्रमवर्द्वन, क्रवकास तथा बिािीकिण, 

(८) स्थानीय चिन तथा िकव  क्रवकास ि व्यवस्थापान, 

(९) पाशख आहािको गखणस्ति ननयमन, 

(१०) स्थानीयस्तिमा पाशखपाक्षी सम्बन्धी तथ्याड्ढको व्यवस्थापान ि सूचना ्रमणाली, 
(११) पाशख बधशाला ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापान ि ननयमन, 

(१२) पाशखपाक्षी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण, 

(१३) पाशखपाालन तथा पाशख स्वास्थ्य सम्बन्धी धन्य कायव। 

त. िेष्ठ नागरिक, धपाागंता भएका व्यजि ि धशिहरूको व्यवस्थापान 

(१) सङ्घ ि ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही सामाजिक सखिक्षा कायविमको कायावन्वयन, सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापान, 

(२) िेष्ठ नागरिक, धपाागंता भएका व्यजि तथा धसहायको लगत धद्यावनधक, पारिचयपार क्रवतिण, 
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सामाजिक सखिक्षा तथा सखक्रवधाको व्यवस्थापान तथा क्रवतिण, 

(३) िेष्ठ नागरिक क्लव, िदवा सेवा केन्द्र, भे घा  स्थल, आश्रय केन्द्रको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापान, 

(४) सङ्घ तथा ्रमदेशसाँगको समन्वयमा धपाा·ता पाखनस्र्थापाना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र तथा 
धशि स्याहाि केन्द्रको सञ्चालन ि व्यवस्थापान, 

(५) सडक बालबानलका, धनाथ, धसहाय, धशि ि माननसक धसन्तखलन भएका व्यजिहरूको 
पाखनस्र्थापाना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापान, धनखगमन ि ननयमन, 

(६) िेष्ठ नागरिक, धपाागंता भएका व्यजि ि धशिहरूको व्यवस्थापान सम्बन्धी धन्य कायव । 

थ. बेिोिगािको तथ्याकं सकंलन 

(१) िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशजिको तथ्याड्ढ सड्ढलन, ्रमशोधन ि सूचना ्रमणालीको स्थापाना, 
(२) स्थानीयस्तिमा िहेका स्वदेशी तथा क्रवदेशी श्रनमकको लगत सकंलन तथा सूचना 
व्यवस्थापान, 

(३) क्रवनभन्न क्षेर तथा क्रवषयका दक्ष िनशजिको तथ्याकं सकंलन तथा व्यवस्थापान, 

(४) सखिजक्षत वैदेजशक िोिगािी ि वैदेजशक िोिगािीमा िहेको श्रमशजिको सूचना तथा तथ्याकंको 
सकंलन तथा व्यवस्थापान, 

(५) िोिगाि सूचना केन्द्रको व्यवस्थापान तथा सञ्चालन, 

(६) वैदेजशक िोिगािीमा िाने श्रमशजिको लानग क्रवत्तीय साक्षिता ि सीपामूलक तालीमको 
सञ्चालन, 

(७) वैदेजशक िोिगािीबा  फकेका व्यजिहरूको सामाजिक पाखनः एकीकिण, 

(८) वैदेजशक िोिगािीबा  ्रमाि ज्ञान, सीपा ि नद्यमशीलताको नपायोग, 

(९) बेिोिगािको तथ्याकं सकंलन सम्बन्धी धन्य कायव। 

द. कृक्रष ्रमसािको व्यवस्थापान, सञ्चालन ि ननयन्रण 

(१) कृक्रष ्रमसाि सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(२) कृक्रष ्रमसाि तथा िनशजिको ्रमक्षपेाण, व्यवस्थापान ि पारिचालन, 

(३) कृषकहरूको क्षमता धनभवकृ्रर्द्, ्रमाक्रवनधक सेवा,  ेवा, सीपा क्रवकास ि सशिीकिण, 

(४) कृक्रष नबनक्रविन, नश्ल, मलिाद ि िसायन तथा औषनधहरूको आपूानतव, नपायोग ि ननयमन, 

(५) कृषक समूह, कृक्रष सहकािी ि कृक्रष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापान 
ि ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा कृक्रष सम्बन्धी ्रमक्रवनधको संिक्षण ि हस्तान्तिण, 

(७) कृक्रष सम्बन्धी सूचनाको ्रमचाि्रमसाि, 

(८) स्थानीयस्तिका स्रोत केन्द्रहरूको क्रवकास ि व्यवस्थापान, 
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(९) ्रमागांरिक िेती तथा मलको ्रमवर्द्वन ि ्रमचाि ्रमसाि, 

(१०) कृक्रष ्रमसािको व्यवस्थापान, सञ्चालन ि ननयन्रण सम्बन्धी धन्य कायव । 

ध. िानेपाानी, साना िलक्रवद्यखत आयोिना, वैकजल्पाक निाव 
(१) स्थानीय िानेपाानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) िानेपाानी महसखल ननधाविण ि िानेपाानी सेवा व्यवस्थापान, 

(३) एक मेगावा  सम्मका िलक्रवद्यखत आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीनत, कानून, मापादण्ड, 

योिना तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वैकजल्पाक ऊिाव सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना तिखवमा, कायावन्वयन, 

ननयमन, 

(५) स्थानीय क्रवद्यखत क्रवतिण ्रमणाली ि सेवाको व्यवस्थापान, सञ्चालन, धनखगमन ि ननयमन, 

(६) स्थानीय तहमा वैकजल्पाक ऊिाव सम्बन्धी ्रमक्रवनध क्रवकास ि हस्तान्तिण, क्षमता धनभवकृ्रर्द् ि 
्रमवर्द्वन, 

(७) िानेपाानी, साना िलक्रवद्यखत आयोिना तथा वैकजल्पाक निाव सम्बन्धी धन्य कायव । 

न. क्रवपाद् व्यवस्थापान 

(१) क्रवपाद् व्यवस्थापान सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिनाको कायावन्वयन, धनखगमन ि 
ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा क्रवपाद् पूावव तयािी तथा ्रमनतकायव योिना, पूावव सूचना ्रमणाली, िोि तथा नर्द्ाि, 

िाहत सामग्रीको पूावव भण्डािण, क्रवतिण ि समन्वय, 

(३) स्थानीय त बन्ध, नदी ि पाक्रहिोको ननयन्रण तथा नदीको व्यवस्थापान ि ननयमन, 

(४) क्रवपाद् िोजिम क्षेरको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पाक्रहचान ि स्थानान्तिण, 

(५) क्रवपाद् व्यवस्थापानमा सङ्घ, ्रमदेश ि स्थानीय समखदाय, सङ्घ संस्था तथा ननिी क्षेरसाँग सहयोग, 

समन्वय ि सहकायव, 
(६) क्रवपाद् व्यवस्थापान कोषको स्थापाना तथा सञ्चालन ि स्रोत साधनको पारिचालन, 

(७) क्रवपाद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन 
ि ननयमन, 

(८) क्रवपाद् पािात ्स्थानीयस्तिको पाखनस्र्थापाना ि पाखनननवमावण, 

(९) स्थानीयस्तिको क्रवपाद् सम्बन्धी तथ्याकं व्यवस्थापान ि धध्ययन धनखसन्धान, 

(१०) स्थानीय आपातकालीन कायव सञ्चालन ्रमणाली, 
(११) समखदायमा आधारित क्रवपाद् व्यवस्थापान सम्बन्धी कायविमको सञ्चालन, 

(१२) क्रवपाद् व्यवस्थापान सम्बन्धी धन्य कायव । 
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पा. िलाधाि, वन्यिन्तख, िानी तथा िननि पादाथवको संिक्षण 

(१) िलाधाि, वन्यिन्तख, िानी तथा िननि पादाथवको संिक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, 

मापादण्ड तथा योिनाको कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) पाानी मखहानको संिक्षण, 

(३) सामखदाक्रयक भ–ूसंिक्षण ि सोमा आधारित आय आिवन कायविम, 

(४) भ–ूसंिक्षण ि िलाधाि व्यवस्थापानिन्य सामखदाक्रयक धनखकूलन, 

(५) िानी तथा िननि पादाथव सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याड्ढ सकंलन, 

(६) बहखमूल्य धातख, पात्थि तथा िननि पादाथवको संिक्षण ि सम्वधवनमा सहयोग, 

(७) ढखगां, नगट्टी, बालखवा, नखन, मा ो, ििीढखगां तथा स्ले  िस्ता िानीिन्य वस्तखको सवेक्षण, नत्िनन ्
तथा नपायोगको दताव, धनखमनत, नवीकिण, िािेिी ि व्यवस्थापान, 

(८) भौगनभवक नक्सा ्रमकाशन । 

फ. भाषा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि क्रवकास 

(१) भाषा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि क्रवकास सम्बन्धी स्थानीयस्तिको नीनत, कानून, 

मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(२) पाखिातइभ्व, ्रमाचीन स्मािक तथा संग्रहालयको संिक्षण, सम्भाि, ्रमवर्द्वन ि क्रवकास, 

(३) पािम्पािागत िारा तथा पाववको सञ्चालन ि व्यवस्थापान, 

(४) ्रमचनलत कानून नबरुर्द्का कख िीनत तथा कख संस्काि नबरुर्द् सामाजिक पारिचालन सम्बन्धी कायव, 
(५) भाषा, संस्कृनत ि लनलतकलाको संिक्षण ि क्रवकास सम्बन्धी धन्य कायव । 

(३) नगिपाानलकाले सङ्घ तथा ्रमदेशसाँगको सहकायवमा ्रमयोग गने साझा धनधकाि संक्रवधानको 
धनखसूची–९ मा नल्लेि भए बमोजिम हखनेछ । 

(४) नपादफा (३) को सववसामान्यतामा ्रमनतकूल धसि नपाने गिी देहायको क्रवषयमा सङ्घ तथा 
्रमदेश कानूनको धधीनमा िही गानाँपाानलका तथा नगिपाानलकाको काम, कतवव्य ि धनधकाि देहाय 
बमोजिम हखनेछः– 

क. िेलकख द ि पारपानरका 
(१) स्थानीयस्तिका िेलकख दको संिचनाको पूावावधाि ननमावण, सञ्चालन तथा क्रवकास, 

(२) स्थानीयस्तिका िेलकख द ्रमशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन ि समन्वय, 

(३) िेलकख दको क्रवकास ि ्रमवर्द्वन, 

(४) िेलकख द ्रमनतयोनगता आयोिना ि सहभानगता, 
(५) िेलकख द सम्बन्धी पूावावधािको क्रवकास, 

