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१. गाउँपा�लका अ�य�को काम, कत��य र अ�धकारःतथा काय�ववरण 

(क) गाउँसभा तथा गाउकाय�पा�लकाको बैठक बोलाउने र बैठकको �मखुता गन� । 

(ख) गाउसभा तथा गाउकाय�पा�लकाको बैठकमा बैठकको काय�सूची तथा ��ताव पेश गन�, 

गराउने । 

(ग) गाउपा�लकाको बा�ष�क काय��म तथा बजेट तयार गर� सभामा पेश गन� । 

(घ)  गाउकाय�पा�लकाको �नण�यमा गाउसभाको अ�धवेशनको आ�हान र समापनको घोषणा 

गन� । 

(ङ) गाउकाय�पा�लकाका उपा�य� वा सद�यलाई गाउकाय�पा�लकाको  काय� �वभाजन 

�नयमावल� अन�ुपको �वषयगत काय� िज�मेवार� बाँडफाँड तथा हेरफेर गन� । 

(च) गाउसभा र गाउकाय�पा�लकाको �नण�य काया��वयन गन� गराउने । 

(छ)  गाउ काय�पा�लकाको दै�नक काय�को सामा�य रेखदेख, �नद�शन र �नय��ण गन� । 

(ज) उपा�य� तथा सद�यलाई गाउपा�लकाको कामका ला�ग �वदेश�भ� काजमा खटाउने। 

(झ) �मखु �शासक�य अ�धकृतको सात �दनस��को �वदा वा �वदेश�भ�को काज �वीकृत 

गन�। 

(ञ)  गाउपा�लकाको चल अचल स�पि� हेर�वचार तथा मम�त स�भार गन� गराउने र 

आ�दानी, खच�, �हसाब र अ�य कागजप� सरुि�त रा�,े रा� लगाउने । 

(ट)  �च�लत नेपाल कानून बमोिजम आव�यक �सफा�रस गन� । 

(ठ)  गाउसभा वा गाउकाय�पा�लकाले तोकेका अ�य काम गन� । 

(२) अ�य�ले आ�नो अनपुि�थ�तमा उपा�य�लाई काय�वाहक �मखु तो�न ुपन�छ। 

 

२. गाउँपा�लकाउपा�य�को काम, कत��य र अ�धकारः तथा काय��ववरण 

(क) �या�यक स�म�तको संयोजक भई काय� गन� । 

(ख) गाउपा�लकाको अ�य�को अनपुि�थ�तमा काय�बाहक �मखु भई काय� गन� । 

(ग) गाउसभा, गाउ काय�पा�लका तथा अ�य�ले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) उपा�य�ले आ�नो गाउपा�लका �े�बा�हर जान ुपदा� अ�य�लाई जानकार� �दन ु

पन�छ । 

 

३. वडा अ�य�को काम, कत��य र अ�धकारतथा काय� �ववरण 

(क) आ�नो वडा स�म�तको अ�य� भई काय� गन� । 



(ख) वडा स�म�तका सद�यह�लाई वडा स�म�तको कामको बाँडफाँड गर� सहजीकरण तथा 

प�रचालन गन� । 

(ग) गाउकाय�पा�लकाको सद�य भई काय� गन� । 

(घ) वडाको �वकास योजना, बजेट तथा काय��म तयार गन�, गन� लगाउने तथा �वीकृ�तका 

ला�ग गाउपा�लकामा पेश गन� । 

(ङ) वडाबाट काया��वयन हनुे योजना तथा काय��मह� काया��वयन गन� गराउने, �तनको 

अनगुमन गन� तथा आव�धक समी�ा गन� गराउने । 

(च) �च�लत नेपाल कानून बमोिजम आव�यक �सफा�रस गन� । 

(छ) तो�कए बमोिजम वा गाउपा�लका अ�य�ले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) वडा�य�ले आ�नो अनपुि�थ�तमा स�वि�धत वडा स�म�तको जे� सद�यलाई 

काय�वाहक तोक� सोको जानकार� गाउकाय�पा�लकालाई �दनपुन�छ । 

 

४.सद�यको काम, कत��य र अ�धकारकाय��ववरण 

(क) गाउ काय�पा�लकाको बैठकमा भाग �लने । 

(ख) अ�य�ले तोकेको �बषयगत �े�को संयोजक वा अ�य� भई तो�कएको काय� गन� । 

(ग) अ�य�ले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) सद�यले गाउपा�लका �े� बा�हर जाँदा अ�य�लाई जानकार� �दई जान ुपन�छ।  

 

५. वडा सद�यको काम, कत��य र अ�धकारः तथा काय��ववरण 

(क) वडा स�म�तको बैठकमा भाग �लने । 

(ख) वडा अ�य�को अनपुि�थ�तमा वडाअ�य�ले तोके बमोिजम काय�वाहक वडा अ�य� भई 

काय� गन� । 

(ग) वडा अ�य�ले तोकेका अ�य काय� गन� । 

(२) वडा सद�यले गाउपा�लका �े� बा�हर जाँदा वडा अ�य�माफ� त गाउ काय�पा�लकालाई 

जानकार� �दन ुपन�छ । 
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@ k|zf;g zfvf k|d'vsf] sfo{ljj/0f tyf lhDd]jf/Lx?M 

(क) �थानीय सेवा तथा जनशि� �वकास उपशाखा 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड, सेवा शत�, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 सं�वधानको धारा ३०२ बमोिजम समायोजन भई आउने कम�चार�को �यव�थापन 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� 

