
डिलासैनी गाउँपाडलकाका शाखाहरुको कार्यवििरण 

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा 

1. गाउँपाडलकाको प्रशासन र व्र्िस्थापन सम्बन्धी नीडत, मापदण्ि, सेिा शतय, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र डनर्मन 

2. संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोक्तजम समार्ोजन भएका कमयचारीको व्र्िस्थापन, उपर्ोग र समन्िर् 

3. संगठन विकास, जनशक्ति व्र्िस्थापन र िकृ्ति विकास 

4. स्थानीर् कानून बमोक्तजम संगठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण गरी संगठन संरचना तथा दरबन्दी डनधायरण 

5. गाउँपाडलकाको सेिाको व्र्िस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविडधको उपर्ोग, प्रिर्द्यन र डनर्मन 

6. डनर्कु्ति, सरुिा, बढुिा, पदस्थापना, हाक्तजरी र डबदा सम्बन्धी काम 

7. पदपूडतय सम्बन्धी कार्य 
8. गाउँपाडलकाको कमयचारी प्रशासन सम्बन्धी  अन्र् कार्य 

आन्तररक व्र्िस्थापन तथा खररद शाखा 

1. क्तजन्सी तथा भौडतक सम्पडतको संरक्षण तथा अडभलेख 

2. कार्ायलर् तथा समारोहहरु संचालनका लाडग आिश्र्क सामग्रीहरुको खररद, आपूडतय र व्र्िस्थापन 

3. क्तजन्सी, भौडतक, मेक्तशनरी साधन उपकरणहरुको रेखदेख र ममयत संभार 

4. कार्ायलर् पररसरको सरसफाई, सजािट र सरुक्षा सम्बन्धी कार्य 
5. गाउँपाडलकाको भिन जग्गा जडमन लगार्तका सम्पक्तिको संभार तथा संरक्षण र अडभलेख सम्बन्धी कार्य 
6. गाउँपाडलकाको प्रकाशन र छपाई सम्बन्धी कार्य 
7. सिारी साधनहरुको व्र्िस्थापन 

8. कार्ायलर्को दताय चलानी र सहार्ता कक्षको व्र्िस्थापन र संचालन 

9. कम््र्टुर अपरेटर, सिारी चालकहरु र कार्ायलर् सहर्ोगीहरुको सेिा करार, कार्य विभाजन र प्रशासन 

10. कार्ायलर् भिन र पररसरमा डबजलुी, ईन्टरनेट तथा अन्र् सवुिधा सम्बन्धी व्र्िस्था 

सशुासन, काननु तथा बैठक व्र्िस्थापन शाखा 

1. गाउँपाडलकाको काननुी विषर्मा रार् परामशय प्रदान 

2. न्र्ावर्क सडमडतको सक्तचिालर्को कार्य गने र डनणयर् कार्ायन्िर्न गने गराउन े

3. गाउँपाडलकाको पक्ष विपक्ष भै चलेको मरु्द्ामा वफरादपत्र िा प्रडतउिर पत्र तर्ार पाने र बहस पैरिी गने । 

4. गाउँपाडलकाको काननु डनमायण कार्यमा परामशय ददने । 

5. गाउँसभा तथा कार्यपाडलकाको बैठक संचालनका लाडग सूचना पत्राचार र व्र्िस्थापन 

6. गाउँसभा तथा कार्यपाडलकाको बैठकको डनणयर् पकु्तस्तकाको क्तजम्मा डलने  

7. गाउँसभा तथा कार्यपाडलकाको बैठकको डनणयर् कार्ायन्िर्नका लाडग जानकारी गराउने िा पत्राचार गने । 

8. गाउँपाडलकाको काम कारिाही सम्बन्धमा विडभन्न आर्ोग तथा डनकार्मा परेका उजरुीहरुको सम्बन्धीत 
शाखाहरुबाट जानकारी डलई जिाफ तर्ार गने । 

9. सेिाग्राही तथा सरोकारिालाहरुबाट प्राप्त उजरुी गनुासो सम्बन्धी कार्य गने । 



आडथयक प्रशासन शाखा 

1. आर् व्र्र् िावषयक अनमुान तर्ार गने  

2. आर् व्र्र्को लेखा राख्न ेर आिश्र्क फाँटिारी तथा प्रडतिेदनहरु तर्ार गने  

3. आर् व्र्र् से्रस्ताको लेखा परीक्षण गराउने  

4. गाउँपाडलकाको भिुानी गनुय पने रकमहरुको डनर्मानसुार कागजात डबल भरपाई हेरी भिुानी गने 

5. गाउँपाडलकाले संक्तचत कोष लगार्त विडभन्न कोषहरुको व्र्िस्थापन र से्रस्ता राख्न े 

6. आडथयक ऐन डनर्म पालना गराउन कार्य गने र रार् परामशय सझुािहरु प्रदान गने  

7. आडथयक डमतव्र्र्ीता, अनशुासन र प्रभािकाररता कार्म गनय पहल गने  

8. स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा डनधायरण सडमडतको सक्तचिालर्को कार्य गने  

राजस्ि व्र्िस्थापन शाखा 

1. संघीर् तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पक्ति कर, घर जग्गा रक्तजषे्ट्रशन शलु्क, घर िहाल कर, सिारी साधन 
कर, सेिा शलु्क दस्तरु, पर्यटन शलु्क, विज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भडूमकर(मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी 
नीडत, काननु, मापदण्ि, कार्ायन्िर्न र डनर्मन 

2. स्थानीर् पूिायधार तथा सिायको शलु्क डनधायरण, संकलन र व्र्िस्थापन 

3. टे्रवकङ, कार्ावकङ,क्र्ानोडन, बञ्जी जम्प, क्तजपफलार्र, र्ायक्तटटङ, मोटरबोट, केबलुकार सेिा लगार्त अन्र् जल तथा 
स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हनुे निीन पर्यटकीर् सेिा तथा साहडसक खेलको शलु्क 

4. जडिबटुी, किािी र जीिजन्त ुकर डनधायरण तथा संकलन 

5. स्थानीर् राजस्िको आधार विस्तार तथा प्रिर्द्यन 

6. ढुङ्गा, डगट्टी, िालिुा, माटो, काठ दाउरा, जराजरुी, स्लेट, खररढुङ्गा आदद प्राकृडतक एिं खानीजन्र् िस्तकुो डबक्री 
तथा डनकासी शलु्क दस्तरु संकलन 