(६) स्थानीय तहका पारपानरकाको दताव, धनभलेि तथा ननयमन । 

ि. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा ्रमदेशस्तिीय लक्ष्य ि मापादण्ड बमोजिम स्थानीयस्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य 
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ि गखणस्ति ननधाविण, 

(२) िनिल धस्पाताल, ननसवङ होम, ननदान केन्द्र तथा धन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको जक्लननक दताव, 
सञ्चालन धनखमनत ि ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तिमा औषनधिन्य वनस्पानत, िडीबख ी ि धन्य औषनधिन्य वस्तखको नत्पाादन, ्रमशोधन 
ि क्रवतिण, 

(४) स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सखिक्षा कायविमको व्यवस्थापान, 

(५) स्थानीयस्तिमा औषनध तथा धन्य मेनडकल नत्पाादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधाविण ि 
ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा औषनधको नजचत ्रमयोग ि सूक्ष्मिीव ननिोधक ्रमनतिोध न्यूनीकिण, 

(७) स्थानीयस्तिमा औषनध ि स्वास्थ्य नपाकिणको िरिद, भण्डािण ि क्रवतिण, 

(८) स्थानीयस्तिमा स्वास्थ्य सूचना ्रमणालीको व्यवस्थापान, 

(९) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्य ननगिानी (पाजब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 
(१०) स्थानीयस्तिको ्रमवद्र्धनात्मक, ्रमनतकािात्मक, नपाचािात्मक, पाखनस्र्थापानात्मक ि प्यानलएक्र भ 
स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, 

(११) स्वस्थ िीवनशैली, पाोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग धभ्यास, स्वास्थ्य वतृ्तको पाालना, पाञ्चकमव 
लगायतका िनस्वास्थ्य सेवाको ्रमवर्द्वन, 

(१२) िखनोक्र क ि की िन्य िोगको ननयन्रण तथा व्यवस्थापान, 

(१३) सखती, मिदिा ि लागू पादाथविन्य वस्तखको ्रमयोग ननयन्रण तथा सचेतना धनभवकृ्रर्द्, 

(१४) आयखवेिदक, यखनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, ्रमाकृनतक जचक्रकत्सा लगायतका पािम्पािागत 
स्वास्थ्य नपाचाि सेवाको व्यवस्थापान, 

(१५) िनस्वास्थ्य, आपातकालीन स्वास्थ्य तथा महामािीको ननयन्रण योिना ि कायावन्वयन, 

(१६) िोगको ननयन्रण तथा िोकथाम, 

(१७) आकजस्मक स्वास्थ्य सेवा ्रमवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापान । 

ग. क्रवद्यखत, िानेपाानी तथा नसाँचाइ िस्ता सेवाहरू 

(१) क्रवद्यखत क्रवतिण ्रमणाली ि सेवाको व्यवस्थापान, 

(२) िानेपाानी महसखल ननधाविण ि िानेपाानी सेवाको व्यवस्थापान, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भनूमगत नसाँचाइ ्रमणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भाि, सेवा शखल्क 
ननधाविण ि सकंलन सम्बन्धी व्यवस्थापान । 

घ. सेवा शखल्क, दस्तखि, दण्ड िरिबाना तथा ्रमाकृनतक स्रोतबा  ्रमाि िोयल् ी, पायव न शखल्क 

(१) स्थानीय सेवा शखल्क, दस्तखि, दण्ड िरिबाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड योिना तिखवमा, 
कायावन्वयन ि ननयमन, 



15 

२०७७ साउन-आश् वन िलहनासम्म सपादालदि प्रिुख लार्ाकिापहरू ्स्विप प्रकाशनक को लववरर् 

(२) ्रमाकृनतक स्रोत साधन ि सेवा शखल्क, िोयल् ी सड्ढलन, समन्वय ि ननयमन, 

(३) िननि पादाथवको नत्िनन ्ि सो सम्बन्धी िोयल् ी सकंलन, 

(४) सामखदाक्रयक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापानबा  ्रमाि िोयल् ी सकंलन, 

(५) पाानीघट्ट, कख लो, पैानी िस्ता सेवा सञ्चालनबा  ्रमाि िोयल् ी सकंलन । 

ङ. वन, िगंल, वन्यिन्तख, चिाच खरुगी,ं िल नपायोग, वाताविण, पायावविण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधता 
(१) वन, ि·ल, वन्यिन्तख, चिाच खरुगी,ं िल नपायोग, वाताविण, पायावविण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा सामखदाक्रयक, ग्रामीण तथा शहिी, धानमवक, कवखनलयती ि साझेदािी वनको 
संिक्षण, सम्वधवन, नपायोग, धनखगमन ि ननयमन तथा वन नपाभोिा समूहको व्यवस्थापान, 

(३) मध्यवती क्षेरको सामखदाक्रयक, धानमवक ि कबखनलयती वनको व्यवस्थापान, 

(४) स्थानीयस्तिमा नदी क्रकनाि, नदी नकास, नहि क्रकनाि तथा सडक क्रकनािमा वकृ्षािोपाण 
व्यवस्थापान, 

(५) स्थानीयस्तिमा ननिी वनको ्रमवर्द्वन, धनखगमन ि ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा सावविननक िाली िग्गा, पाािा वा क्षेरमा वकृ्षािोपाण, सम्भाि, नपायोग ि 
व्यवस्थापान, 

(७) स्थानीयस्तिमा िडीबख ी तथा धन्य गैिकाष्ठ वन पैादावाि सम्बन्धी सवेक्षण, नत्पाादन, सकंलन, 

्रमवर्द्वन, ्रमशोधन ि बिाि व्यवस्थापान, 

(८) वनबीन बगैचा स्थापाना, व्यवस्थापान ि ्रमवर्द्वन, 

(९) नसविी स्थापाना, नबरुवा नत्पाादन, क्रवतिण, िोपाण ि ्रमवर्द्वन, 

(१०) वन्यिन्तख ि चिाच खरुगीकंो संिक्षण, व्यावसाक्रयक पाालन, नपायोग ि धनखगमन, 

(११) मानव तथा वन्यिन्तख बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापान, 

(१२) स्थानीय ्रमाणी नद्यान (जचनडयािाना) को स्थापाना ि सञ्चालन, 

(१३) स्थानीय वन्यिन्तख पायव न ि आयआिवन, 

(१४) स्थानीयस्तिमा आिे ोपाहािको व्यवस्थापान, 

(१५) स्थानीयस्तिमा वन, वन्यिन्तख तथा चिाच खरुगीकंो धनभलेिाकंन ि धध्ययन धनखसन्धान, 

(१६) क्रवश्वसम्पादा सूचीमा पािेका स्मािक ि पाखिाताजत्वक महत्वका वन, सीमसाि क्षेर, त वती 
क्षेरका िग्गा सम्बन्धी लगत, 

(१७) नमचाहा ्रमिानतको ननयन्रण, 

(१८) स्थानीयस्तिको िोजिम न्यूनीकिण, 

(१९) िैक्रवक क्रवक्रवधताको धनभलेिाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तिमा हरियाली ्रमवर्द्वन, 
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(२१) स्थानीय साना िल नपायोग सम्बन्धी क्षेरगत धयोिना तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन ि 
धनखगमन, 

(२२) िैथाने ्रमिानतको संिक्षण ि ्रमवर्द्वन, 

(२३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोजिम न्यूनीकिण, 

(२४) स्थानीयस्तिमा ्रमदूषण ननयन्रण ि हाननकािक पादाथवहरूको ननयमन तथा व्यवस्थापान, 

(२५) स्थानीयस्तिमा न्यून काववनमखिी तथा वाताविणमैरी क्रवकास धवलम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तिमा वाताविण संिक्षण क्षेर ननधाविण ि व्यवस्थापान । 

च. सामाजिक सखिक्षा ि गरिबी ननवािण 

(१) सामाजिक सखिक्षा तथा गरिबी ननवािण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, ननयमन ि 
धध्ययन धनखसन्धान, 

(२) लजक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायविम, स्रोत पारिचालन ि व्यवस्थापान, 

(३) सामाजिक सखिक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, ्रमदेश ि स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग सम्पाकव , 
समन्वय ि सहकायव, 
(४) सामाजिक सखिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याकं ि सूचना व्यवस्थापान, 

(५) गरिब घिपारिवाि पाक्रहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापान ि ननयमन, 

(६) स्थानीय सामाजिक सखिक्षा योिना ि व्यवस्थापान । 

छ. व्यजिगत घ ना, िन्म, मतृ्यख, क्रववाह ि तथ्याकं 

(१) व्यजिगत घ ना (िन्म, मतृ्यख, क्रववाह, बसाइसिाइ, सम्बन्ध क्रवच्छेद ि धमवपा खर ि धमवपा खरी) को 
दताव, 
(२) व्यजिगत घ नाको स्थानीय तथ्याड्ढ सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि 
ननयमन, 

(३) व्यजिगत घ नाको धनभलेि व्यवस्थापान ि ्रमनतवेदन । 

ि. स्थानीयस्तिमा पाखिातत्व, ्रमाचीन स्मािक ि संग्रहालय संिक्षण, सम्वधवन ि पाखनः ननमावण । 

झ. सखकख म्बासी व्यवस्थापान 

(१) सखकख म्बासीको पाक्रहचान ि धनभलेि व्यवस्थापान, 

(२) सखकख म्बासी सम्बन्धी िीक्रवकोपाािवन ि बसोबास व्यवस्थापान । 

ञ. ्रमाकृनतक स्रोतबा  ्रमाि िोयल् ी 
(१) ्रमाकृनतक स्रोतबा  ्रमाि हखने िोयल् ी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड तथा ननयमन, 

(२) ्रमाकृनतक स्रोतबा  ्रमाि हखने िोयल् ीको सकंलन तथा बााँडफााँ  । 
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 . सवािी साधन धनखमनत 

(१) यातायात व्यवस्थापान सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय सावविननक यातायातको रु  ननधाविण, धनखमनत, नवीकिण, िािेिी, सेवाको गखणस्ति, 

भाडा दि ननधाविण ि ननयमन, 

(३) वाताविणमैरी, िलवायख पारिवतवन धनखकूलन, क्रवपाद् िोजिम संवेद्य, धपाागंता ि लैंनगकमैरी 
यातायात ्रमणालीको स्थानीय तहमा ्रमवर्द्वन । 

(५) नपादफा (१) ि (३) मा नजल्लजित धनधकािका धनतरिि गानाँपाानलका तथा नगिपाानलकाको 
धन्य काम, कतवव्य ि धनधकाि देहाय बमोजिम हखनेछः– 