 गाउँ पा�लकाको संगठन �वकास, स�ठन संरचना तथा दरब�द� �नधा�रण, जनशि� �यव�थापन र विृ� 

�वकास, 

 �थानीय सेवाको �यव�थापनमा सूचना तथा स�ार ��व�धको उपयोग, �ब��न र �नयमन 

 मानव संसाधन �वकासका ला�ग अ�पकाल�न तथा द�घ�काल�न योजना तजु�मा तथा �मता �वकास 

 गाउँ पा�लकामा साव�ज�नक �वदा, उ�सव, जा�ा, उद� आ�दको �यव�थापन 

 �थानीय शाि�त स�म�त स�ब�धी काय�ह� । 

(ख) साव�ज�नक खर�द तथा स�पि� �यव�थापन शाखा 



 गाउँ पा�लकाको ला�ग साव�ज�नक खर�द तथा अ�य ब�दोब�तीका सामान स�ब�धी �वषय 

 गाउँ पा�लका�भ�को साव�ज�नक तथा सरकार� स�पि�, सामदुा�यक स�पि� तथा आ�नो �वा�म�वमा 

रहेको भवन, सडक, पसल, �यवसाय, पूबा�धार, उ�ोग, खानी तथा खनीज, वनज�ता �ाकृ�तक �ोत 

आ�दको एक�कृत �ववरण स�हतको अ�ाव�धक अ�भलेख 

 सेवा तथा �नमा�ण �यवसायको स�ालन तथा �यव�थापन । 

(ग) �थानीय तह, �देश र संघसगँको स�व�ध र सम�वय तथा वडासँगको सम�वय उपशाखा 

 संघ तथा �देश तहमा सं�वधान तथा काननु बमोिजमको सहभा�गता तथा ��त�न�ध�व 

 िज�ला सम�वय स�म�तसँगको सम�वय 

 वडा तहसँगको स�पक�  र सम�वय 

 सभा, समारोह, िश�ाचार 

(घ) बैठक �यव�थापन उपशाखा 

 काय�पा�लका तथा सभाको बैठक �यव�थापन 

 काय�पा�लकाको �नण�यह�को �व��ुतय मा�यमबाट अ�भलेखीकरण तथा �काशन  

 काय�पा�लकाका �व�भ� स�म�त, उपस�म�त, काय�दलको बैठक �यव�थापन 

(ङ) बजार अनगुमन, गणु�तर, नापतौल, खा� सरु�ा र उपभो�ा �हत संर�ण उपशाखा 

 �थानीय �यापार, वािण�य, व�तकुो माग, आपू�त� �यब�थापन तथा अनगुमन 

 बजार तथा हाट बजार �यव�थापन 

 उपभो�ा अ�धकार तथा �हत स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन 

 �थानीय व�तहु�को उ�पादन, आपू�त� तथा �नकासी ��ेपण, मू�य �नधा�रण र अनगुमन 

 �थानीय �यापार र वािण�य स�ब�धी पूवा�धार �नमा�ण, 

 �थानीय व�त ुर सेवा �यापारको मू�य तथा गणु�तरको अनगुमन र �नयमन, 

 उपभो�ा सचेतना, लि�त उपभो�ाको लगत �यव�थापन र �थानीय व�त ु तथा सेवाको गणु�तर 

पर��ण, 

 खा� पदाथ�को गणु�तर �नय��ण, 

 खानेपानीको गणु�तर �नय��ण, 

 �थानीय �यापार �ब��न सहजीकरण र �नयमन, 

 �थानीय बौ��क स�पि�को संर�ण, �ब��न र अ�भलेखा�न । 

(च) �वदा, उ�सव, उद�, जा�ा, पव�, उपाधी, �वभषुण इकाई 

 �थानीय चाडपव�, साव�ज�नक �वदा, उ�सव, जा�ा, उद� आ�दको �यव�थापन 

 उपाधी तथा �वभषुण स�व�धी �सफा�रश, अ�भलेख 

(छ) नगर �हर� �यव�थापन उपशाखा 



 संघीय तथा �देश कानूनको अ�धनमा रह� नगर �हर�को स�ालन तथा �यव�थापन नी�त, कानून, 

मापद�ड, काया��वयन र �नयमन,  

 नगर �हर�माफ� त देहायका काय� स�पादन गन�, 

 नी�त, कानून, मापद�ड, �नण�यह� काया��वयनमा सहयोग, 

 स�पि�को संर�ण, 

 नगरपा�लकामा हनेु सभा समारोह, पर�परा तथा जा�ा चाडपव�को �यव�थापनमा सहयोग, 

 �थानीय बजार तथा पा�क� � �थलको �यव�थापनमा सहयोग, 

 नगर �हर� स�ब�धी काय�पा�लकाले तोके बमोिजमका नी�त, योजना, काय��म काया��वयन,   

 नगर ब�ती सरसफाई स�ब�धी मापद�डको काया��वयन र कसूर उपर छान�वन र अनसु�धान, 

 �थानीय �या�यक स�म�तले गरेका आदेश, फैसला काया��वयनमा सहयोग, 

 काया�लय प�रसर, स�पदा, साव�ज�नक, ऐलानी, प�त� ज�गा, साव�ज�नक भवन तथा भौ�तक पूवा�धारको 