7. डसफाररस, दताय, अनमुडत, निीकरण आददको शलु्क, दस्तरु डनधायरण र संकलन 

8. स्थानीर् राजस्ि प्रिर्द्यनका लाडग प्रोत्साहन 

9. राजस्ि सूचना तथा तथ्र्ाङ्कको आदान प्रदान 

10. संघीर् तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीर् तहमा राजस्ि चहुािट डनर्न्त्रण सम्बन्धी नीडत, कानून, 

मापदण्ि र डनर्मन 

11. स्थानीर् पूिायधार सेिा र उपर्ोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बन्धी नीडत, कानून, मापदण्ि र डनर्मन 

12. मालपोत संकलन 

13. सम्पूणय राजस्ि संकलनको क्तशषयकगत तथा एवककृत से्रस्ता राख्न ेर आिश्र्कता अनसुारका प्रडतिेदनहरु तर्ार 
पाने 

14. राजस्ि संकलनलाई सरल र सेिाग्राही मैत्री बनाउने र अनलाईन प्रविडधको प्रर्ोग गने सम्बन्धी 
15. राजस्ि परामशय सडमडतको सक्तचिालर्को कार्य गने  

16. कर तथा सेिा शलु्क सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 



आन्तररक लेखा पररक्षण 

1. गाउँपाडलको आर् व्र्र्को हर वहसाब लेखा से्रस्ता दरुुस्त भए नभएको पररक्षण गने 

2. आर् व्र्र् तथा अन्र् आडथयक फाँटिारीहरु र्थाथय बनाउन सहर्ोग गने 

3. गाउँपाडलकाको विडभन्न कोष तथा खाताहरुको अिस्था बारे प्रडतिेदन तर्ार गने 

4. गाउँपाडलकाको आडथयक कारोबारलाई आडथयक ऐन डनर्म अनकूुल डमतव्र्र्ी, प्रभािकारी र पारदशी बनाउन रार् 
सझुाि ददने  

5. बेरुज ुफछर्ौट गराउन पहल गने 

र्ोजना, बजेट तथा अनगुमन शाखा 

1. विकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्बन्धी नीडत, काननु, मापदण्ि तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र 
डनर्मन 

2. आडथयक, सामाक्तजक, सास्कृडतक, िातािरणीर्, प्रविडध र पूिायधारजन्र् विकासका लाडग आिश्र्क आर्ोजना तथा 
पररर्ोजनाहरुको िावषयक एिम ्आिडधक र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

3. आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 

4. संघीर् र प्रदेशस्तरीर् आर्ोजना तथा पररर्ोजनाको कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरण र सहर्ोग 

5. साियजडनक डनमायण कार्यको लाडग प्रचडलत कानून बमोक्तजमको घ िगयको इजाजतपत्रको जारी, निीकरण तथा 
खारेजी 

6. र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्िर्न सम्बन्धी सम्झौता र कार्य आदेश 

7. विकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् कार्य 
8. विकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्बन्धी नीडत, काननु, मापदण्ि तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र 

डनर्मन 

9. र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी अनगुमन सडमडतको सक्तचिालर्को कार्य 
10. विकास र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रगडत सम्बन्धी प्रडतिेदन तर्ारी र सम्बन्धीत तह िा डनकार्मा 

पठाउने 
11. आिडधक रुपमा र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी सडमक्षा बैठकको आर्ोजना र प्रडतिेदन प्रस्तडुत 

12. र्ोजना तथा कार्यक्रमको अनगुमन र सडमक्षाबाट औल्र्ाइएका विषर् तथा डनदेशन कार्ायन्िर्न 

सूचना प्रविडध तथा अडभलेख शाखा 

क. सूचना र प्रविडध सम्बन्धी कार्य 

1. एक सर् िाटसम्मको एफ.एम. रेडिर्ो सञ्चालन अनमुडत, निीकरण, डनर्मन खारेजी 
2. प्रदेश कानूनको अडधनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
3. संघीर् तथा प्रदेश कानूनको अडधनमा रही स्थानीर् क्षेत्रडभत्र ईन्टरनेट सेिा, टेडलसेन्टर, केबलु तथा तारविवहन 

प्रसारणको अनमुडत, निीकरण र डनर्मन 

4. स्थानीर् क्षेत्रमा सूचना प्रविडधको विकास र प्रिर्द्य सम्बन्धी कार्य 



5. गाउँपाडलकाको आन्तररक प्रशासन र व्र्िस्थापनलाई स्िचाडलत र प्रविडधको प्रर्ोग गरी डछटो छररतो र 
सेिाग्राही मैत्री बनाउने सम्बन्धी कार्य 

ख. स्थानीर् अडभलेख व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य 

1. स्थानीर् अडभलेख व्र्िस्थापन सम्बन्धी नीडत, कानून, मापदण्ि, र्ोजनाको डनमायण, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

2. जनसांक्तयर्क, प्राकृडतक, आडथयक, सामाक्तजक, सांस्कृडतक, भौडतक पूिायधार, रोजगारीको अिस्था, कुल ग्राहस्थ 
उत्पादन, प्रडतव्र्क्ति आर्, मानि विकास तथा लैवङ्गक सशक्तिकरण सूचकाङ्क, राजस्ि तथा आर् व्र्र् समेतको 
तथ्र्ाङ्क संकलन र प्रशोधन गरर निीनतम प्रविडधर्िु र रावष्ट्रर्  तथा स्थानीर् सूचना प्रणालीमा आिर्द् र पार्श्य 
क्तचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यािडधक अडभलेखन 

3. सूचना तथा अडभलेख केन्रको स्थापना तथा संचालन 

4. साियजडनक सम्पक्ति, सामदुावर्क सम्पक्ति, भिन सिक, पसल, व्र्िसार्को वििरण सवहतको अद्यािडधक अडभलेख 

5. आटनो क्षेत्रडभत्र सम्पन्न भएका तथा चाल ुर्ोजनाको वििरण र त्र्स्तो र्ोजनाको सम्पक्तिको अद्यािडधक 
अडभलेखन 

6. स्थानीर् अडभलेख व्र्िस्थापनमा निीनतम ्सूचना प्रविडधको उपर्ोग 

7. स्थानीर् अडभलेख व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 

कृवष विकास शाखा 

1. कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, कानून, मापदण्ि, र्ोजना, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