क. भनूम व्यवस्थापान 

(१) सङ्घीय तथा ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही स्थानीयस्तिको भ–ूनपायोग नीनत, योिना, कायविम 
तिखवमा ि कायावन्वयन, 

(२) सङ्घीय तथा ्रमदेशको मापादण्डको धधीनमा िही व्यवजस्थत बस्ती क्रवकासका कायविमको 
तिखवमा ि कायावन्वयन, एकीकृत वस्ती क्रवकासका लानग िग्गाको एकीकिण तथा िग्गा क्रवकास ि 
व्यवस्थापान, 

(३) स्थानीयस्तिमा धव्यवजस्थत बसोबास व्यवस्थापान । 

ि. सञ्चाि सेवा 
(१) सङ्घीय तथा ्रमदेश कानूनको धधीनमा िही स्थानीय क्षेरनभर इन् िने  सेवा,  ेनलसेन् ि, केबखल 
तथा तािक्रवहीन  ेनलनभिन ्रमसािणको धनखमनत, नवीकिण ि ननयमन, 

(२) स्थानीय क्षेरमा सूचना ्रमक्रवनधको क्रवकास ि ्रमवर्द्वन गने । 

ग. यातायात सेवा 
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजञ्ज  ्रमणालीको नीनत, मापादण्ड, 

योिना, कायावन्वयन, धनखगमन ि ननयमन, 

(२) िाक्रिय िेल पूावावधािको नपायोग तथा महानगिीय क्षेरनभर शहिी िेल सेवाको सञ्चालन, 

व्यवस्थापान, ममवत सम्भाि, समन्वय, साझेदािी ि सहकायव। 

(६) सङ्घ वा ्रमदेशले संक्रवधान तथा ्रमचनलत कानून बमोजिम आफ्नो धनधकािक्षेरनभरको कख नै 
क्रवषय गानाँपाानलका वा नगिपाानलकालाई कानून बनाई ननक्षेपाण गनव सक्नेछ । 

(७) गानाँपाानलका वा नगिपाानलकाले नपादफा (१), (३), (४) ि (५) बमोजिमको काम, कतवव्य ि 
धनधकािको ्रमयोग गदाव आवयकता धनखसाि कानून, नीनत, योिना, मापादण्ड तथा कायवक्रवनध बनाई 
लागू गनव सक्नेछ । 

(८) स्थानीय तहले ्रमदेश सिकािको पािामशवमा नेपााल सिकािको पूावव स्वीकृनत नलई क्रवदेशका 
कख नै स्थानीय सिकािसाँग भनगनी सम्बन्ध कायम गनव सक्नेछ । 
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(ठ) संघ, संस्था दताव तथा नवीकिण 

(१)  संघ, संस्था पारिचालन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय स्तिका संघ, संस्थाको दताव तथा नवीकिण। 

३. नगरपाविकाअन्तगगिको शाखाहरू र विनको कायगहरू 

१. ्रमशासन महाशािा 
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापान सम्बन्धी नीनत, मापादण्ड, सेवा शतव, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन, 
संक्रवधानको धािा ३०२ बमोजिम समायोिन भई आनने कमवचािीको व्यवस्थापान 

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापान सम्बन्धी धन्य कायव, 
नगिपाानलकाको संगठन क्रवकास, सङ्गठन संिचना तथा दिबन्दी ननधाविण, िनशजि व्यवस्थापान ि 
वजृत्त क्रवकास, 

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापानमा सूचना तथा सञ्चाि ्रमक्रवनधको नपायोग, ्रमबद्र्घन ि ननयमन 

मानव संसाधन क्रवकासका लानग धल्पाकालीन तथा दीघवकालीन योिना तिखवमा 
नगिपाानलकामा सावविननक क्रवदा, नत्सव, िारा, नदी आिदको व्यवस्थापान 

स्थानीय शाजन्त सनमनत सम्बन्धी कायवहरु । 

नगिपाानलकाको लानग सावविननक ििीद तथा धन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी क्रवषय 

सेवा तथा ननमावण व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापान 

नगिपाानलकानभरको सावविननक तथा सिकािी सम्पाजत्त, सामखदाक्रयक सम्पाजत्त, भवन, सडक, पासल, 

व्यवसाय, पूाबावधाि, नद्योग, िानी तथा िनीि, वनको क्रवविण सक्रहतको धद्यावनधक धनभलेि 

नगिपाानलकाको स्वानमत्वमा िहेको सम्पाजत्तको धद्यावनधक धनभलेि 

नगिपाानलकाजस्थत सिकािी सम्पाजत्तको एकीकृत क्रवविण । 

संघ तथा ्रमदेश तहमा संक्रवधान तथा कानखन बमोजिमको सहभानगता तथा ्रमनतनननधत्व 

जिल्ला समन्वय सनमनतसाँगको समन्वय 

वडा तहसाँगको सम्पाकव  ि समन्वय 

पाराचाि, सभा, समािोह, जशष्टाचाि 

कायवपाानलका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापान 

कायवपाानलकाको ननणवयहरुको क्रवद्यखनतय माध्यमबा  धनभलेिीकिण तथा ्रमकाशन  

कायवपाानलकाका क्रवनभन्न सनमनत, नपासनमनत, कायवदलको बैठक व्यवस्थापान 

स्थानीय व्यापााि, वाजणज्य, वस्तखको माग, आपूानतव व्यबस्थापान तथा धनखगमन 

बिाि तथा हा  बिाि व्यवस्थापान 

नपाभोिा धनधकाि तथा क्रहत सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन 

स्थानीय वस्तखहरूको नत्पाादन, आपूानतव तथा ननकासी ्रमक्षेपाण, मूल्य ननधाविण ि धनखगमन 
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स्थानीय व्यापााि ि वाजणज्य सम्बन्धी पूावावधाि ननमावण, 

स्थानीय वस्तख ि सेवा व्यापाािको मूल्य तथा गखणस्तिको धनखगमन ि ननयमन, 

नपाभोिा सचेतना, लजक्षत नपाभोिाको लगत व्यवस्थापान ि स्थानीय वस्तख तथा सेवाको गखणस्ति 
पािीक्षण, 

िाद्य पादाथवको गखणस्ति ननयन्रण, 

िानेपाानीको गखणस्ति ननयन्रण, 

स्थानीय व्यापााि ्रमवधवनसहिीकिण ि ननयमन, 

स्थानीय बौक्रर्द्क सम्पाजत्तको संिक्षण, ्रमवद्र्घन ि धनभलेिाङ्कन । 

स्थानीय चाडपावव, सावविननक क्रवदा, नत्सव, िारा, नदी आिदको व्यवस्थापान 

नपााधी तथा क्रवभ खषण सम्वन्धी नसफारिश, धनभलेि 

नगि ्रमहिी व्यवस्थापान  

 सस घीय तथा ्रमदेश कानूनको धनधनमा िही नगि ्रमहिीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापान 
नीनत, कानून, मापादण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन,  

 नगि ्रमहिीमाफव त देहायका कायव सम्पाादन गने, 

नीनत, कानून, मापादण्ड, ननणवयहरु कायावन्वयनमा सहयोग, 

सम्पाजत्तको संिक्षण, 

नगिपाानलकामा हखने सभा समािोह, पािम्पािा तथा िारा चाडपाववको व्यवस्थापानमा सहयोग, 

स्थानीय बिाि तथा पााक्रकव ङ्ग स्थलको व्यवस्थापानमा सहयोग, 

नगि ्रमहिी सम्बन्धी कायवपाानलकाले तोके बमोजिमका नीनत, योिना, कायविम कायावन्वयन,   

नगि बस्ती सिसफाई सम्बन्धी मापादण्डको कायावन्वयन ि कसूि नपाि छानक्रवन ि धनखसन्धान, 

स्थानीय न्याक्रयक सनमनतले गिेका आदेश, फैसला कायावन्वयनमा सहयोग, 

कायावलय पारिसि, सम्पादा, सावविननक, ऐलानी, पानतव िग्गा, सावविननक भवन तथा भौनतक पूावावधािको 
संिक्षण ि सखिक्षा, 
क्रवपाद् व्यवस्थापानमा सहयोग, 

धपािाध िोकथाम तथा धनखसन्धानमा सहयोग, 

फू पााथ व्यवस्थापान 

ननमावण ननयमन 

 

२. िािश्व तथा आनथवक ्रमशासन महाशािा 
 िािश्व सम्बन्धी नीनत, कानून तिूवमा, कायावन्वयन ि ननयमन (िािस्व च खहाव  ननयन्रण 
समेत) 
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 सम्पाजत्त कि, घिबहाल कि, घि िग्गा िजििेशन शखल्क, सवािी साधन कि, सेवा शखल्क 
दस्तखि, पायव न शखल्क, क्रवज्ञापान कि, व्यवसाय कि, भनूमकि (मालपाोत), दण्ड िरिवाना, मनोिञ्जन 
कि, बहालक्रव ौिी कि, घििग्गा कि, मतृ वा मारिएको िीविन्तखको हाड, नसंग, प्वााँि, छालामा कि, 

्रमाकृनतक स्रोत साधन, व्यवसाक्रयक कि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, कायावन्वयन, बााँडफााँड, 

सस कलन ि ननयमन, धन्य आय व्यवस्थापान 

 सावविननक िचव तथा ्रमाकृनतक स्रोतबा  ्रमाि हखने िोयल् ी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड 
तथा ननयमन ि सोको सङ्कलन तथा बााँडफााँड 

 आफ्नो क्षेरनभर िािस्वका दि धन्य शखल्क ननधाविण, सस घीय ि ्रमदेश कानून बमोजिम 
्रमाकृनतक श्रोत साधन ि सेवा शखल्क िस्ता िोयल् ी सङ्कलन, समन्वय ि ननयमन 

 स्थानीय पूावावधाि सेवा ि नपायोगमा सेवा शखल्क तथा दस्तखि (नीनत, कानखन, मापादण्ड, 

ननयमन, शखल्क ननधाविण, सस कलन तथा व्यवस्थापान) 
 मालपाोत सस कलन 

 कानखन बमोजिम ढखंगा, नगट्टी, वालखवा, मा ो, नखन, स्ले , फायिक्लेिस्ता िानी िनीि पादाथवको 
सवेक्षण, धन्वेषण, नत्िनन ि सो सम्बन्धी िोयल् ी सङ्कलन 

 टे्रक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, क्यानोननङ्ग, बञ्जी िजम्पाङ्ग, जिपाफ्लायि, ¥याजफ् ङ्ग शखल्क 