संर�ण र सरु�ा, 

 �वप� �यव�थापनमा सहयोग, 

 अपराध रोकथाम तथा अनसु�धानमा सहयोग, 

 फूटपाथ �यव�थापन 

 �नमा�ण �नयमन 

 गणु�तर �नय��ण 

 नगर �हर� स�ब�धी अ�य काय� । 

(ज) �याय, कानून तथा मानव अ�धकार �ब��न उपशाखा 

 �या�यक स�म�तको सिचवालय, �याय, कानून, मानव अ�धकार �ब��न तथा मेल�मलाप र म�य�थता, 

�नण�य तथा फैसला काया��वयन 

 �या�यक स�म�तको सिचवालय स�व�धी काय� 

 �याय तथा कानूनी रा�यको प�रपालना 

 मानव अ�धकारको संर�ण तथा �ब��न 

 �यि� र समदुायबीच मेल�मलाप र म�य�थताको �यव�थापन 

 �या�यक �नण�य तथा फैसला काया��वयन 

(em) �वधायन उपशाखा 

 काय�पा�लका तथा सभामा पेश गनु�पन� �व�भ� नी�त, �नयम तथा कानूनको मसौदामा संयोजन र 

सम�वय 

 नी�त, काननुको �माणीक ��तको संर�ण, �कासन र अ�भलेख 

 �वधायन स�व�धी अ�य काय� । 

(ञ) सूचना तथा स�ार ��व�ध �वकास तथा �व�तार र एफ.एम. स�ालन उपशाखा 



 आ�नो �े��भ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केबलु तथा तार�वह�न टे�ल�भजन �सारणको अनमु�त, 

नवीकरण र �नयमन 

 एक सय वाटस�मको एफ. एम. रे�डयो स�ालन अनमु�त, नवीकरण र  �नयमन 

 आ�नो �े��भ� प�प��काको �काशन अनमु�त, अ�भलेख तथा �नयमन 

 अ�भलेख �यव�थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको �योग  

 सूचना तथा स�ार ��व�धमा सव�साधारण जनताको सहज र सरल पहुचँ तथा सूचना ��व�धको �वकास 

र �व�तार स�ब�धी काय��म तजु�मा र काया��वयन 

 बै�ा�नक अ�ययन, अनसु�धान र ��व�ध �वकासमा लगानी  

 सूचना तथा स�ार ��व�धमा आधा�रत त�या� �यव�थापन । 

 

#cly{s k|zf;g tyf /fhZj zfvf k|d'vsf]  sfo{lj/0f tyf lhDd]jf/Lx?M 

(क) राज� नी�त तथा �शासन उपशाखा 

 राज� स�ब�धी नी�त, कानून तजू�मा, काया��वयन र �नयमन (राज�व चहुावट �नय��ण समेत) 

 स�पि� कर, घरबहाल कर, घर ज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, सेवा श�ुक द�तरु, पय�टन 

श�ुक, �व�ापन कर, �यवसाय कर, भ�ूमकर (मालपोत), द�ड ज�रवाना, मनोर�न कर, बहाल�वटौर� कर, 

घरज�गा कर, मतृ वा मा�रएको जीवज�तकुो हाड, �संग, �वाखँ, छालामा कर, �ाकृ�तक �ोत साधन, 

�यवसा�यक कर स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन, बाँडफाँड, संकलन र �नयमन, अ�य आय 

�यव�थापन 

 साव�ज�नक खच� तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनेु रोय�ट� स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा 

�नयमन र सोको स�लन तथा बाँडफाँड 

 आ�नो �े��भ� राज�वका दर अ�य श�ुक �नधा�रण, संघीय र �देश कानून बमोिजम �ाकृ�तक �ोत 

साधन र सेवा श�ुक ज�ता रोय�ट� स�लन, सम�वय र �नयमन 

 �थानीय पूवा�धार सेवा र उपयोगमा सेवा श�ुक तथा द�तरु (नी�त, काननु, मापद�ड, �नयमन, श�ुक 

�नधा�रण, संकलन तथा �यव�थापन) 

 मालपोत संकलन 

 काननु बमोिजम ढंुगा, �ग�ी, वालवुा, माटो, ननु, �लेट, फायर�लेज�ता खानी खनीज पदाथ�को सव��ण, 

अ�वेषण, उ�खनन र सो स�ब�धी रोय�ट� स�लन 

 �े�क�, काया�क�, �यानो�न�, ब�ी जि�प�, िजप�लायर, र ् याि�ट� श�ुक 

 सामदुा�यक वनको स�ालन र �यव�थापनबाट �ा� रोय�ट� स�लन 

 पानीघ�, कूलो, पैनी ज�ता सेवा स�ालनबाट �ा� रोय�ट� स�लन 



 �ाकृ�तक �ोतको उपयोग स�ब�धी नी�त �नधा�रण र काया��वयन तथा �देश र  संघीय मापद�ड 

पालना 

 �च�लत काननु बमोिजम द�ड ज�रवाना 

 बाँक� ब�यौता रकमको लगत र असलु उपर  

 करदाता िश�ा तथा करदाता �ववरण अ�ाव�धक 

 �व�ीय �ोत साधनको समतामूलक बाडँफाडँ 

 आ�थ�क साधनको मह�म उपयोग तथा प�रचालन 

 राज� परामश� स�म�त स�ब�धी �वषय 

 �थानीय राज�व �ब��नका ला�ग �ो�साहन,  

 राज�को स�भा�यता अ�ययन 

 राज�व सूचना तथा त�या�को आदान �दान 

 संघीय तथा �देश कानून बमोिजम बजेट घाटापू�त�को �ोत �यव�था 

(ख) आ�थ�क �शासन शाखा 

 आ�थ�क (काय��वधी) नी�त, काननु, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन, आ�थ�क �शासन र �यव�थापन 

 सि�त कोष तथा आकि�मक कोषको �यव�थापन 

 बजेट सीमा �नधा�रण, बजेट तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 

 लेखा �यव�थापन, खच�, राज�, धरौट�, काय�संचालन कोष तथा अ�य सरकार� कोष तथा संपि�को 

एक�कृत �ववरण 

 सम��गत आ�थ�क अव�थाको �व�षेण  

 ऋण तथा अनदुानको �यव�थापन र �नयमन 

 लगानी ��ेपण (सरकार�, सहकार� तथा �नजी) र �व�ीय �यव�थापन 

 लगानी र लाभांशको �यब�थापन (जनसहाभ�गता तथा सामदुा�यक लगानीको अ�भलेख समेत) 