2. कृवष प्रसार तथा जनशक्तिको प्रक्षेपण, व्र्िस्थापन र पररचालन 

3. कृषकहरुको क्षमता अडभिवृर्द्, प्राविडधक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशक्तिकरण 

4. कृवष डबउविजन, नश्ल, मलखाद र रसार्न तथा औषडधहरुको आपूडतय उपभोग र डनर्मन 

5. सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रर्, केन्रीर्, विषर्गत, प्रादेक्तशक र स्थानीर् सङ्घ संस्थासँग समन्िर् र सहकार्य 
6. सहकारी सम्बन्धी स्थानीर् तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

7. स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमता अडभिवृर्द् 

8. स्थानीर् सहकारी क्षेत्रको प्रिर्द्यन, पररचालन र विकास 

9. स्थानीर् स्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रविडधको संरक्षण र हस्तान्तरण 

10. कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 

11. स्थानीर् स्तरमा स्रोत केन्रहरुको विकास र व्र्िस्थापन 

12. प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रिर्द्यन र प्रचार प्रसार 

13. कृवष प्रसारको व्र्िस्थापन सञ्चालन र डनर्न्त्रण सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

 

 

रोजगारी प्रिर्द्यन र बेरोजगारको तथ्र्ाङ्क संकलन 

1. रोजगारी प्रिर्द्यन सम्बन्धी र्ोजना, कार्यक्रम, स्थानीर् नीडत, कानून, मापदण्िको डनमायण, कार्ायन्िर्न र डनर्मन 



2. रोजगार  तथा बेरोजगार श्रमशक्तिको तथ्र्ाङ्क संकलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना 
3. स्थानीर्स्तरमा रहेका स्िदेशी तथा विदेशी श्रडमकको लगत संकलन तथा सूचना व्र्िस्थापन 

4. विडभन्न क्षेत्र तथा विषर्का दक्ष जनशक्तिको तथ्र्ाङ्क संकलन तथा व्र्िस्थापन 

5. सरुक्तक्षत िैदेक्तशक रोजगारी र िैदेक्तशक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्र्ाङ्कको संकलन तथा 
व्र्िस्थापन 

6. रोजगार सूचना केन्रको व्र्िस्थापन तथा संचालन 

7. िैदेक्तशक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लाडग वििीर् साक्षरता र सीपमूलक ताडलमको सञ्चालन 

8. िैदेक्तशक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपर्ोग 

9. बेरोजगारको तथ्र्ाङ्क संकलन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

पश ुविकास शाखा 

1. कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्र्िस्थापन र पश ुस्िास्थ्र् सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, कानून, मापदण्ि, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

2. कृवष तथा पशपुन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजारको पूिायधार डनमायण, साना डसचांइ डनमायण, ताडलम, प्रविडध 
प्रसार, प्राविडधक टेिा, कृवष सामग्री आपूडतय र कृषक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन, अनगुमन र डनर्मन 

3. कृवष तथा पशपुक्षीजन्र् प्राकृडतक प्रकोप तथा महामारी रोगको डनर्न्त्रण 

4. पशपुक्षी क्तचवकत्सा सेिाको व्र्िस्थापन 

5. कृवष िातािरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण र प्रिर्द्यन 

6. पशनुश्ल सधुार पर्द्डतको विकास र व्र्िस्थापन 

7. उच्च मूल्र्र्िु कृवषजन्र् िस्तकुो प्रिर्द्यन, विकास तथा बजारीकरण 

8. स्थानीर् चरन तथा खकय  विकास र व्र्िस्थापन 

9. पश ुआहारको गणुस्तर डनर्मन 

10. स्थानीर् स्तरमा पशपुक्षी सम्बन्धी तथ्र्ाङ्गको व्र्िस्थापन र सूचना प्रणाली 
11. पश ुबधशाला र शीत भण्िारणको व्र्िस्थापन र डनर्मन 

12. पशपुक्षी सम्बन्धी बीमा र कजाय सहजीकरण 

13. पशपुालन तथा पश ुस्िास्थ्र् सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 

पूिायधार विकास शाखा 

क. सिक पलु डसचाइँ र र्ातार्ात सम्बन्धी कार्य 

1. स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृवष सिक र डसचाँइ सम्बन्धी नीडत, कानून, मापदण्ि तथा सो सम्बन्धी र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

2. स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृवष सिक, झोलङु्गे पूल, पलेुसा डसंचाइ र तटबन्धन सम्बन्धी र्ोजना तथा कार्यक्रमको 
सभेक्षण, डिजाईन, लागत अनमुान, कार्ायन्िर्न, ममयत सम्भार र डनर्मन 

3. स्थानीर् स्तरका डसंचाइ प्रणालीको डनमायण, सञ्चालन, रेखदेख, ममयत सम्भार, स्तरोन्नडत, अनगुमन र डनर्मन 



4. र्ातार्ात सरुक्षाको व्र्िस्थापन र डनर्मन 

5. र्ातार्ात व्र्िस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, कानून, मापदण्ि,र्ोजना, कार्ायन्िर्न र डनर्मन 

6. स्थानीर् साियजडनक र्ातार्ातको रुट डनधायरण, अनमुडत, निीकरण, खारेजी, सेिाको गणुस्तर, भािा दर डनधायरण र 
डनर्मन 

7. िातािरणमैत्री, जलिार् ुपररितयन अनकूुलन, विपद् जोक्तखम संिेद्य, अपाङ्गता र लैवङ्गकमैत्री र्ातार्ात प्रणालीको 
स्थानीर् तहमा प्रिर्द्यन  

8. स्थानीर् सिक, ग्रामीण सिक, कृवष सिक सम्बन्धी अन्र् कार्य 

ख. खानपेानी, साना जलविद्यतु आर्ोजना, िैकक्तल्पक उजाय सम्बन्धी कार्य 

1. स्थानीर् खानेपानी सम्बन्धी नीडत, कानून, मापदण्ि, र्ोजना कार्ायन्िर्न र डनर्मन 

2. खानेपानी महसलु डनधायरण र खानेपानी सेिा व्र्िस्थापन 

3. एक मेगािाट सम्मका जलविद्यतु आर्ोजना सम्बन्धी स्थानीर् स्तरको नीडत, काननु, मापदण्ि, र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