 सामखदाक्रयक वनको सञ्चालन ि व्यवस्थापानबा  ्रमाि िोयल् ी सङ्कलन 

 पाानीघट्ट, कूलो, पैानी िस्ता सेवा सञ्चालनबा  ्रमाि िोयल् ी सङ्कलन 

 ्रमाकृनतक स्रोतको नपायोग सम्बन्धी नीनत ननधाविण ि कायावन्वयन तथा ्रमदेश ि  सस घीय 
मापादण्ड पाालना 
 ्रमचनलत कानखन बमोजिम दण्ड िरिवाना 
 बााँकी बक्यौता िकमको लगत ि धसखल नपाि  

 किदाता जशक्षा तथा किदाता क्रवविण धद्यावनधक 

 क्रवत्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बााँडफााँड 

 आनथवक साधनको महत्तम नपायोग तथा पारिचालन 

 िािश्व पािामशव सनमनत सम्बन्धी क्रवषय 

 स्थानीय िािस्व ्रमवद्र्घनका लानग ्रमोत्साहन,  

 िािश्वको सम्भाव्यता धध्ययन 

 िािस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान ्रमदान 

 सस घीय तथा ्रमदेश कानून बमोजिम बिे  घा ापूानतवको स्रोत व्यवस्था 
 

आनथवक (कायवक्रवधी) नीनत, कानखन, मापादण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन, आनथवक ्रमशासन ि 
व्यवस्थापान 
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 बिे  सीमा ननधाविण, बिे  तिूवमा, कायावन्वयन ि ननयमन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजस्मक कोषको व्यवस्थापान 

 लगानी ि लाभांशको व्यबस्थापान 

लेिा व्यवस्थापान, िचव, िािश्व, धिौ ी, कायवसंचालन कोष तथा धन्य सिकािी कोष तथा 
संपाजत्तको एकीकृत क्रवविण 

 समक्रष्टगत आनथवक धवस्थाको क्रवश्लषेण  

 ऋण तथा धनखदानको व्यवस्थापान ि ननयमन 

 लगानी ्रमक्षेपाण (सहकािी, सहकािी तथा ननिी) ि क्रवत्तीय व्यवस्थापान 

 कािोबािको लेिांकन, ननयन्रण तथा व्यवस्थापान 

 िािश्व तथा व्ययको धनखमान 

 बेरुिू फछ्र्यौ  

 आनथवक ्रमशासन ि व्यबस्थापान सम्बन्धी धन्य क्रवषय । 

 

३. शहिी पूाबावधाि क्रवकास महाशािा 
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रष सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड तथा 
ननयमन 

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृक्रष सडक, झोलखङ्गे पा खल, पाखलेसा ि त बन्धन सम्बन्धी गखरुयोिनाको 
तिखवमा, कायावन्वयन ि स्तिोन्ननतका आयोिनाको पाक्रहचान,  धध्ययन, कायावन्वयन, ममवत, सम्भाि 

यातायात सखिक्षा व्यवस्थापान ि ननयमन 

स्थानीय सावविननक यातायातको रु  ननधाविण, धनखमनत, नवीकिण, िािेिी, सेवाको गखणस्ति, भाडा 
दि ननधाविण ि ननयमन 

ट्याक्सी सेवा धनखमती, व्यबस्थापान ि ननयमन 

ट्रली बस, ट्रामिस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राजन्ि  ्रमणालीको नीनत, योिना, मापादण्ड, कायावन्वयन, 

ननयमन 

वाताविणमैरी, िलवायख पारिवतवन धनखकूलन, धपााङ्गता ि लैक्रङ्गगमैरी यातायात ्रमणालीको ्रमवर्द्वन  

आधािभतू यातायात सम्बन्धमा ्रमदेश सिकािसंग समन्वय 

यातायात क्षेरमा लगानी धनभबकृ्रर्द् 

यातायात सखक्रवधामा नागरिकको सिल, सहि ि समान पाहखाँच 

यातायात क्षेरमा वाताबिणमैरी ्रमक्रवनधलाई ्रमोत्साहन 

ननिी यातायात ननयमन व्यवस्थापान 

साना िलक्रवद्यखत आयोिना, नवीकिणीय निाव तथा वैकजल्पाक ऊिाव सम्वन्धी सम्बन्धी नीनत, 

कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन 
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वैकजल्पाक ऊिाव सम्बन्धी ्रमक्रवनध क्रवकास ि हस्तान्तिण, क्षमता धनभवकृ्रर्द्÷्रमबद्र्घन, 

क्रवद्यखत क्रवतिण ्रमणाली ि सेवाको व्यवस्थापान, सञ्चालन ि ननयमन 

िनसहभानगतामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई ्रमाथनमकता िददै िलस्रोतको बहखनपायोगी क्रवकास 
कायविमको तिखवमा ि कायावन्वयन 

स्थानीय क्रवद्यखत क्रवतिण ्रमणाली ि सेवाको व्यवस्थापान, सञ्चालन ि ननयमन 

सडक वत्तीको व्यवस्था 
नसाँचाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड ननधाविण ि ननयमन 

नसाँचाई सम्बन्धी गखरुयोिनाको तिखवमा, कायावन्वयन ि स्तिोन्ननतका आयोिनाको पाक्रहचान,  धध्ययन, 

कायावन्वयन, ममवत, सम्भाि ि ननयमन, 

स्थानीय साना, सतह तथा भनूमगत नसचाई ्रमणालीको सञ्चालन ननमावण, सखधाि, ममवत सम्भाि तथा 
सेवा शखल्कको ननधाविण ि सङ्कलन व्यवस्थापान 

िलनत्पान्न ्रमकोपा ननयन्रण सम्वन्धी स्थानीय  

त बन्ध, नदी ननयन्रण तथा नदीेे व्यवस्थापान ि ननयमन 

साना िल नपायोग सम्बन्धी आयोिना तिखवमा, कायावन्वयन ि धनखगमन । 

आफ्नो क्षेरनभर इन् िने  सेवा,  ेनलसेन् ि, केबखल तथा तािक्रवहीन  ेनलनभिन ्रमसािणको धनखमनत, 

नवीकिण ि ननयमन 

एक सय वा सम्मको एफ. एम. िेनडयो सञ्चालन धनखमनत, नवीकिण ि  ननयमन 

आफ्नो क्षेरनभर पारपानरकाको ्रमकाशन धनखमनत, धनभलेि तथा ननयमन 

धनभलेि व्यवस्थापानमा नवीनतम सूचना ्रमक्रवनधको ्रमयोग  

सूचना तथा सञ्चाि ्रमक्रवनधमा सववसाधािण िनताको सहि ि सिल पाहखाँच तथा सूचना ्रमक्रवनधको 
क्रवकास ि क्रवस्ताि सम्बन्धी कायविम तिखवमा ि कायावन्वयन 

बैज्ञाननक धध्ययन, धनखसन्धान ि ्रमक्रवनध क्रवकासमा लगानी  

सूचना तथा सञ्चाि ्रमक्रवनधमा आधारित तथ्याङ्क व्यवस्थापान । 

स्थानीय िानेपाानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन 

िानेपाानी महसखल ननधाविण ि िानेपाानी सेवा व्यवस्थापान 

सावविननक स्थलमा क्रपानने पाानी व्यवस्थापान 

पाानी मखहानको संिक्षण 

स्वच्छ िानेपाानी आपूानतव सम्बन्धी धन्य क्रवषय । 

 

  

४. कृक्रष क्रवकास शािा 
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कृक्रष, कृक्रष ्रमसाि, कृक्रष नत्पाादन व्यवस्थापान सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, 
कायावन्वयन ि ननयमन 

कृक्रष बिाि सूचना, कृक्रष बिाि तथा हा बिािको पूावावधाि ननमावण, साना नसाँचाई ननमावण, तानलम, 

्रमक्रवनध ्रमसाि, ्रमाक्रवनधक  ेवा, कृक्रष सामाग्री आपूानतव ि कृषक क्षमता क्रवकास कायविमको सञ्चालन 

कृक्रषिन्य ्रमाकृनतक ्रमकोपा तथा महामािी िोगको ननयन्रण 

कृक्रष वाताविण संिक्षण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधताको संिक्षण ि ्रमवद्र्घन 

कृक्रष ्रमसाि तथा िनशजिको ्रमक्षेपाण, व्यवस्थापान ि पारिचालन 

नच्च मूल्ययखि कृक्रषिन्य वस्तखको ्रमवद्र्घन, क्रवकास तथा बिािीकिण 

कृक्रषसम्वन्धी वीमा ि किाव सहिीकिण 

शीत भण्डािणको व्यवस्थापान 

कृषकहरूको क्षमता धनभवकृ्रर्द्, ्रमाक्रवनधक सेवा,  ेवा, सीपा क्रवकास ि सशिीकिण 

कृक्रष बीनक्रविन, नश्ल, मलिाद ि िसायन तथा औषनधहरूको आपूानतव, नपायोग ि ननयमन 

कृषक समूह, कृक्रष सहकािी ि कृक्रष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापान ि 
ननयमन 

कृक्रष सम्बन्धी ्रमक्रवनधको संिक्षण ि हस्तान्तिण 

कृक्रष तथ्याङ्कको व्यवस्थापान ि सूचना ्रमणाली तथा कृक्रष सम्बन्धी सूचनाको ्रमचाि्रमसाि 

कृक्रष स्रोत केन्द्रको स्थापाना ि व्यवस्थापान 

पाशखपान्छी क्रवकास महाशािा 
पाशखपाालन ि पाशख स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन 

पाशखपान्छी बिाि सूचना, हा बिािको पूावावधाि ननमावण, तानलम, ्रमाक्रवनधक  ेवा, कृषक क्षमता क्रवकास 
कायविमको सञ्चालन ि ननयमन 

पाशखपान्छीिन्य ्रमाकृनतक ्रमकोपा तथा महामािी िोगको ननयन्रण 

पाशखपान्छी जचक्रकत्सा सेवाको व्यवस्थापान, 

पाशखनश्ल सखधाि पार्द्नत क्रवकास ि व्यबस्थापान 

पाशखपान्छी सम्बन्धी बीमा ि किाव सहिीकिण 

स्थानीय चिन तथा िकव  क्रवकास ि व्यवस्थापान 

पाशख आहािको गखणस्ति ननयमन 

स्थानीयस्तिमा पाशखपान्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापान ि सूचना ्रमणाली 
पाशख बधशाला ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापान ि ननयमन 

पाशखपाालन तथा पाशख स्वास्थ्य सम्बन्धी धन्य कायव । 

सहकािी शािा 
 सहकािी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्डको ननमावण, कायावन्वयन ि ननयमन 
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 स्थानीय सहकािी संस्थाको दताव, धनखमनत, िािेिी ि क्रवघ न 