 कारोबारको लेखाकंन, �नय��ण तथा �यव�थापन 

 राज� तथा �ययको अनमुान 

 बे�जू फ�यौट 

 आ�थ�क �शासन र �यब�थापन स�ब�धी अ�य �वषय । 
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(क) योजना उपशाखा 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना र �नयमन 



 �थानीय �वकास नी�त, अ�पकाल�न, म�यकाल�न तथा द�घ�काल�न �वकास योजना एवं 

ग�ुयोजना तजू�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा मू�यांकन 

 आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�तक, वातावरणीय, ��व�ध र पूवा�धारज�य �वकासका ला�ग आव�यक 

आयोजना तथा प�रयोजनाह�को तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा मू�या�न 

 बा�ष�क �वकास काय��म, आयोजना तजु�मा, काया��वयन 

 �वकास �नमा�ण �कृयामा �थानीय जनसहभा�गता अ�भब�ृ�का काय��म तजु�मा र काया��वयन 

 �वकास योजनाह�को वातावरणीय �भाव मू�यांकन 

 उपभो�ा स�म�तको �ववरण, �मता �वकास 

 �वकासका �ाथ�मकता �ा� �े� �नधा�रण 

 संघीय र �ादेिशक आयोजना, प�रयोजना काया��वयनमा सम�वय, सहजीकरण र सहयोग 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) अनगुमन तथा मू�याकंन उपशाखा 

 �वकास आयोजनाको अनगुमन, आव�धक �ग�त तथा ��तफलको समी�ा 

 �वकास योजनाको अनगुमन तथा मू�यांकनको आधार तथा ���या �नधा�रण 

 आयोजनाको अ�ययन, अनसु�धान तथा �भाव मू�या�न 

 �बषय�े�गत नी�तको अनगुमन तथा मू�यांकन 

(ग) त�याकं �यव�थापन उपशाखा 

 त�याङक संकलन, �यव�थापन तथा �योग स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन 

र �नयमन 

 सूचना तथा अ�भलेख के��को �थापना तथा स�ालन 

 �थानीय त�याङक संकलन, �शोधन, अ�भलेिखकरण तथा �वतरण 

 आधारभतू त�यांक संकलन र �यब�थापनः- जनसाि��यक, �ाकृ�तक, आ�थ�क, सामािजक, 

सां�कृ�तक, भौ�तक पूबा�धार, रोजगार�को अव�था, कूल �ाह��य उ�पादन, ��त�यि� आय, 

मानव �वकास सूचका�, राज� तथा आय�यय समेतको त�या� स�लन र �शोधन गर� सूचना 

�णाल�मा आव�ता र पा�व िच� तथा �ोत न�साको अ�ाव�धक एवं अ�भलेख 

 बेरोजगारको त�यांक संकलन 

 �थानीय �यापार, �यवसायको त�या� �णाल� र अ�ययन अनसु�धान 

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय त�या� र सूचना �यव�थापन 

 स�प� भएका तथा चालू योजनाको �ववरण 



 �बषय �े�गत सूचना, त�यांकको संकलन, अ�भलेख 

 �देश तथा संघसँग त�यांक एवं सूचना आदान�दान र सम�वय 

 स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा  साधनको अ�भलेख (�ोफाईल) �यब�थापन 

 गाउँ पा�लकाको आव�धक तथा वा�ष�क काय��म र बजेट �वीकृ�त । 

(घ) साव�ज�नक �नजी साझेदार� इकाई 

 �थानीय साव�ज�नक—�नजी साझेदार� स�व�धी �थानीय नी�त, योजना �नमा�ण 

 �थानीय साव�ज�नक—�नजी साझेदार�का आयोजना छनौट तथा काया��वयन  

 साव�ज�नक सामदुा�यक साझेदार� 

 �थानीय �वकासमा �नजी �े�को �ब��न 
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(क) आधारभतू तथा मा�य�मक िश�ा काया�लय 

 �ारि�भक बाल िश�ा तथा �व�ालय िश�ा, अनौपचा�रक िश�ा, खलुा तथा वैकि�पक िश�ा (ग�ुकुल, 

मदरसा, ग�ुबा आ�द), �नर�तर �सकाइ तथा �वशषे िश�ा स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको 

�नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 �ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ता�लमको योजना तजु�मा, स�ालन, अनमु�त र �नयमन 

 पा��म र पा�साम�ीको �वतरण तथा काया��वयन 

 �व�ालय िश�क तथा कम�चार� �यव�थापन 

 �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन 

 शैि�क पूवा�धार �नमा�ण र मम�त स�भार 

 आधारभतू तह (क�ा ८) को पर��ा �यव�थापन 

 �व�ाथ� �सकाइ उपल�धीको पर��ण र �यव�थापन 

 �व�ाथ� �ो�साहन तथा छा�वृि�को �यव�थापन 

 शैि�क परामश� सेवाको अनमु�त तथा �नयमन 

 �थानीय�तरको शैि�क �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �ब��न र �तर�करण 

 मा�य�मक तहस�मको शैि�क काय��मको सम�वय र �नयमन 

 प�ुतकालय एवं प�प��का 

 �थानीय प�ुतकालय, वाचनालय तथा सामदुा�यक अ�ययन के�� स�ालन तथा �यव�थापन। 

(ख) खेलकुद तथा अ�त�र� ��याकलाप इकाई 

 �थानीय�तरमा खेलकूद �शासन तथा स� सं�थाको �नयमन र सम�वय 

 खेलकुदको संरचनाको पूवा�धार �नमा�ण, स�ालन तथा �वकास 



 खेलकूदको �वकास र �ब��न 

 खेलकूद ��तयोगीता आयोजना र सहभागीता 

 अ�त�र� ��याकलाप स�ब�धी �वषय । 

(ग) आधारभतू �वा��य तथा सरसफाई काया�लय 

 आधारभतू �वा��य र सरसफाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, काया��वयन तथा 