4. स्थानीर् तहमा िैकक्तल्पक उजाय सम्बन्धी नीडत, काननु, मापदण्ि, र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न, डनर्मन 

5. स्थानीर् विद्यतु वितरण उजाय प्रणाली र सेिाको व्र्िस्थापन सञ्चालन, अनगुमन र डनर्मन 

6. स्थानीर् तहमा िैकक्तल्पक उजाय सम्बन्धी प्रविडध विकास र हस्तान्तरण क्षमता अडभिवृर्द् र प्रिर्द्यन 

7. खानेपानी, साना जलविद्यतु आर्ोजना तथा िैकक्तल्पक उजाय सम्बन्धी र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको सभेक्षण, 
डिजाइन, लागत अनमुान र कार्ायन्िर्न सम्बन्धी कार्य 

8. विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्र्िस्थापन 

9. खानेपानी महसलु प्रणाली र सेिाको व्र्िस्थापन 

10. स्थानीर् साना सतह तथा भडूमगत डसंचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममयत सम्भार, सेिा शलु्क डनधायरण र 
संकलन सम्बन्धी व्र्िस्थापन 

11. आटनो क्षेत्रडभत्रको डनमायण कार्य तथा अन्र् सेिाको प्रर्ोजनको लाडग डनमायण सामग्री, ज्र्ाला भािा तथा 
महसलुको स्थानीर् न्रू्नतम दररेट सम्बन्धी कार्यहरु । 

भिन तथा शहरी विकास शाखा 

1. रावष्ट्रर् भिन संवहता तथा मापदण्ि बमोक्तजम भिन डनमायण अनमुडत, अनगुमन र डनर्मन 

2. सरकारी भिन, विद्यालर्, सामदुावर्क भिन, सभागहृ र अन्र् साियजडनक भिन तथा संरचनाको डनमायण र ममयत 
सम्भार तथा सञ्चालन र व्र्िस्थापन 

3. संघीर् र प्रदेशस्तरीर् आर्ोजना तथा पररर्ोजनाको कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरण र सहर्ोग 

4. सरुक्तक्षत बस्ती विकास सम्बन्धी नीडत, र्ोजना, कार्यक्रम तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन र मूल्र्ाङ्कन 

5. साियजडनक डनमायण कार्यको लाडग प्रचडलत कानून बमोक्तजमको घ िगयको इजाजतपत्रको जारी, निीकरण तथा 
खारेजी  

6. भिन तथा बस्ती विकास सम्बन्धी आर्ोजना तथा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 



िातािरण, सरसफाई तथा विपद् व्र्िस्थापन शाखा 

क. सरसफाई र िातािरण सम्बन्धी कार्य 

1. सरसफाई, िातािरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, कानून, मापदण्ि, र्ोजना तजुयमा तथा 
त्र्सको कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

2. स्थानीर् स्तरमा िातािरणीर् जोक्तखम न्रू्नीकरण 

3. स्थानीर् स्तरमा जनस्िास्थ्र् प्रडतकुल असर पने वकडसमका उपभोग्र् िस्तकुो बेचविखन र उपभोग तथा 
िातािरणीर् प्रदषुण र हाडनकारक पदाथयहरुको डनर्न्त्रण, अनगुमन तथा डनर्मन 

4. स्थानीर् स्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्र्िस्थापन 

5. स्थानीर् स्तरमा न्रू्न काबयनमूखी तथा िातािरणमैत्री विकास अिलम्बन 

6. स्थानीर् स्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रिर्द्यन 

7. स्थानीर् स्तरमा िातािरण संरक्षण क्षेत्र डनधायरण र व्र्िस्थापन 

8. स्थानीर् बजार व्र्िस्थापन, िातािरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी अन्र् कार्य 

ख. जलाधार, िन्र्जन्त,ु खानी तथा खडनज पदाथयको संरक्षण 

1. जलाधार, िन्र्जन्त,ु खानी तथा खडनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, काननु, मापदण्ि तथा र्ोजनाको 
कार्ायन्िर्न र डनर्मन 

2. पानी महुानको संरक्षण 

3. सामदुावर्क भ-ूसंरक्षण र सोमा आधाररत आर् आजयन कार्यक्रम 

4. भ-ूसंरक्षण र जलाधार व्र्िस्थापनजन्र् सामदुावर्क अनकूुलन 

5. खानी तथा खडनज पदाथय सम्बन्धी सूचना तथा तथ्र्ाङ्क संकलन 

6. बहमूुल्र् धात,ु पत्थर तथा खडनज पदाथयको संरक्षण र सम्िर्द्यनमा सहर्ोग 

7. ढुङ्गा, डगट्टी, बालिुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्र् िस्तकुो सिेक्षण, उत्खन्न तथा उपर्ोगको 
दताय, अनमुडत, निीकरण, खारेजी र व्र्िस्थापन 

8. भौगडभयक नक्सा प्रकाशन 

ग. विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य 

1. विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, काननु, मापदण्ि, र्ोजनाको कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

2. स्थानीर् स्तरमा विपद् पूिय तर्ारी तथा प्रडतकार्य र्ोजना, पूिय सूचना प्रणली, खोज तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको 
पूिय भण्िारण, वितरण र समन्िर् 

3. स्थानीर् तटबन्ध, नदी र पवहरोको डनर्न्त्रण तथा नदीको व्र्िस्थापन र डनर्मन 

4. विपद् जोक्तखम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरुको पवहचान स्थान्तरण 

5. विपद् व्र्िस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघसंस्था तथा डनजी क्षेत्रसँग सहर्ोग, समन्िर् र सहकार्य 
6. विपद् व्र्िस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 

7. विपद् जोक्तखम न्रू्डनकरण सम्बन्धी स्थानीर् स्तरका आर्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र डनर्मन 

8. विपद् पश्चात स्थानीर् स्तरको पनुस्थापना र पनुडनमायण 



9. स्थानीर् स्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन र अध्र्र्न  अनसुन्धान 

10. स्थानीर् आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली 
11. समदुार्मा आधाररत विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन 

12. विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 

 