 सहकािी वचत तथा ऋण पारिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापादण्ड ननधाविण ि ननयमन 

 सहकािी सम्बन्धी िाक्रिय, केन्द्रीय, क्रवषयगत, ्रमादेजशक ि स्थानीय संघ संस्थासाँग समन्वय ि 
सहकायव 
 सहकािी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापान ि धध्ययन धनखसन्धान 

 स्थानीय सहकािीको क्षमता धनभवकृ्रर्द् 

 स्थानीय सहकािी क्षेरको ्रमवद्र्घन, क्रवकास ि पारिचालन । 

 

सामाजिक क्रवकास महाशािा 
(क) आधािभतू तथा माध्यनमक जशक्षा कायावलय 

 ्रमािजम्भक बाल जशक्षा तथा क्रवद्यालय जशक्षा, धनौपाचारिक जशक्षा, िखला तथा वैकजल्पाक 
जशक्षा (गखरुकख ल, मदिसा, गखम्बा आिद), ननिन्ति नसकाइ तथा क्रवशेष जशक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापादण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन ि ननयमन 

 ्रमाक्रवनधक जशक्षा तथा व्यावसाक्रयक तानलमको योिना तिखवमा, सञ्चालन, धनखमनत ि ननयमन 

 पााठ्यिम ि पााठ्यसामग्रीको क्रवतिण तथा कायावन्वयन 

 क्रवद्यालय जशक्षक तथा कमवचािी व्यवस्थापान 

 क्रवद्यालयको नक्साङ्कन, धनखमनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन 

 शैजक्षक पूावावधाि ननमावण ि ममवत सम्भाि 

 आधािभतू तह (कक्षा ८) को पािीक्षा व्यवस्थापान 

 क्रवद्याथी नसकाइ नपालब्धीको पािीक्षण ि व्यवस्थापान 

 क्रवद्याथी ्रमोत्साहन तथा छारवजृत्तको व्यवस्थापान 

 शैजक्षक पािामशव सेवाको धनखमनत तथा ननयमन 

 स्थानीयस्तिको शैजक्षक ज्ञान, सीपा ि ्रमक्रवनधको संिक्षण, ्रमवर्द्वन ि स्तिीकिण 

 माध्यनमक तहसम्मको शैजक्षक कायविमको समन्वय ि ननयमन 

 पाखस्तकालय एवं पारपानरका 
 स्थानीय पाखस्तकालय, वाचनालय तथा सामखदाक्रयक धध्ययन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापान 
स्थानीयस्तिमा िेलकूद ्रमशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन ि समन्वय 

 िेलकख दको संिचनाको पूावावधाि ननमावण, सञ्चालन तथा क्रवकास 

 िेलकूदको क्रवकास ि ्रमवद्र्घन 

 िेलकूद ्रमनतयोगीता आयोिना ि सहभागीता 
 धनतरिि क्रियाकलापा सम्बन्धी क्रवषय । 

आधािभतू स्वास्थ्य तथा सिसफाई कायावलय 
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 आधािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिनाको ननमावण, 

कायावन्वयन तथा ननयमन 

 िाक्रिय तथा ्रमदेशस्तिीय लक्ष्य ि मापादण्ड बमोजिम स्थानीयस्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी 
लक्ष्य ि गखणस्ति ननधाविण 

 िाक्रिय ि ्रमादेजशक मापादण्ड धनखरुपा िनिल धस्पाताल, ननसवङ्ग होम, ननदान केन्द्र तथा धन्य 
स्वास्थ्य संस्थाहरूको जक्लननक दताव, सञ्चालन धनखमनत ि ननयमन 

 आधािभतू स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन ि ्रमबद्र्घन 

 धस्पाताल ि धन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापाना तथा सञ्चालन 

 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूावावधाि क्रवकास तथा व्यवस्थापान 

 सिसफाई सचेतनाको धनभवकृ्रर्द् 

 िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शहिी स्वास्थ्य सेवा 
 औषनध पासल सञ्चालन ि ननयमन 

 औषनधिन्य वनस्पानत, ि ीबख ी ि धन्य औषनधिन्य वस्तखको नत्पाादन, ्रमशोधन ि क्रवतिण 

 स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सखिक्षा कायविमको व्यवस्थापान 

 औषनध तथा धन्य मेनडकल नत्पाादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधाविण ि ननयमन 

 औषनधको नजचत ्रमयोग ि सूक्ष्मिीव ननिोधक ्रमनतिोध न्यूनीकिण 

 औषनध ि स्वास्थ्य नपाकिणको ििीद, भण्डाण ि क्रवतिण 

 स्वास्थ्य सूचना ्रमणालीको व्यवस्थापान 

 िनस्वास्थ्य ननगिानी (पाजब्लक हेल्थ सभेलेन्स) 
 ्रमवद्र्घनात्मक, ्रमनतकािात्मक, नपाचािात्मक, पाखनस्र्थापानात्मक ि प्यानलएक्र भ स्वास्थ्य 
सेवाको सञ्चालन 

 स्वस्थ िीवनशैली, पाोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग धभ्यास, स्वास्थ्य वतृ्तको पाालना, पाञ्चकमव 
लगायतका िनस्वास्थ्य सेवाको ्रमवर्द्वन 

 िखनोक्र क ि की िन्य िोगको ननयन्रण तथा व्यवस्थापान 

 सखनतव, मिदिा ि लागू पादाथविन्य वस्तखको ्रमयोग ननयन्रण तथा सचेतना धनभवकृ्रर्द् 

 आयखवेिदक, यखनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, ्रमाकृनतक जचक्रकत्सा लगायतका पािम्पािागत 
स्वास्थ्य नपाचाि सेवाको व्यवस्थापान 

 िनस्वास्थ्य, आपात्कालीन स्वास्थ्य तथा महामािीको ननयन्रण योिना ि कायावन्वयन 

 सरुवा तथा नसने िोगको ननयन्रण तथा िोकथाम 

 आकजस्मक स्वास्थ्य सेवा ्रमवाह । 

मक्रहला तथा बालबानलका महाशािा 
लैंनगक समानता इकाई 
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 मक्रहला हक सम्बन्धी नीनत, योिना कायावन्वयन, समन्वय ि ननयमन 

 मक्रहलाको आनथवक, सामाजिक, िािनीनतक सशजिकिण, क्षमता क्रवकास 

 लैनगक क्रहंसा ननवािणका लानग ननिोधात्मक, ्रमवद्र्धनात्मक, संिक्षणात्मक नपााय ि 
पाखनःस्थापाना 
 लैंनगक नत्तिदायी बिे   

वालवानलका, क्रकशोि क्रकशोिी तथा यखवा इकाई 

 बालबानलकाको हकहीत संिक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, 
कायावन्वयन ि ननयमन 

 बालबानलकाको हकहीत संिक्षण 

 बालमैरी शासकीय ्रमवन्ध, बाल क्लब, बाल संिक्षण सनमनत तथा बाल सञ्जाल 

 बालबानलकाको हकहीत संिक्षण सम्बन्धमा संघ, ्रमदेश तथा धन्य ननकायसाँग सम्पाकव , 
समन्वय तथा सहकायव, 
 बालबानलका पारिवाि सहयोग 

 बैकजल्पाक स्याहाि पार्द्नतको कायावन्वयन 

 बाल न्याय 

 बाल गहृ, पाखनःस्थापाना केन्द्र, जशशख स्याहाि केन्द्र ि बाल क्रवकास केन्द्र व्यवस्थापान 

 धसहाय बालबानलकाका, सडक बालबानलका व्यवस्थापान 

 बाल क्रहंसा ननयन्रण 

 बालसखधाि तथा पाखनःस्थापाना केन्द्र स्थापाना, संचालन धनखमती ि ननयमन 

 आपात्कालीन बाल नर्द्ाि कोष स्थापाना ि व्यवस्थापान 

 यखवा िागिण, सशजिकिण ि पारिचालन 

 यखवा सीपा, नद्यमजशलता तथा नेततृ्व क्रवकास 

िेष्ठ नागरिकको लगत, पारिचयपार, सम्मान, स्वास्थ्य सखक्रवधा, सामाजिक सखिक्षा सम्बन्धी 
कायव 
िेष्ठ नागरिक क्लव, िदवा सेवा केन्द्र, भे घा  स्थल, आश्रय केन्द्रको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापान 

सङ्घ तथा ्रमदेशसाँगको समन्वयमा धपााङ्गता पाखनःस्थापाना केन्द्र तथा धसि स्याहाि 
केन्द्रको सञ्चालन ि व्यवस्थापान 

धपााङ्गता भएका व्यजि तथा धसहायको लगत धद्यावनधक, पारिचयपार क्रवतिण, सामाजिक    

सखिक्षा तथा सखक्रवधाको व्यवस्थापान तथा क्रवतिण 

 धपाााँगता भएका व्यजिमैरी पूावावधाि ननमावण तथा सञ्चालन 

 धपााङ्गता भएका व्यजि ि धसिहरूको व्यवस्थापान सम्वन्धी धन्य कायव । 
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 एकल मक्रहला सम्वन्धी कायव 
 स्थानीयस्तिमा समािकल्याण सम्वन्धी संघसंस्था (गैिसिकािी, सामाजिक तथा 
सामखदाक्रयक संघसंस्था) को दताव, नवीकिण तथा ननयमन 

 गखठी, कोष तथा धन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापान 

 ननिी तथा गैिसिकािी क्षेरसाँग समन्वय ि सहकायव 
 समन्वय ि पारिचालन 

 सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी धन्य क्रवषय ।  

 सामाजिक सखिक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, ननयमन  ि धध्ययन धनखसन्धान 

 सङ्घ तथा ्रमदेशले ननधाविण गिेको मापादण्ड बमोजिम सामाजिक सखिक्षा सम्बन्धी 
कायविम कायावन्वयन 

सामाजिक सखिक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, ्रमदेश ि स्थानीय सङ्घ संस्थासाँग सम्पाकव , 
समन्वय ि सहकायव 
स्थानीय सामाजिक सखिक्षा योिना ि व्यवस्थापान तथा आवयक तथ्यास क सस कलन एवं 
व्यवस्थापान  

आधखननक ्रमनबनधमाफव त व्यजिगत घ ना दताव (िन्म, मतृ्यख, क्रववाह, बसाईसिाई, सम्वन्ध 
क्रवच्छेद ि धमवपा खर धमवपा खरी), धनभलेि व्यवस्थापान तथा ्रमनतवेदन 