�नयमन 

 रा��य तथा �देश�तर�य ल�य र मापद�ड बमोिजम �थानीय�तरको �वा��य स�ब�धी ल�य र 

गणु�तर �नधा�रण 

 रा��य र �ादेिशक मापद�ड अन�ुप जनरल अ�पताल, न�स�� होम, �नदान के�� तथा अ�य �वा��य 

सं�थाह�को ि�ल�नक दता�, स�ालन अनमु�त र �नयमन 

 आधारभतू �वा��य सेवाको स�ालन र �ब��न 

 अ�पताल र अ�य �वा��य सं�थाको �थापना तथा स�ालन 

 �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पूवा�धार �वकास तथा �यव�थापन 

 सरसफाई सचेतनाको अ�भवृ�� 

 र� स�ार सेवा तथा �थानीय र शहर� �वा��य सेवा 

 औष�ध पसल स�ालन र �नयमन 

 औष�धज�य वन�प�त, जट�बटु� र अ�य औष�धज�य व�तकुो उ�पादन, �शोधन र �वतरण 

 �वा��य बीमा लगायतका सामािजक सरु�ा काय��मको �यव�थापन 

 औष�ध तथा अ�य मे�डकल उ�पादनह�को �यूनतम मू�य �नधा�रण र �नयमन 

 औष�धको उिचत �योग र सू�मजीव �नरोधक ��तरोध �यूनीकरण 

 औष�ध र �वा��य उपकरणको खर�द, भ�डाण र �वतरण 

 �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन 

 जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स) 

 �व�घना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु�थापना�मक र �या�लए�टभ �वा��य सेवाको स�ालन 

 �व�थ जीवनशैल�, पोषण, शार��रक �यायाम, योग अ�यास, �वा��य वृ�को पालना, प�कम� लगायतका 

जन�वा��य सेवाको �ब��न 

 जनुो�टक र क�टज�य रोगको �नय��ण तथा �यव�थापन 

 स�ुत�, म�दरा र लागू पदाथ�ज�य व�तकुो �योग �नय��ण तथा सचेतना अ�भवृ�� 

 आयवु��दक, यनुानी, आ�ची, हो�मयो�या�थक, �ाकृ�तक िच�क�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार 

सेवाको �यव�थापन 

 जन�वा��य, आप�काल�न �वा��य तथा महामार�को �नय��ण योजना र काया��वयन 

 स�वा तथा नसन� रोगको �नय��ण तथा रोकथाम 



 आकि�मक �वा��य सेवा �वाह । 

(घ) ल��गक समानता तथा सामािजक सरु�ा उपशाखा 

ल��गक समानता इकाई 

 म�हला हक स�ब�धी नी�त, योजना काया��वयन, सम�वय र �नयमन 

 म�हलाको आ�थ�क, सामािजक, राजनी�तक सशि�करण, �मता �वकास 

 लै�गक �हंसा �नवारणका ला�ग �नरोधा�मक, �व�धना�मक, संर�णा�मक उपाय र पनुः�थापना 

 ल��गक उ�रदायी बजेट  

वालवा�लका, �कशोर �कशोर� तथा यवुा इकाई 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र 

�नयमन 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण 

 बालमै�ी शासक�य �व�ध, बाल �लब, बाल संर�ण स�म�त तथा बाल स�ाल 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धमा संघ, �देश तथा अ�य �नकायसँग स�पक� , सम�वय तथा 

सहकाय�, 

 बालबा�लका प�रवार सहयोग 

 बैकि�पक �याहार प��तको काया��वयन 

 बाल �याय 

 बाल गहृ, पनुः�थापना के��, िशश ु�याहार के�� र बाल �वकास के�� �यव�थापन 

 असहाय बालबा�लकाका, सडक बालबा�लका �यव�थापन 

 बाल �हंसा �नय��ण 

 बालसधुार तथा पनुः�थापना के�� �थापना, संचालन अनमुती र �नयमन 

 आप�काल�न बाल उ�ार कोष �थापना र �यव�थापन 

 यवुा जागरण, सशि�करण र प�रचालन 

 यवुा सीप, उ�मिशलता तथा नेत�ृव �वकास 

अपागंता भएका �यि� तथा जे� नाग�रक इकाई 

 जे� नाग�रकको लगत, प�रचयप�, स�मान, �वा��य स�ुवधा, सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय� 

 जे� नाग�रक �लव, �दवा सेवा के��, भेटघाट �थल, आ�य के��को स�ालन तथा �यव�थापन 

 स� तथा �देशसँगको सम�वयमा अपा�ता पनुः�थापना के�� तथा अस� �याहार के��को स�ालन र 

�यव�थापन 

 अपा�ता भएका �यि� तथा असहायको लगत अ�ाव�धक, प�रचयप� �वतरण, सामािजक सरु�ा तथा 

स�ुवधाको �यव�थापन तथा �वतरण 

 अपाँगता भएका �यि�मै�ी पूवा�धार �नमा�ण तथा स�ालन 



 अपा�ता भएका �यि� र अस�ह�को �यव�थापन स�व�धी अ�य काय� । 

 एकल म�हला स�व�धी काय� 

(ङ) गैरसरकार� सं�था प�रचालन, सम�वय तथा �नयमन उपशाखा 

 �थानीय�तरमा समाजक�याण स�व�धी संघसं�था (गैरसरकार�, सामािजक तथा सामदुा�यक संघसं�था) 