क्तशक्षा तथा खेलकुद शाखा 

क क्तशक्षा सम्बन्धी 

1. प्रारक्तम्भक बाल विकास तथा क्तशक्षा, आधारभतू क्तशक्षा, अडभभािक क्तशक्षा, अनौपचाररक क्तशक्षा, खलुा तथा िैकक्तल्पक 
डनरन्तर डसकाइ, सामदुावर्क डसकाइ र विशेष क्तशक्षा सम्बन्धी नीडत, काननु, मापदण्ि, र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न, 

अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र डनर्मन 

2. सामदुावर्क, संस्थागत, गठुी र सहकारी विद्यालर् स्थापना, अनमुडत, सञ्चालन, व्र्िस्थापन तथा डनर्मन 

3. प्राविडधक क्तशक्षा तथा व्र्िसावर्क ताडलमको र्ोजना तजुयमा, सञ्चालन, अनमुडत, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र डनर्मन 

4. प्राविडधक क्तशक्षा तथा व्र्िसावर्क ताडलमको र्ोजना तजुयमा, सञ्चालन, अनमुडत, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र डनर्मन 

5. मातभृाषा क्तशक्षा ददने विद्यालर्को अनमुडत, अनगुमन तथा डनर्मन 

6. गाडभएका िा बन्द गररएका विद्यालर्हरुको सम्पक्ति व्र्िस्थापन 

7. गाउँ तथा नगर क्तशक्षा सडमडत गठन तथा व्र्िस्थापन 

8. विद्यालर् व्र्िस्थापन सडमडत गठन तथा व्र्िस्थापन 

9. विद्यालर्को नामाकरण 

10. सामदुावर्क विद्यालर्को जग्गाको स्िाडमत्ि, सम्पक्तिको अडभलेख, संरक्षण र व्र्िस्थापन 

11. विद्यालर्को गणुस्तर अडभिवृर्द् तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण 

12. सामदुावर्क विद्यालर्को क्तशक्षक तथा कमयचारीको दरबन्दी डमलान 

13. विद्यालर्को नक्साङ्कन, अनमुडत, स्िीकृडत, समार्ोजन तथा डनर्मन 

14. सामदुावर्क विद्यालर्को शैक्तक्षक पूिायधार डनमायण, ममयत सम्भार, सञ्चालन र व्र्िस्थापन 

15. आधारभतू तहको परीक्षा सञ्चालन, अनगुमन तथा व्र्िस्थापन 

16. विद्याथी डसकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्र्िस्थापन 

17. डनिःशलु्क क्तशक्षा, विद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिकृ्तिको व्र्िस्थापन 

18. ट्युसन, कोक्तचङ जस्ता विद्यालर् बावहर हनुे अध्र्ापन सेिाको अनमुडत तथा डनर्मन 

19. स्थानीर् स्तरको शैक्तक्षक ज्ञान, सीप र प्रविडधको संरक्षण, प्रिर्द्यन र स्तरीकरण 

20. माध्र्डमक तहसम्मको शैक्तक्षक कार्यक्रमको समन्िर् र डनर्मन 

21. सामदुावर्क विद्यालर्लाई ददने अनदुान तथा सोको बजेट व्र्िस्थापन, विद्यालर्को आर् व्र्र्को लेखा अनशुासन 
कार्म, अनगुमन र डनर्मन 

22. क्तशक्षण डसकाइ, क्तशक्षक र कमयचारीको ताडलम तथा क्षमता विकास 

 



ख र्िुा तथा खेलकुद सम्बन्धी 

1. स्थानीर् स्तरका खेलकुदको संरचनाको पूिायधार डनमायण, सञ्चालन तथा विकास 

2. स्थानीर् स्तरका खेलकुद प्रशासन तथा संघसंस्थाको डनर्मन र समन्िर् 

3. खेलकुदको विकास र प्रिर्द्यन 

4. खेलकुद प्रडतर्ोडगता आर्ोजना र सहभाडगता 
5. खेलकुद सम्बन्धी पूिायधारको विकास 

6. अडतररि शैक्तक्षक वक्रर्ाकलापको सञ्चालन 

7. स्थानीर् पसु्तकालर् र िाचनालर्को सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 

8. सथानीर् तहका पत्रपडत्रकाको दताय, अडभलेख तथा डनर्मन 

मवहला बालबाडलका तथा सामाक्तजक समािेक्तशकरण शाखा 

1. मवहला विकास क्षमता िवृर्द् र शसक्तिकरण सम्बन्धी र्ोजना तथा कार्यक्रम तथा कार्ायन्िर्न 

2. बाल विकास, संरक्षण र अडधकार सम्बन्धी र्ोजना तथा कार्यक्रम तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न 

3. संघ र प्रदेश काननुको अधीनमा रही सामाक्तजक सरुक्षा कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न, सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 

4. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्क्ति तथा असहार्को लगत अद्यािडधक, पररचर्पत्र वितरण, सामाक्तजक सरुक्षा 
तथा सवुिधाको व्र्िस्थापन तथा वितरण 

5. जेष्ठ नागररक क्लि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रर् केन्रको सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 

6. संघ तथा प्रदेशसँगको समन्िर्मा अपाङ्गता पनुस्थायपना केन्र, ज्रे्ष्ठ नागररक केन्र तथा अशि स्र्ाहार केन्रको 
सञ्चालन र व्र्िस्थापन 

7. सिक बालबाडलका, अनाथ, असार्, अशि र मानडसक असन्तलुन भएका व्र्क्तिहरुको पनुस्थायपना केन्रको 
सञ्चालन, व्र्िस्थापन, अनगुमन र डनर्मन 

8. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्क्ति र अशिहरुको व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
9. स्थानीर् सामाज सेिा गने उद्देश्र्ले स्थापना भएका संघसंस्थाहरुको दताय निीकरण अनगुमन र प्रिर्द्यन 

सामाक्तजक सरुक्षा तथा पक्तन्जकरण शाखा 

क सामाक्तजक सरुक्षा र गररबी डनिारण सम्बन्धी कार्य 

1. सामाक्तजक सरुक्षा तथा गररबी डनिारण सम्बन्धी स्थानीर् नीडत, काननु, मापदण्ि, डनर्मन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

2. लक्तक्षत समूह सम्बन्धी स्थानीर् र्ोजना, कार्यक्रम, स्रोत पररचालन र व्र्िस्थापन 

3. सामाक्तजक सरुक्षाको कार्ायन्िर्नको लाडग संघ, प्रदेश र स्थानीर् संघसंस्थासँग सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य 
4. सामाक्तजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीर् तथ्र्ाङ्क र सूचना व्र्िस्थापन 

5. गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्धी स्थानीर् सिेक्षण, सूचना व्र्िस्थापन र डनर्मन 

6. स्थानीर् सामाक्तजक सरुक्षा र्ोजना र व्र्िस्थापन 

व्र्क्तिगत घटना, जन्म, मतृ्र्,ु वििाह र तथ्र्ाङ्क 

1. व्र्क्तिगत घटना(जन्म, मतृ्र्,ु वििाह, बसाईसराइ, सम्बन्ध विच्छेद र धमयपतु्र र धमयपतु्री) को दताय 



2. व्र्क्तिगत घटनाको स्थानीर् तथ्र्ाङ्क सम्बन्धी नीडत, काननु, मापदण्ि, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र डनर्मन 

3. व्र्क्तिगत घटनाको अडभलेख व्र्िस्थापन र प्रडतिेदन 

सकुुम्बासी व्र्िस्थापन 

1. सकुुम्बासीको पवहचान र अडभलेख व्र्िस्थापन 

2. सकुुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्र्िस्थापन 

जनस्िास्थ्र् शाखा 

1. आधारभतू स्िास्थ्र् र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी नीडत, काननु, मापदण्ि, र्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न तथा 
डनर्मन 

2. आधारभतू स्िास्थ्र्, प्रजनन स्िास्थ्र् र पोषण सेिाको सञ्चालन र प्रिर्द्यन 

3. अस्पताल र अन्र् स्िास्थ्र् संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन 

4. स्िास्थ्र् सेिा सम्बन्धी भौडतक पूिायधार विकास तथा व्र्िस्थापन 

5. स्िच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथयको गणुस्तर र िार् ुतथा ध्िडनको प्रदूषण डनर्न्त्रण र डनर्मन 

6. सरसफाई सचेतनाको अडभिवृर्द् र स्िास्थ्र्जन्र् फोहोरमैलाको व्र्िस्थापन 

7. स्िास्थ्र्जन्र् फोहरमैला सङ्कलन, पनुिः उपर्ोग, प्रशोधन, विसजयन र सोको सेिा शलु्क डनधायरण र डनर्मन 

8. रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीर् र शहरी स्िास्थ्र् सेिा सञ्चालन 

9. औषडध पसल सञ्चालन, अनमुडत, अनगुमन र डनर्मन 

10. सरसफाई तथा स्िास्थ्र् क्षेत्रबाट डनष्काडसत फोहोरमैला व्र्िस्थापनमा डनजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्िर्, 

सहकार्य र साझेदारी 
11. पररिार डनर्ोजन तथा मातकृ्तशश ुकल्र्ाण सम्बन्धी सेिा सञ्चालन, अनमुडत, अनगुमन तथा डनर्मन 

12. मवहला तथा बालबाडलकाको कुपोषण न्रू्नीकरण, रोकथाम, डनर्मन्त्रण र व्र्िस्थापन 

13. संघीर् तथा प्रदेशस्तरीर् लक्ष्र् र मापदण्ि बमोक्तजम स्थानीर्स्तरको स्िास्थ्र् सम्बन्धी लक्ष्र् र गणुस्तर डनधायरण 

14. जनरल अस्पताल, नडसयङ होम, डनदान केन्र तथा अन्र् स्िास्थ्र् संस्थाहरुको क्तक्लडनक दताय सञ्चालन अनमुडत र 
डनर्मन 

15. स्थानीर्स्तरमा औषडधजन्र् िनस्पडत, जिीबटुी र अन्र् औषडधजन्र् िस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन र वितरण 

16. स्िास्थ्र् बीमा लगार्तका सामाक्तजक सरुक्षा कार्यक्रमको व्र्िस्थापन 

17. स्थानीर्स्तरमा औषडध तथा अन्र् मेडिकल उत्पादनहरुको न्रू्नमत मूल्र् डनधायरण र डनर्मन 

18. स्थानीर्स्तरमा औषडधको उक्तचत प्रर्ोग र सूक्ष्मजीि डनरोधक प्रडतरोध न्रू्नीकरण 

19. स्थानीर्स्तरमा स्िास्थ्र् सूचना प्रणालीको व्र्िस्थापन 

20. स्थानीर्स्तरमा जनस्िास्थ्र् डनगरानी(पक्तब्लक हेल्थ सभेलेन्स) 

21. स्थानीर्स्तरमा औषडध र स्िास्थ्र् उपकरणको खररद, भण्िारण र वितरण 

22. स्थानीर्स्तरको प्रिर्द्यनात्मक, प्रडतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थायपनात्मक र ्र्ाडलएवटभ स्िास्थ्र् सेिाको 
सञ्चालन 

23. स्िस्थ जीिनशैली, पोषण, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्िास्थ्र् ििृको पालना, पञ्चकमय लागर्तका जनस्िास्थ्र् 
सेिाको प्रिर्द्यन 



24. जनुोवटक र कीटजन्र् रोगको डनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन 

25. सतुी, मददरा र लागू पदाथयजन्र् िस्तकुो प्रर्ोग डनर्न्त्रण तथा सचेतना अडभिवृर्द् 

26. आर्िेुददक, र्नुानी, आम्ची, होडमर्ो्र्ाडथक, प्राकृडतक क्तचवकत्सा लगार्तका परम्परागत स्िास्थ्र् उपचार सेिाको 
व्र्िस्थापन 

27. जनस्िास्थ्र्, आपतकालीन स्िास्थ्र् तथा महामारीको डनर्न्त्रण र्ोजना र कार्ायन्िर्न 

28. रोगको डनर्न्त्रण तथा रोकथाम 

29. आकक्तस्मक स्िास्थ्र् सेिा प्रिाह तथा स्थानीर् सेिाको व्र्िस्थापन 

स्िास्थ्र् चौकी तथा केन्रहरु 

1. केन्रमा उपलब्ध उपचारात्मक, डनदानात्मक तथा प्रिर्द्यनात्मक स्िास्थ्र् सेिा प्रदान गने गराउने 
2. उपचारका लाडग आउने डबरामीहरुको पवहचान गरी उपचार सेिा, सल्लाह तथा सझुाि ददने 
3. उपचार सेिाका अलािा स्िास्थ्र् सेिा सम्बन्धी सचेतनामूलक र प्रिर्द्यनात्मक विविध कार्यक्रमहरु संचालन गने 