 

वाताविण, फोहोिमैला तथा क्रवपाद् व्यवस्थापान शािा 
 वन, िङ्गल, वन्यिन्तख, चिाच खरुङ्गी, िल नपायोग, वाताविण, पायावविण तथा िैक्रवक क्रवक्रवधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, कायावन्वयन ि ननयमन 

सामखदाक्रयक, ग्रामीण तथा शहिी, धानमवक, कवखनलयती वनको संिक्षण, सम्वधवन, नपायोग ि ननयमन  

वन नपाभोिा समूहको व्यवस्थापान 

मध्यवती क्षेरको सामखदाक्रयक, धानमवक ि कबखनलयती वनको व्यवस्थापान 

नदी क्रकनाि, नदी नकास, नहि क्रकनाि तथा सडक क्रकनािमा वकृ्षािोपाण व्यवस्थापान 

ननिी तथा व्यवसाक्रयक वनको ्रमबद्र्घन ि ननयमन 

सावविननक िाली िग्गा, पाािा वा क्षेरमा वकृ्षािोपाण, सम्भाि, नपायोग ि व्यवस्थापान 

िडीबख ी तथा धन्य गैिकाष्ठ वन पैादावाि सम्बन्धी, सभेक्षण, नत्पाादन, सङ्कलन,  ्रमबद्र्घन, ्रमशोधन, ि 
बिाि व्यवस्थापान 

वनबीन बगैँचा स्थापाना, व्यवस्थापान ि ्रमवद्र्घन 

नसविी स्थापाना, नबरुवा नत्पाादन, क्रवतिण, िोपाण ि ्रमवर्द्वन 

वन्यिन्तख ि चिाच खरुङ्गीको संिक्षण, व्यवसाक्रयक पाालन, नपायोग ि धनखगमन 

वन्यिन्तखबा  स्थानीय समखदायमा पाने ्रमभाव िोकथाम, व्यवस्थापान  



28 

२०७७ साउन-आश् वन िलहनासम्म सपादालदि प्रिुख लार्ाकिापहरू ्स्विप प्रकाशनक को लववरर् 

स्थानीय ्रमाणी नद्यान (जचनडयािाना) को स्थापाना ि सञ्चालन 

स्थानीय वन्यिन्तख पायव न ि आयआिवन 

स्थानीयस्तिमा आिे ोपाहािको व्यवस्थापान 

वन, वन्यिन्तख तथा चिाच खरुङ्गीको धनभलेिाङ्कन ि धध्ययन धनखसन्धान 

िैथाने ्रमिानतको संिक्षण ि ्रमवर्द्वन 

नमचाहा ्रमिानतको ननयन्रण 

िैक्रवक क्रवक्रवधताको धनभलेि 

सामखदाक्रयक भसंूिक्षण ि सोमा आधारित आय आिवन कायविम 

भसंूिक्षण ि िलाधाि व्यवस्थापानिन्य सामखदाक्रयक धनखकूलन 

िलवायू पारिवतवन धनखकख लन कायव  

आय आिवनमा आधारित िडीबख ीको संिक्षण, ्रमवर्द्वन, व्यवस्थापान 

फोहिमैला सङ्कलन, पाखनः नपायोग, ्रमशोधन, क्रवसिवन ि सोको सेवा शखल्क ननधाविण ि ननयमन 

ल्याण्डक्रफल साई  व्यवस्थापान 

सिसफाई  तथा स्वास्थ्यिन्य फोहोिमैलाको व्यवस्थापान 

सावविननक शौचालय व्यवस्थापान 

क्रवपाद् व्यवस्थापान सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड तथा स्थानीयस्तिका आयोिनाको कायावन्वयन 
ि ननयमन 

क्रवपाद् पूावव तयािी तथा ्रमनतकायव योिना, िोजिम न्यूनीकिण कायव योिना 
क्रवपाद् पूावव तयािी, िोि तथा नर्द्ाि, िाहत सामग्रीको पूावव भण्डािण, क्रवतिण ि समन्वय 

क्रवपाद् िोजिम क्षेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पाक्रहचान ि स्थानान्तिण 

क्रवपाद् व्यवस्थापानमा सङ्घ, ्रमदेश ि स्थानीय समखदाय, संघ संस्था, ननिीक्षेरसाँग सहयोग, समन्वय ि 
सहकायव 
क्रवपाद् कोषको  स्थापाना तथा सञ्चालन ि स्रोत साधनको पारिचालन 

क्रवपाद् पािात ्स्थानीयस्तिको पाखनस्र्थापाना ि पाखनननवमावण 

क्रवपाद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापान ि धध्ययन धनखसन्धान 

्रमाकृनतक ्रमकोपाको िोकथाम ि पूावव तयािी 
क्रवपाद् िोजिम न्यूनीकिणका लानग पूावव सूचना ्रमणाली सम्बन्धी कायविमको तिखवे ृमा ि 
कायावन्वयन,  

 बारुण यन्र तथा एम्बखलेन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापान 

 स्थानीय आपातकालीन कायव सञ्चालन ्रमणाली 
 

८. न्याय, कानून तथा मानव धनधकाि ्रमवर्द्वन शािा 
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न्याक्रयक सनमनतको सजचवालय, न्याय, कानून, मानव धनधकाि ्रमवर्द्वन तथा मेलनमलापा ि मध्यस्थता, 
ननणवय तथा फैसला कायावन्वयन 

 न्याक्रयक सनमनतको सजचवालय सम्वन्धी कायव 
 न्याय तथा कानूनी िाज्यको पारिपाालना 
 मानव धनधकािको संिक्षण तथा ्रमवर्द्वन 

 व्यजि ि समखदायबीच मेलनमलापा ि मध्यस्थताको व्यवस्थापान 

 न्याक्रयक ननणवय तथा फैसला कायावन्वयन 

योिना महाशािा 
 क्रवकास आयोिना तथा पारियोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना ि ननयमन 

स्थानीय क्रवकास नीनत, धल्पाकालीन, मध्यकालीन तथा दीघवकालीन क्रवकास योिना तिूवमा, 
धनखगमन तथा मूल्यास कन 

आनथवक, सामाजिक, सााँस्कृनतक, वाताविणीय, ्रमक्रवनध ि पूावावधाििन्य क्रवकासका लानग 
आवयक आयोिना तथा पारियोिनाहरूको तिखवमा, कायावन्वयन, धनखगमन तथा मूल्याङ्कन 

 बाक्रषवक क्रवकास कायविम, आयोिना तिखवमा, कायावन्वयन 

क्रवकास ननमावण ्रमकृयामा स्थानीय िनसहभानगता धनभबकृ्रर्द्का कायविम तिखवमा ि 
कायावन्वयन 

 क्रवकास योिनाहरुको वाताविणीय ्रमभाव मूल्यास कन 

 नपाभोिा सनमनतको क्रवविण, क्षमता क्रवकास 

 क्रवकासका ्रमाथनमकता ्रमाि क्षेर ननधाविण 

 सस घीय ि ्रमादेजशक आयोिना, पारियोिना कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकिण ि सहयोग 

 क्रवकास आयोिना तथा पारियोिना सम्बन्धी धन्य कायव । 

 क्रवकास आयोिनाको धनखगमन, आवनधक ्रमगनत तथा ्रमनतफलको समीक्षा 
 क्रवकास योिनाको धनखगमन तथा मूल्यास कनको आधाि तथा ्रमक्रिया ननधाविण 

 आयोिनाको धध्ययन, धनखसन्धान तथा ्रमभाव मूल्याङ्कन 

 नबषयक्षेरगत नीनतको धनखगमन तथा मूल्यास कन 

तथ्याङक सस कलन, व्यवस्थापान तथा ्रमयोग सम्बन्धी नीनत, कानून, मापादण्ड, योिना, 
कायावन्वयन ि ननयमन 

 सूचना तथा धनभलेि केन्द्रको स्थापाना तथा सञ्चालन 

 स्थानीय तथ्याङक सस कलन, ्रमशोधन, धनभलेजिकिण तथा क्रवतिण 

 आधािभतू तथ्यास क सस कलन ि व्यबस्थापान , िनसाजस्यक, ्रमाकृनतक, आनथवक, 

सामाजिक, सांस्कृनतक, भौनतक पूाबावधाि, िोिगािीको धवस्था, कूल ग्राहस्थ्य नत्पाादन, 
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्रमनतव्यजि आय, मानव क्रवकास सूचकाङ्क, िािश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन ि 
्रमशोधन गिी सूचना ्रमणालीमा आवर्द्ता ि पाा वजचर तथा श्रोत नक्साको धद्यावनधक एवं 
धनभलेि 

 बेिोिगािको तथ्यास क सस कलन 

 स्थानीय व्यापाािको तथ्याङ्क ्रमणाली ि धध्ययन धनखसन्धान 

 सामाजिक सखिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क ि सूचना व्यवस्थापान 

 सम्पान्न भएका तथा चालू योिनाको क्रवविण 

 नबषक्षेरगत सूचना, तथ्यास कको सस कलन, धनभलेि 

 ्रमदेश तथा संघसाँग तथ्यास क एवं सूचना आदान्रमदान ि समन्वय 

 सम्भाव्य ्रमाकृनतक श्रोत तथा  साधनको धनभलेि (्रमोफाईल) व्यबस्थापान 

 नगिपाानलकाको आवनधक तथा वाक्रषवक कायविम ि बिे  स्वीकृनत । 

आन्तरिक लेिापािीक्षण शािा 
 आन्तरिक तथा पूावव लेिापािीक्षण 

 लेिापािीक्षण क्रवविण (बेरुिूको लगत समेत)को धनभलेि व्यवस्थापान  

 धजन्तम लेिापािीक्षण कायवमा सहयोग, समन्वय ि सहिीकिण 

 लेिापाालनसम्वन्धी क्षमता क्रवकास कायव 
 

 

४. िडा सविविको काि किगव्य िथा अविकार :-वडा सनमनतको काम कतवव्य तथा 
धनधकाि  देहाय बमोजिम हखनेछ । 

वडा नभरका योिना तिखवमा ,कायावन्वयन तथा धनखगमन 

क) सहभानगतामखलक योिना तिखवमा ्रमणाली धनखसाि वस्ती वा  ोलस्ति बा  योिना 
तिखवमा ्रमक्रकया धवलम्बन गरि बस्ती तथा  ोलस्तरिय योिनाको माग 
सङ्कलन,्रमाथनमक्रककिण तथा छनौ  गने, 