को दता�, नवीकरण, प�रचालन तथा �नयमन 

 गठु�, कोष तथा अ�य ��ह�को �यव�थापन 

 �नजी तथा गैरसरकार� �े�सगँ सम�वय र सहकाय� 

 सामािजक संघसं�था स�ब�धी अ�य �वषय ।  

(च) सामािजक सरु�ा काय��म तथा �यि�गत घटना दता� उपशाखा 

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनसु�धान 

 स� तथा �देशले �नधा�रण गरेको मापद�ड बमोिजम सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय��म काया��वयन 

 सामािजक सरु�ाको काया��वयनको ला�ग स�, �देश र �थानीय स� सं�थासँग स�पक� , सम�वय र 

सहकाय� 

 �थानीय सामािजक सरु�ा योजना र �यव�थापन तथा आव�यक त�यांक संकलन एवं �यव�थापन  

 आध�ुनक ��ब�धमाफ� त �यि�गत घटना दता� (ज�म, म�ृय,ु �ववाह, बसाईसराई, स�व�ध �व�छेद र 

धम�प�ु धम�प�ुी), अ�भलेख �यव�थापन तथा ��तवेदन 

 (छ) सं�कृ�त, स�पदा, ल�लतकला तथा पय�टन �ब��न उपशाखा 

 भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास स�ब�धी �थानीय�तरको नी�त, कानून, मापद�ड, 

योजना, काया��वयन र �नयमन 

 परुात�व, �ाचीन �मारक तथा स��हालयको संर�ण, स�भार, �ब��न र �वकास 

 पर�परागरत �पमा च�लआएका जा�ा तथा पव�को स�ालन र �यव�थापन 

 �थानीय मह�वका धा�म�क तथा सां�कृ�तक स�पदाको �यब�थापन 

 पय�टक�य मह�वका �थल तथा स�पदाको प�हचान, संर�ण र �ब��न 

 पय�टन पूवा�धार �वकास तथा �ो�साहन 

 परुाताि�वक, धा�म�क मह�वका स�पदाह�को संर�ण तथा स�ब�धन 

 भाषा, सं�कृ�त, जा�ा, पव� र ल�लतकलाको संर�ण, �ब��न र �वकास । 

 

^  cly{s ljsf; zfvf k|d'vsf]  sfo{ljj/0f tyf lhDd]jf/Lx?M 

(क) कृ�ष, पशपु�छ� तथा सहकार� 

 कृ�ष  



 कृ�ष, कृ�ष �सार, कृ�ष उ�पादन �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन र �नयमन 

 कृ�ष बजार सूचना, कृ�ष बजार तथा हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, साना �सँचाई �नमा�ण, 

ता�लम, ��व�ध �सार, �ा�व�धक टेवा, कृ�ष सामा�ी आपू�त� र कृषक �मता �वकास 

काय��मको स�ालन 

 कृ�षज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

 कृ�ष वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण र �ब��न 

 कृ�ष �सार तथा जनशि�को ��ेपण, �यव�थापन र प�रचालन 

 उ�च मू�यय�ु कृ�षज�य व�तकुो �ब��न, �वकास तथा बजार�करण 

 कृ�षस�व�धी वीमा र कजा� सहजीकरण 

 शीत भ�डारणको �यव�थापन 

 कृषकह�को �मता अ�भव�ृ�, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�ीकरण 

 कृ�ष बीउ�वजन, न�, मलखाद र रसायन तथा औष�धह�को आपू�त�, उपयोग र �नयमन 

 कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�ष स�ब�धी �थानीय स� सं�थाह�को सम�वय, �यव�थापन 

र �नयमन 

 कृ�ष स�ब�धी ��व�धको संर�ण र ह�ता�तरण 

 कृ�ष त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� तथा कृ�ष स�ब�धी सूचनाको �चार�सार 

 कृ�ष �ोत के��को �थापना र �यव�थापन 

पशपु�छ�  

 पशपुालन र पश ु �वा��य स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र 

�नयमन 

 पशपु�छ� बजार सूचना, हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, ता�लम, �ा�व�धक टेवा, कृषक �मता 

�वकास काय��मको स�ालन र �नयमन 

 पशपु�छ�ज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

 पशपु�छ� िच�क�सा सेवाको �यव�थापन, 

 पशनु� सधुार प��त �वकास र �यब�थापन 

 पशपु�छ� स�ब�धी बीमा र कजा� सहजीकरण 

 �थानीय चरन तथा खक�  �वकास र �यव�थापन 

 पश ुआहारको गणु�तर �नयमन 



 �थानीय�तरमा पशपु�छ� स�ब�धी त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� 

 पश ुबधशाला र शीत भ�डारणको �यव�थापन र �नयमन 

 पशपुालन तथा पश ु�वा��य स�ब�धी अ�य काय� । 

सहकार�  

 सहकार� सं�था स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�डको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 �थानीय सहकार� सं�थाको दता�, अनमु�त, खारेजी र �वघटन 

 सहकार� वचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �थानीय मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

 सहकार� स�ब�धी रा��य, के���य, �वषयगत, �ादेिशक र �थानीय संघ सं�थासँग सम�वय र 

सहकाय� 

 सहकार� स�ब�धी �थानीय त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

 �थानीय सहकार�को �मता अ�भव�ृ� 

 �थानीय सहकार� �े�को �ब��न, �वकास र प�रचालन । 

(ख) उ�ोग तथा उ�मिशलता �वकास र खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण उपशाखा 

 उ�ोग  

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको दता�, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको �वकास र �ब��न 

 उ�मिशलता �ब��न 

 �यापा�रक फम�, पसलको दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

 सीप �वकास स�ब�धी काय�को �ब��न । 

खानी तथा ख�नज 

 खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड तथा  योजनाको 

काया��वयन र �नयमन, 

 ढु�ा, �गट�, बालवुा, माटो, ननु, �लेट, खर�ढु�ा, फायर�लेज�ता खानीज�य व�त ुसव��ण, अ�वेषण, 