4. डनशलु्क उपलब्ध औषडधहरुको वितरण गने 

5. दैडनक प्रशासडनक कार्य संचालन गने गराउन े

6. स्िास्थ्र् सेिा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तजुयमा गरी स्िीकृत भए बमोक्तजम कार्ायन्िर्न गने गराउने 
7. सेिा ददइएका डबरामीहरुको समेत संभि भएसम्मको पूणय अडभलेख र अनगुमनको व्र्िस्था डमलाई अनसुन्धान 

प्रमाणहरु जटुाउन े

ििा कार्ायलर्हरु 

क ििाडभत्र र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न तथा अनगुमन 

1. सहभाडगतामूलक र्ोजना तजुयमा प्रणाली अनसुार बस्ती िा टोलस्तरबाट र्ोजना तजुयमा प्रवक्रर्ा अिलम्बन गरी 
बस्ती तथा टोलस्तरीर् र्ोजनाको माग संकलन, प्राथडमकीकरण तथा छनौट गने 

2. टोल विकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा ििाडभत्र सञ्चालन हनुे र्ोजनाहरुका लाडग उपभोिा सडमडतको 
गठन तथा सोको अनगुमन गने 

3. ििाडभत्र र्ोजना तथा भौडतक पूिायधारको संरक्षण, ममयत सम्भार, रेखदेख तथा व्र्िस्थापन गने 

ख तथ्र्ाङ्क अद्यािडतक तथा संरक्षण 

1. डनजी घर तथा घर पररिारको लगत राख्न े

2. ऐडतहाडसक, परुाताक्तत्िक, सांस्कृडतक तथा धाडमयक महत्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, साियजडनक तथा सामदुावर्क 
भिन, साियजडनक, ऐलानी, पती जग्गाको लगत राख्न ेतथा संरक्षण गने 

3. खलुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सिल, धमयशाला, धाडमयक तथा संस्कृडतकस्थल, िाँिापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूल, 

पोखरी, तलाउ, इनार, कुिा, धारा, ढुङ्गेधारा, गठुीघर, बाटो, सिक, पलु, पलेुसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, डमलको तथ्र्ाङ्क 
संकलन गरी अद्यािडधक लगत राख्न ेसंरक्षण गने र खण्िीकृत तथ्र्ाङ्क र सूचना सवहतको ििाको पार्श्यक्तचत्र 
तर्ार तथा अद्यािडधक गने 

ग विकास कार्य 



1. बाल उद्यानको व्र्िस्था गने 

2. अनौपचाररक क्तशक्षा कार्यक्रम, क्तशश ुस्र्ाहार तथा प्रारक्तम्भक बाल विकास केन्र सञ्चालन र व्र्िस्थापन गने 

3. पसु्तकालर्, िाचनालर्, सामदुावर्क डसकाइ केन्र, बालक्लि तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र व्र्िस्थापन गने 

4. ििा तहको स्िास्थ्र् संस्था तथा सेिाको व्र्िस्थापन गने 

5. खोप सेिा कार्यक्रमको सञ्चालन, व्र्िस्थापन तथा समन्िर् गने 

6. पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा समन्िर् गने 

7. ििा तहमा स्िास्थ्र् जनचेतना विकास तथा स्िास्थ्र् सूचना कार्यक्रमको सञ्चालन गने 

8. शहरी तथा ग्रामीण स्िास्थ्र् क्तक्लडनकको सञ्चालन गने गराउन े

9. साियजडनक शौचालर्, स्नान गहृ तथा प्रडतक्षालर्को डनमायण र व्र्िस्थापन गने गराउन े

10. ििास्तरीर् सामदुावर्क धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार तथा पोखरीको डनमायण, संरक्षण र गणुस्तर डनर्मन गने 

11. घरबाट डनकास हनुे फोहरमैलाको संकलन र व्र्िस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाई, ढल डनकास, मरेका 
जनिारको व्र्िस्थापन, सतही पानीको डनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गने, गराउन े

12. कृवष तथा फलफूल नसयरीको स्थापना, समन्िर् र प्रिर्द्यन तथा ििास्तरीर् अगिुा कृषक ताडलमको 
अडभमखुीकरण गने 

13. कृवष बीउ विजन, मल तथा औषडधको माग संलगन गने 

14. कृवषमा लाग्ने रोगहरुको वििरण संकलन गने 

15. पशपुक्षी विकास तथा छािा चौपार्ाको व्र्िस्थापन 

16. ििाडभत्रको चरनक्षेत्र संरक्षण तथा व्र्िस्थापन गने 

17. स्थानीर् समदुार्का चािपिय, भाषा संस्कृडतको विकासको लाडग कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा सांस्कृडतक 
कार्यक्रम गने गराउन े

18. स्थानीर् मौडलकता झक्तल्कने सास्कृडतक रीडतररिाजलाई संरक्षण तथा प्रिर्द्यन गने 

19. ििाडभत्र खेलकुद पूिायधारको विकास गने 

20. अन्तरविद्यालर् तथा क्लब माफय त खेलकुद कार्यक्रमको संचालन गने गराउन े

21. ििा क्षेत्रडभत्रको बाटोघाटो चाल ुअिस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहर्ोग गने 

22. ििाडभत्रका सिक अडधकारक्षेत्रमा अिरोध र अडतक्रमण गनय नददने 
23. बाटोघाटो बाढी, पवहरो, हरुी तथा प्राकृडतक प्रकोपबाट उत्पन्न अिरोध पच्छाउने 
24. घरेल ुउद्योगको लगत संकलन तथा सम्भाव्र्ता पवहचान गने 

25. ििाडभत्र घरेल ुउद्योगको प्रिर्द्यन गने 

26. प्रचडलत काननु बमोक्तजम व्र्क्तिगत घटना दताय, अद्यािडधक तथा सोको अडभलेख संकलन तथा संरक्षण गने 

27. व्र्क्तिगत घटना दताय सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गने 

28. सामाक्तजक सरुक्षा भिा वितरण तथा अडभलेख अद्यािडधक गने 

29. ििालाई बालमैत्री बनाउन े

30. ििाडभत्र आडथयक तथा सामाक्तजक रुपमा पडछ परेका मवहला, बालबाडलका, दडलत, अपाङ्गता भएका व्र्क्ति, जेष्ठ 
नागररक, अल्प संयर्क, सीमान्तकृत समदुार्को अडभलेख राखी सामाक्तजक र आडथयक उत्थान सम्बन्धी काम गने 