ख)  ोल नबकास संस्थाको गठन ि पारिचालन तथा वडा नभर संचालन हखने योिनाहरुका 
लानग नपाभोिा सनमनतको गठन तथा सोको धनखगमन गने, 

ग) वडा नभरका योिना तथा भौनतक पाखवावधािको संिक्षण,ममवत सम्भाि,िेिदेि तथा 
व्यवस्थापान गने । 

घ) ्रमत्येक आनथवक वषवमा नगिपाानलकाले तोकेको बिे  नसमा नभर िक्रह कजम्तमा एन ा 
ठखलो नमखना योिना छनो  गरि नगिपाानलकामा पाठानने । 
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तथ्याङ्क धधावनधक तथा संिक्षण 

ननिी घि तथा घि पारिवािको लगत िाख्न े, 

ऐनतहानसक,पाखिाताजत्वक,सांस्कृनतक तथा धानमवक महत्वका सम्पादा,्रमाजचन 
स्मािक,सावविननक तथा सामखदाक्रयक,सावविननक,ऐलानी,पाती िग्गाको लगत िाख्न ेतथा 
संिक्षण गने, 

िखला क्षेर,चोक,घा ,पाा ी,पाौवा,सत्तल,धमवशाला, धानमवक तथा ,सांस्कृनतक 
स्थल,डाडााँपाािा,चिनक्षेर,पााननकोमखल,पाोििी,तलान,इनाि,कख वा,धािा,ढखङ्गेधािा,गखिठघि,बा ो,स
डक,पाखल पाखलेसा,कख लो नहि,पाानी घट्ट,नमलको तथ्याङ्क संङकलन गरि धधावनधक लगत 
िाख्न,े संिक्षण गने ि िण्डीकृत तथ्याङ्क ि सखचना सक्रहतको वडाको पााश्ववजचर तयाि तथा  
धधावनधक गने । 

वडानभरका स्कख ल,कलेि, कलकाििाना,नधोग,व्यापााि,व्यवसाय,धस्पाताल लगायतका संघ 
साँस्था,सहकािी समेतको िेकडव िाख्न े।  

क्रवकास कायव 

१. बाल नधानको व्यवस्था गने, 
२. धनौपाचारिक जशक्षा कायविम,जशशख स्याहाि तथा ्रमािजम्भक बाल नबकास केन्द्र 

संचालन ि        व्यवस्थापान गने, 
३. पाखस्तकालय,वाचनालय,सामखदाक्रयक नसकाई केन्द्र,बालकलव तथा बालसंिाल  संचालन 

ि   व्यवस्थापान गने, 
४. वडा तहको स्वास्थय संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापान गने, 
५. िोपा सेवा कायविमको संचालन, व्यवस्थापान तथा समन्वय गने, 
६. पाोषण कायविमको संचालन तथा समन्वय गने, 
७. वडा तहमा स्वास्थ्य िनचेतना नबकास तथा स्वास्थ्य सखचना  कायविमको संचालन 

गने, 
८. सहिी तथा ग्रानमण स्वास्थ्य जक्लननकको संचालन गने,गिानने, 
९. सावविननक सौचालय,स्नान गहृ तथा ्रमनतक्षालयको ननमावण ि व्यवस्थापान गने,गिानने, 
१०. वडास्तरिय सामखदाक्रयक धािाको ्रमबन्ध,कख वा,इनाि तथा पाोिरिको ननमावण,संिक्षण ि 

गखणस्ति ननयमन गने, 
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११. घिबा  ननकास हखने फोहिमैलाको संङकलन ि व्यवस्थापान,चोक तथा 
गल्लीहरुको सिसफाई,ढलननकास,मिेका िनाविको व्यवस्थापान,सतही पाानीको तथा 
पाानीको स्रोत संिक्षण गने,गिानने, 

१२. कृक्रष तथा फलफख ल नसविीको स्थापाना,समन्वय ि ्रमवर्द्वन तथा वडास्तरिय धगखवा 
कृषक तानलमको धनभमखजिकिण गने , 

१३. कृक्रष नबन क्रविन,मल तथा औषनधको माग संङकलन गने, 
१४. कृक्रषमा लाग्ने िोगहरुको क्रवविण संङकलन गने, 
१५. पाशखपाक्षी क्रवकास तथा छाडा चौपाायाको व्यवस्थापान गने, 
१६. वडा नभरको चिनक्षेर संिक्षण तथा व्यवस्थापान गने, 
१७. स्थाननय समखदायका चाड पावव,भाषा संस्कृनतको नबकासको लानग 

कला,ना क,िनचेतनामखलक तथा सांस्कृनतक कायविम गने,गिानने, 
१८. स्थाननय मौनलकता झजल्कने सांस्कृनतक रिनतरिवािलाई संिक्षण तथा ्रमवर्द्वन गने, 
१९. वडा नभर िेलकख द पाखवावधािको नबकास गने, 
२०. धन्तिक्रवधालय तथा कलव माफव त िेलकख द कायविमको संचालन गने,गिानने, 
२१. वडा क्षेर नभरको बा ो घा ो चालख धवस्थामा िाख्न ेतथा िाख्न सहयोग गने, 
२२. वडा नभरका सडक धनधकाि क्षेरमा धविोध ि धनतिमण गनव निदने, 
२३. बा ोघा ोमा बाढी,पाक्रहिो,हखिी तथा ्रमाकृनतक ्रमकोपा बा  नत्पान्न धबिोध पान्छानने, 
२४. घिेलख नधोगको लगत संङकलन तथा सम्भाव्यता पाक्रहचान गने, 
२५. वडा नभर घिेलख नधोगको ्रमवर्द्वन गने, 
२६. ्रमचनलत कानखन बमोजिम व्यजिगत घ ना दताव, धधावनधक तथा सोको धनभलेि 

संङकलन तथा संिक्षण गने, 
२७. व्यजिगत घ ना दताव सम्बन्धी िनचेतना कायविम  संचालन गने, 
२८. सामाजिक सखिक्षा भत्ता क्रवतिण तथा धनभलेि धधावनधक गने, 
२९. वडालाई बालमैरी बनानने, 
३०. वडानभर आनथवक तथा सामाजिक रुपामा पानछ पािेका 

मक्रहला,बालबानलका,दनलत,धपााङ्गता भएका व्यजि,ज्येष्ठ 
नागरिक,धल्पासङ्यक,नसमान्तकृत समखदायको धनभलेि िाजि सामाजिक ि आनथवक 
नत्थान सम्बन्धी काम गने, 

३१. क्रवनभन्न समखदाय नबच सामाजिक ि सौहादवता कायम गने, 
३२. बालक्रववाह,बहखनबबाह,लैक्रङ्गकक्रहंसा,छखवाछखत,दाइिो,हनलया ्रमथा,छानपाडी ्रमथा 

,कमलिी ्रमथा,बालश्रम,मानव बेचक्रविन िस्ता सामाजिक कख रिनत ि धन्धक्रवश्वासको 
धन्त्य गने,गिानने । 
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३३. ्रमचनलत कानखनको धनधनमा िक्रह मालपाोत तथा भ खनमकि,व्यवसाय कि,वहाल 
कि,क्रवज्ञापान कि,स:शखल्क पााक्रकव ङ,नयााँ व्यवसाय दताव,नसफारिस दस्तखि,सवािी साधन 
कि,मनोिन्िन किको लेिािोिा ि संङ्कलन गरि सम्बजन्धत गानाँपाानलका वा 
नगिपाानलकामा ्रमनतवेदन सक्रहत िकम बखझानने, 

३४. धशि नबिामी भएको ,बेवारिस वा धसहाय व्यजिलाई नजिकको धस्पाताल वा 
स्वास्थ्य केन्द्रमा पाखयावई औषधोपाचाि गिानने, 

३५. धसहाय वा बेवारिसे व्यजिको मतृ्यख भएमा ननिको दाहसंस्कािको व्यवस्था 
नमलानने, 

३६. सडक बालबानलकाको नर्द्ाि ि पाखनस्थावपानाको लानग लगत संङ्कलनगने , 
३७. वडानभरको सामखदाक्रयक वन,वनिन्य सम्पादा ि िैक्रवक क्रवक्रवधताको संिक्षण ि 

्रमवर्द्वन गने, 
३८. वडा, ोल,बस्तीस्तिमा हरियाली क्षेर नबस्ताि गने,गिानने, 
३९. वडालाई वाताविण मैरी बनानने , 
४०. ्रमाङ्गारिक कृक्रष,सखिजक्षत माततृ्व,नबधाथी भनाव ,पा खणव िोपा,िखला िदशामखि सिसफाई 

,वाताविणमैरी तथा बालमैरी शासनिस्ता ्रमवर्द्वनात्मक कायवहरु गने,गिानने, 
४१. वडा नभर घिबास पायव न(होम स् े) कायविम ्रमवर्द्वन गने। 

ननयमन कायव 

वडानभर संचानलत नबकास योिना ,आयोिना तथा संलग्न नपाभोिा सनमनतहरुका कायवको 
धनखगमन तथा ननयमन गने, 
नसकमी ,डकमीलाई भ खकम्पा ्रमनतिोधी भवन ननमावण सम्बन्धी तानलम िदने, 
िाध्यान्न,माछा, मासख ,तिकािी, फलफख ल,पेाय पादाथव तथा नपाभोग्य सामाग्रीको गखणस्ति ि 
मखल्यसखची धनखगमन गिी नपाभोिा क्रहत  संिक्षण  गने, 
वडा नभरका नधोग धन्दा ि व्यवसायको ्रमवर्द्वन गरि लगत िाख्न,े 
हा  बिािको व्यवस्थापान गने,गिानने, 
क्रवधखत च खहाव  तथा चोिी ननयन्रणमा सहयोग गने । 

नसफारिस तथा ्रममाजणत गने 

नाता ्रममाजणत गने, 
नागरिकता तथा नागरिकताको ्रमनतनलक्रपा नलनका लानग नसफारिस गने, 
बहाल किको लेिािोिा नसफारिस गने, 

बन्द घि तथा कोठा िोल्न िोहबिमा बस्ने, 
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मोही लगत कट्टाको नसफारिस गने, 

घि िग्गा किको लेिािोिा नसफारिस गने, 

िन्म नमनत ्रममाजणत गने, 
व्यापााि व्यवसाय बन्द भएको,संचालन नभएको वा व्यापााि व्यवसाय हखदै नभएको नसफारिस गने, 

क्रववाह ्रममाजणत तथा धक्रववाक्रहत ्रममाजणत गने, 

ननशखल्क वा सशखल्क स्वास्थ्य नपााचािको नसफारिस गने, 

वडा बा  िािी हखन ेनसफारिस तथा धन्य कागिलाई धसग्रिेी भाषामा समेत नसफारिस  
तथा्रममाजणत गने, 
घि पााताल ्रममाजणत गने, 
व्यजिगत क्रवविण ्रममाजणत गने, 