उ�खनन ्

 ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, खर�ढु�ा, फायर �ले,�लेट तथा ननु, आ�द खानीज�य व�तकुो संर�ण, 

�वकास, उ�खनन ्र उपयोग स�ब�धी दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �यव�थापन 

 खानी तथा ख�नज पदाथ� स�ब�धी सूचना तथा त�या� स�लन, अ�भलेखन तथा �यब�थापन 

 भौग�भ�क न�सा �काशन । 

(ग) रोजगार �ब��न तथा ग�रबी �यूनीकरण उपशाखा 

 ग�रबी �नवारण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनसु�धान 



 ग�रबी �नवारणको �थानीय रणनी�त तजू�मा 

 ग�रब घरप�रवार प�हचान स�ब�धी �थानीय सव��ण, सूचना �यव�थापन र �नयमन 

 ग�रबी �नवारण स�ब�धी रा��य, �ादेिशक र �थानीय सं�थासँग स�पक� , सम�वय र सहकाय� 

 रोजगार तथा बेरोजगारको त�या� स�लन, �शोधन र सूचना �णाल�को �थापना 

 �थानीय�तरमा रहेका �वदेशी ��मकको लगत स�लन तथा सूचना �यव�थापन 

 प�हचान भएका ग�रब घरप�रवार एवं लि�त समूह स�ब�धी �थानीय योजना, काय��म, �ोत प�रचालन 

र �यव�थापन 

 संघीय र �देश कानून बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�बासीको प�हचान र अ�भलेख �यव�थापन 

 सकुु�बासी स�ब�धी जी�वकोपाज�न र बसोबास �यव�थापन 

 रोजगार�का अवसर �सज�ना स�व�धी 

 

& k"jf{wf/ ljsf; zfvf k|d'vsf] sfo{ljj/0f tyf lhDd]jf/Lx?M 

(क) सडक तथा यातायात �यव�था उपशाखा 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक तथा यातायात स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा 

�नयमन 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, झोल�ुे पलु, पलेुसा र तटब�धन स�ब�धी 

ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  अ�ययन, काया��वयन, 

मम�त, स�भार 

 यातायात सरु�ा �यव�थापन र �नयमन 

 �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणु�तर, 

भाडा दर �नधा�रण र �नयमन 

 �ा�सी सेवा अनमुती, �यब�थापन र �नयमन 

 �ल� बस, �ामज�ता म�यम �मताका मास �ाि�जट �णाल�को नी�त, योजना, मापद�ड, 

काया��वयन, �नयमन 

 वातावरणमै�ी, जलवाय ुप�रवत�न अनकूुलन, अपा�ता र लै��गमै�ी यातायात �णाल�को �ब��न 

 आधारभतू यातायात स�ब�धमा �देश सरकारसंग सम�वय 

 यातायात �े�मा लगानी अ�भब�ृ� 

 यातायात स�ुवधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान पहुँच 

 यातायात �े�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ो�साहन 

 �नजी यातायात �नयमन �यव�थापन 



(ख) जल�व�तु, उजा�, सडक व�ी उपशाखा 

 साना जल�व�तु आयोजना, नवीकरणीय उजा� तथा वैकि�पक उजा� स�व�धी नी�त, कानून, 

मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 वैकि�पक उजा� स�ब�धी ��व�ध �वकास र ह�ता�तरण, �मता अ�भव�ृ�/�ब��न, 

 �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�ालन र �नयमन 

 जनसहभा�गतामा आधा�रत �वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �ददै जल�ोतको बहउुपयोगी 

�वकास काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 �थानीय �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�ालन र �नयमन 

 सडक व�ीको �यव�था 

(ग) �संचाई तथा जलउ�प� �कोप �नय��ण उपशाखा 

 �सँचाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

 �सँचाई स�ब�धी ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  

अ�ययन, काया��वयन, मम�त, स�भार र �नयमन, 

 �थानीय साना, सतह तथा भ�ूमगत �सचाई �णाल�को स�ालन �नमा�ण, सधुार, मम�त स�भार 

तथा सेवा श�ुकको �नधा�रण र स�लन �यव�थापन 

 जलउ�प� �कोप �नय��ण स�व�धी �थानीय  

 तटब�ध, नद� �नय��ण तथा नद�◌े �यव�थापन र �नयमन 

 साना जल उपयोग स�ब�धी आयोजना तजु�मा, काया��वयन र अनगुमन । 

 

(ङ) भ-ूउपयोग तथा व�ती �वकास उपशाखा 

 शहर�करण, ब�ती �वकास स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, 

आयोजना प�हचान, अ�ययन, काया��वयन र �नयमन 

 आधारभतू आवासका योजना तजु�मा र काया��वयन 

 नगरपा�लकामा अ�यवि�थत बसोबास �यव�थापन काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 आधारभतू बसोवास स�ब�धमा �देश सरकारसँग सम�वय 

 योजनाब� र �यबि�थत व�ती �वकासका काय��मको तजु�मा काया��वयन 

 एक�कृत ब�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यब�थापन 

 आ�नो �े�को भउूपयोग नी�त, योजना, काय��म तजु�मा र काया��वयन  

 �यवि�थत ब�ती �वकासका काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 संघीय र �देश काननु बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�वासी प�हचान र अ�भलेख �यव�था 



 �थानीय�तरमा सकुु�वासी स�व�धी जी�वकोपाज�न र वसोवास �यव�था 

 एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यव�थापन । 

(च) ज�गा नापी तथा न�सा, घरज�गा धनी पजुा� उपशाखा 

 घरज�गा धनी दता� �माणपजुा� �वतरण तथा लगत �यव�थापन 

 भ�ूमको वग�करण अनसुारको लगत  

 ज�गाको �क�ाकाट र भमूी लगत (न�शा, �े�ता) �नमा�ण र संर�ण 

 सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा �ा��, मआु�जा �नधा�रण तथा �वतरणमा सम�वय र 