31. विडभन्न समदुार्बीच सामाक्तजक सद्भाि र सौहादयता कार्म गने 



32. बालवििाह, बहवुििाह, लैवङ्गक वहंसा, छुिाछुत, दाइजो, हडलर्ा प्रथा, छाउपिी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानि 
बेचविखन जस्ता सामाक्तजक कुरीडत र अन्धविर्श्ासको अन्त्र् गने, गराउन े

33. प्रचडलत काननुको अधीन रही मालपोत तथा भडूम कर, व्र्िसार् कर, िहाल कर, विज्ञापन कर, सिःशलु्क पावकय ङ, 

नर्ाँ व्र्िसार् दताय, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र संकलन गरी सम्बन्धी गाउँपाडलका िा 
नगरपाडलकामा प्रडतिेदन सवहत रकम बझुाउने 

34. अशि डबरामी भएको बेिाररस िा असहार् व्र्क्तिलाई नक्तजकको अस्पताल िा स्िास्थ्र् केन्रमा परु्ायई 
औषधोपचार गराउन े

35. असहार् िा बेिाररस व्र्क्तिको मतृ्र् ुभएमा डनजको दाह संस्कारको व्र्िस्था डमलाउने 
36. सिक बालबाडलकाको उर्द्ार र पनुस्थायपनाको लाडग लगत संकलन गने 

37. ििाडभत्रको सामदुावर्क िन, िनजन्र् सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रिर्द्यन गने 

38. ििा, टोल, बस्तीस्तरमा हररर्ाली क्षेत्र डबस्तार गने गराउन े

39. ििालाई िातािरणमैत्री बनाउने 
40. प्राङ्गाररक कृवष, सरुक्तक्षत माततृ्ि, विद्याथी भनाय, पूणय खोप, खलुा ददशामिु सरसफाई, िातािरणमैत्री तथा बालमैत्री 

शासनजस्ता प्रिर्द्यनात्मक कार्यहरु गने गराउन े

41. ििाडभत्र घरबास पर्यटन(होम स्टे) कार्यक्रम प्रिर्द्यन गने 

घ डनर्मन कार्य 

1. ििाडभत्र सञ्चाडलत विकास र्ोजना, आर्ोजना तथा संलग्न उपभोिा सडमडतहरुका कार्यको अनगुमन तथा डनर्मन 
गने 

2. डसकमी, िकमीलाई भकूम्प प्रडतरोधी भिन डनमायण सम्बन्धी ताडलम ददने 
3. खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेर् पदाथय तथा उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्तर र मूल्र्सूची अनगुमन गरर 

उपभोिा वहत संरक्षण गने 

4. ििाडभत्रका उद्योग धन्दा र व्र्िसार्को प्रिर्द्यन गरी लगत राख्न े

5. हाट बजारको व्र्िस्थापन गने, गराउन े

6. विद्यतु चहुािट तथा चोरी डनर्न्त्रणमा सहर्ोग गने 

ङ डसफाररस तथा प्रमाक्तणत गने 

1. नाता प्रमाक्तणत गने 

2. नागररकता तथा नागररकताको प्रडतडलवप डलनका लाडग डसफाररस गने 

3. बहाल करको लेखाजोखा डसफाररस गने 

4. बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने 
5. मोही लगत कट्टाको डसफाररस गने 

6. घर जग्गा करको लेखाजोखा डसफाररस गने 

7. जन्म डमडत प्रमाक्तणत गने 

8. व्र्ापार व्र्िसार् बन्द भएको, सञ्चालन नभएको िा व्र्ापार व्र्िसार् हुँदै नभएको डसफाररस गने 

9. वििाह प्रमाक्तणत तथा अवििावहत प्रमाक्तणत गने 



10. डनिःशलु्क िा सशलु्क स्िास्थ्र् उपचारको डसफाररस गने 

11. ििाबाट जारी हनुे डसफाररस तथा अन्र् कागजलाई अङ्ग्ग्रजेी भाषामा समेत डसफाररस तथा प्रमाक्तणत गने 

12. घर पाताल प्रमाक्तणत गने 

13. व्र्क्तिगत वििरण प्रमाक्तणत गने 

14. जग्गा धनी दताय प्रमाणपूजायमा घर कार्म गनय डसफाररस गने 

15. कुनै व्र्क्तिको नाम, थर, जन्मडमडत तथा ितन फरक-फरक भएको भए सो व्र्क्ति एकै हो भन्ने डसफाररस गने 

16. नाम, थर, जन्म डमडत संशोधनको डसफाररस गने 

17. जग्गा धनी दताय प्रमाणपूजाय हराएको डसफाररस गने 

18. वकिाकाट गनय डसफाररस गने 

19. संरक्षक प्रमाक्तणत गने तथा संस्थागत र व्र्क्तिगत संरक्षक डसफाररस गने 

20. जीवितसँगको नाता प्रमाक्तणत गने 

21. मतृकसँगको नाता प्रमाक्तणत तथा सजयडमन डसफाररस गने 

22. जीवित रहेको डसफाररस गने 

23. हकिाला िा हकदार प्रमाक्तणत गने 

24. नामसारी गनय डसफाररस गने 

25. जग्गाको हक सम्बन्धमा डसफाररस गने 

26. उद्योग ठाउँसारी गनय डसफाररस गने 

27. आधारभतू विद्यालर् खोल्न डसफाररस गने 

28. जग्गा मूल्र्ाङ्कन डसफाररस गने 

29. विद्यालर्को कक्षा थप गनय डसफाररस गने 

30. अशि, असहार् तथा अनाथको पालन पोषणको लाडग डसफाररस गने 

31. िैिावहक अङ्गीकृत नागररकता डसफाररस गने 

32. आडथयक अिस्था कमजोर िा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी डसफाररस गने 

33. विद्यालर् ठाउँसारी गनय डसफाररस गने 

34. धारा तथा विद्यतु जिानको लाडग डसफाररस गने 

35. प्रचडलत कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोक्तजत अडधकार बमोक्तजमको अन्र् डसफाररस िा प्रमाक्तणत गने 

 