िग्गा धनी दताव ्रममाणपाखिावमा घि कायम गनव नसफारिस गने, 

कख नै व्यजिको नाम,थि,िन्म नमनत तथा वतन फिक-फिक भएको भए सो  व्यजि एकै हो भने्न 
नसफारिस गने, 

नाम,थि,िन्म नमनत संशोधनको नसफारिस गने, 

िग्गा धनी दताव  ्रममाणपाखिाव हिाएको  नसफारिस गने, 

क्रकत्ताका  गनव  नसफारिस गने, 

संिक्षक  ्रममाजणत गने तथा संस्थागत ि व्यजिगतसंिक्षक नसफारिस गने, 

जिक्रवतसाँगको नाता ्रममाजणत गने, 

मतृकसाँगको नाता ्रममाजणत गने तथा सिवनमन नसफारिस गने, 

जिक्रवत िहेको नसफारिस गने, 

हकवाला वा हकदाि ्रममाजणत गने, 

नामसािी गनव  नसफारिस गने, 

िग्गाको हक सम्बन्धमा नसफारिस गने, 

नधोग ठानाँसािी  गनव  नसफारिस गने, 

आधािभ खत क्रवधालय िोल्न गनव  नसफारिस गने, 

िग्गा मखल्याङ्कन गनव  नसफारिस गने, 

नबधालयको कक्षा थपागनव  नसफारिस गने, 

धशि,धशाय तथा धनाथको पाालन पाोषणको लानग गनव  नसफारिस गने, 

वैवाक्रहक धङ्गीकृत नागरिकता नसफारिस गने, 

आनथवक धवस्था कमिोि वा सम्पान्न िहेको सम्बन्धी नसफारिस गने, 
नबधालय ठानाँसािी  गनव  नसफारिस गने, 

धािा तथा नबधखत िडानको लानग  नसफारिस गने, 
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्रमचनलत कानखन धनखसाि ्रमत्यायोजित धनधकाि बमोजिमको धन्य नसफारिस वा हकदाि ्रममाजणत 
गने, 

कायवपाानलकाले तोकेको धन्य आवयक कायव गने । 

वडा बा  गरिने कायव वडा कायावलयको नाममा हखनेछ । 

५. सेिा प्रदान गने वनकायको शाखा र विमे्मिार अविकारी 

ि.सं. महाशािा जिम्मेवाि धनधकािी पाद 

1 जशक्षा महाशािा िगन् नाथ नपााध्याय नपा-सजचव 
२ आनथवक 

महाशािा 
लोक बहादखि बोहोिा धनधकृत आठौं 

३ मक्रहला तथा 
बालबानलका 
महाशािा 

पाखष्पाा बम धनधकृत आठौं 
 

४ िनस्वास्थ्य 
महाशािा 

कख माि ्रमसाद दाहाल धनधकृत सातौं 

५ योिना 
महाशािा 

महेश ्रमसाद पााठक धनधकृत सातौं 

६ पूावावधाि क्रवकास सखननल महिवन इजन्िननयि 
७ ्रमशासन 

महाशािा 
ियिाम गिखिेल  धनधकृत सातौं 

 

िनस्वास्थ्य महाशािा ि धन्तगवतका स्वास्थ्य साँस्थाहरुबा  आ.व. २०७७/७८ को ्रमथम 
रैमानसक धवनधमा ( श्रावण - आजश्वन २०७७ ) ्रमदान गरिएको सेवा सम्बन्धी क्रवविण 

महाशािा माफव त संचालन भएका ्रममखि क्रियाकलापाहरु: 

 कोनभड-१९ िोकथाम तथा ननयन्रणका लानग ३ व ा CICI Team गठन गरि पारिचालन 
( कोनभड-१९ संिमण पाखक्रष्ट भएका १२५३ िना केशको धनखसन्धान तथा ४२३७ िना 
सम्पाकव मा आएका व्यजिहरुको पाक्रहचान ) 

 कोनभड-१९ िोकथाम तथा ननयन्रणका लानग १३ व ा CTCF Team गठन गरि पारिचालन 
( घिमै आइसोलेसनमा बसेका नबिामीहरुको Follow up, सम्पाकव मा आएका व्यजिहरुको 
Follow up, कोनभड-१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य जशक्षा तथा मनोसामाजिक पािामशव सेवा, 
आइसोलेसन क्रक  क्रवतिण तथा पाोषण िचव क्रवतिण ) 
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 कोनभड-१९ संिमण पाखक्रष्ट भएका केशको सम्पाकव मा आएका व्यजिहरु तथा धन्य िोजिम 
समखहका व्यजिहरुको पाी.सी.आि. पारिक्षण 

 घिमै आइसोलेसन बस्न नसक्ने कोनभड-१९ संिमण पाखक्रष्ट भएका व्यजिहरुका लानग 
बू.न.पाा. २ जस्थत बाडेपाािामा आइसोलेसन केन्द्र स्थापाना तथा संचालन 

 क्रवश्व स्तनपाान सिाह कायविम गरि बालबानलकाहरुका लानग  स्तनपाान ्रमवधवन 

स्वास्थ्य साँस्थाहरु माफव त ्रमदान गरिएको ्रममखि  स्वास्थ्य सेवाको क्रवविण: 

ि.सं. सूचक ईकाई ्रमगनत 

१ स्वास्थ्य साँस्था माफव त सेवा ्रमाि गने िम्मा सेवाग्राहीको सं्या िना ६७३४ 

२ 
गानाँघि जक्लननक माफव त सेवा ्रमाि गने िम्मा सेवाग्राहीको 
सं्या िना ४४७ 

३ 
िोपा केन्द्र माफव त िोपा सेवा ्रमाि गने िम्मा सेवाग्राही 
(बालबानलका तथा गभववती मक्रहला ) को सं्या 

िना २५०५ 

४ बदृ्वी धनखगमन गरिएका २ वषव मखननका बालबानलकाको सं्या िना १६२० 

५ 
१८० ट्याब्ले  आइिन चक्की ्रमाि गने गभववती मक्रहलाहरुको 
सं्या 

िना १११ 

६ 
्रमो ोकल धनखसाि ४ पा क गभववती िााँच गिाएका मक्रहलाहरुको 
सं्या 

िना ११९ 

७ 
स्वास्थ्य साँस्था ( ्रमशखती केन्द्र ) मा सखत्केिी भएका मक्रहलाहरुको 
सं्या 

िना ६८ 

८ ्रमोत्साहन यातायात िचव ्रमाि गिेका सखत्केिी मक्रहलाहरुको सं्या िना ६८ 

९ गभववती नत््रमिेणा िचव ्रमाि गिेका मक्रहलाहरुको सं्या िना ३३ 

१० पारिवाि ननयोिनको साधनको नयााँ ्रमयोगकतावहरुको सं्या िना २४१ 

११ क्षयिोगको नपाचािका लानग दताव गरिएका नयााँ नबिामीको सं्या िना ५६ 

 

 

६. वनर्गयउपर उिुरी सुन्ने अविकारी :- ्रममखि ्रमशासकीय धनधकृत 

७. सूचना अविकारी र प्रिुखको नाि र पद  

कायवलय ्रममखिको नाम ि पाद ्रममखि ्रमशासकीय धनधकृत श्री बैकख ण्ठ 
्रमसाद सापाको ा 

सूचना धनधकािीको नाम ि पाद शािा धनधकृत श्री ियिाम गिखिेल 
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८. ऐन, वनयि, कायगविवि र वनदेवशकाको सूची 

         

ि.सं. सूची 
१ िािपार ्रमकाशन कायवक्रवनध, २०७५ 

२ नगिसभा सञ् चालन कायवक्रवनध, २०७५ 

३ नगि कायवपाानलका बैठक सञ् चालन कायवक्रवनध, २०७५ 

४ सिकािी ऐन, २०७५ 
५ न्याक्रयक सनमनत कायवक्रवनध (ऐन), २०७५ 
६ फोहोिमैला व्यवस्थापान ननयमावली, २०७५ 
७ "घ" वगव ननमावण इिाित/ दताव कायवक्रवनध, २०७५ 
८ बिाि धनखगमन ननदेजशका, २०७५ 
९ नगि ्रमहिी सञ् चालन तथा व्यवस्थापान कायवक्रवनध, २०७५ 
१० वडा कायावलय सञ् चालन कायवक्रवनध, २०७५ 
११ क्रवपाद व्यवस्थापान कायवक्रवनध, २०७५ 
१२ नपाभोिा सनमनत गठन, आयोिना सञ् चालन एवं व्यवस्थापानसम्बन्धी कायवक्रवनध, 

२०७५ 
१३ सस घ संस्था दताव कायवक्रवनध, २०७५ 
१४ यूवा तथा िेलकख द कायवक्रवनध, २०७५ 
१५ नगि कायव सम्पाादन ननयमावली, २०७५ 
१६  ोल क्रवकास संस्था कायवक्रवनध, २०७५ 
१७ नगि कायवपाानलका कायवक्रवभािन ननयमावली, २०७५  
१८ जशक्षा व्यवस्थापान कायवक्रवनध, २०७५ 
१९ न्याक्रयक सनमनत (कायवक्रवनध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 
२० बैठक सञ् चालनसम्बन्धी कायवक्रवनध, २०७५ 
२१ स्वस्थ्य संस्था दताव, धनखमनत तथा नक्रवकिणसम्बन्धी ननदेजशका, २०७६ 
२२ मक्रहला नद्यमजशल तानलम तथा िोिगाि क्रवकास सनमनत सञ् चालन कायवक्रवनध, 

२०७६ 
 

 

९. बूढानीिकण्ठ नगरपाविकाको िेिसाईट www.budhanilkanthamun.gov.np 
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१०. सािगिवनक वनकायिा परेका सूचना िागसम्बन्धी वनिेदन र सोउपर सूचना 

वदइएको विषय, 
ननवेदकको क्रवविण सूचना िदइएको क्रवषय कैक्रफयत 

भ्रिाचाि क्रवरुर्द् नागरिक 
धनभयान नपेााल 

1= नमनत २०७६।११।१६ गते 
बसेको नगिकायवपाानलकाको बैठक 
ननणवय । 

2= Landslide Protection Detail 
Estimate Sheet (Bunapa-4) 

3= महानगिीय ्रमहिी ्रमभागको पार । 

4= वडा नं.४ को कायावलयको पार । 

1=  

 

 

 