सहजीकरण 

 ज�गा �ववाद समाधानमा मेल�मलाप र म�य�थता 

 �व� स�पदा सूचीमा परेका �मारक र परुाताि�वक मह�व लगायत वन, सीमसार �े�, तटवत� 

�े�का ज�गा स�ब�धी लगत 

(छ) भवन तथा भवन सं�हता एवं �नमा�ण इजाजत (�डजाइन समेत) उपशाखा 

 भवन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, आयोजना प�हचान, 

अ�ययन, काया��वयन र �नयमन, 

 रा��य भवन सं�हता तथा मापद�ड बमोिजम भवन �नमा�ण अनमु�त र �नयमन 

 भवन �नमा�णको न�शा �वीकृ�त, संशोधन, �नयमन 

 परुात�व, �ाचीन �मारक र सं��हालय संर�ण, स�ब�धन र पनुः�नमा�ण, 

सरकार� भवन, �व�ालय, सामदुा�यक भवन, सभागहृ तथा अ�य साव�ज�नक भवन तथा संरचना �नमा�ण 

र मम�त संभार, 
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(क) वन, व�यज�त,ु भ—ूसंर�ण तथा जै�वक �व�वधता संर�ण शाखा 

 वन, ज�ल, व�यज�त,ु चराच�ु�ी, जल उपयोग, वातावरण, पया�वरण तथा जै�वक �व�वधता स�ब�धी 

�थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 सामदुा�यक, �ामीण तथा शहर�, धा�म�क, कव�ुलयती वनको संर�ण, स�व�धन, उपयोग र �नयमन  

 वन उपभो�ा समूहको �यव�थापन 

 म�यवत� ��ेको सामदुा�यक, धा�म�क र कब�ुलयती वनको �यव�थापन 

 नद� �कनार, नद� उकास, नहर �कनार तथा सडक �कनारमा वृ�ारोपण �यव�थापन 

 �नजी तथा �यवसा�यक वनको �ब��न र �नयमन 

 साव�ज�नक खाल� ज�गा, पाखा वा �े�मा वृ�ारोपण, स�भार, उपयोग र �यव�थापन 



 जडीबटु� तथा अ�य गैरका� वन पैदावार स�ब�धी, सभ��ण, उ�पादन, स�लन,  �ब��न, �शोधन, र बजार 

�यव�थापन 

 वनबीउ बग�चा �थापना, �यव�थापन र �ब��न 

 नस�र� �थापना, �ब�वा उ�पादन, �वतरण, रोपण र �ब��न 

 व�यज�त ुर चराच�ु�ीको संर�ण, �यवसा�यक पालन, उपयोग र अनगुमन 

 व�यज�तबुाट �थानीय समदुायमा पन� �भाव रोकथाम, �यव�थापन  

 �थानीय �ाणी उ�ान (िच�डयाखाना) को �थापना र स�ालन 

 �थानीय व�यज�त ुपय�टन र आयआज�न 

 �थानीय�तरमा आखेटोपहारको �यव�थापन 

 वन, व�यज�त ुतथा चराच�ु�ीको अ�भलेखा�न र अ�ययन अनसु�धान 

 रैथाने �जा�तको संर�ण र �व��न 

 �मचाहा �जा�तको �नय��ण 

 जै�वक �व�वधताको अ�भलेख 

 सामदुा�यक भसंूर�ण र सोमा आधा�रत आय आज�न काय��म 

 भसंूर�ण र जलाधार �यव�थापनज�य सामदुा�यक अनकूुलन 

 जलवायू प�रवत�न अनकुुलन काय�  

 आय आज�नमा आधा�रत जडीबटु�को संर�ण, �ब��न, �यव�थापन 

(ख) वातावरण, पया�वरण एवं जलाधार��े संर�ण उपशाखा 

 �व�छ तथा �व�थ वातावरण र जलाधार तथा व�ययज�तकुो संर�ण �यव�थापन स�ब�धी नी�त, 

कानून, काय��म तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 

 ब�ृारोपण, ह�रयाल� तथा ह�रत �े�को �व��न 

 वाय ुतथा �वनीको �दूषण �नय��ण 

 हा�नकारक पदाथ�ह�को �नयमन तथा  �नय��ण 

 वातावरणीय जोिखम �यूनीकरण 

 �यून काव�नमखुी तथा वातावरणमै�ी �वकास अवल�बन 

 वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण र �यव�थापन 

 प�हरो �नय��ण 

 जलवायू प�रवत�न अनकुु◌ुलन काय��म  

(ग) फोहरमैला �यव�थापन उपशाखा 

 फोहरमैला स�लन, पनुः उपयोग, �शोधन, �वसज�न र सोको सेवा श�ुक �नधा�रण र �नयमन 

 �या�ड�फल साईट �यव�थापन 

 सरसफाई  तथा �वा��यज�य फोहोरमैलाको �यव�थापन 



 साव�ज�नक शौचालय �यव�थापन 

(घ) �वप� �यव�थापन, बा�ण य��, ए�वलेु�स उपशाखा 

 �वप� �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �थानीय�तरका आयोजनाको काया��वयन र 

�नयमन 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, जोिखम �यूनीकरण काय� योजना 

 �वप� पूव� तयार�, खोज तथा उ�ार, राहत साम�ीको पूव� भ�डारण, �वतरण र सम�वय 

 �वप� जोिखम �े�को न�सा�न तथा ब�तीह�को प�हचान र �थाना�तरण 

 �वप� �यव�थापनमा स�, �देश र �थानीय समदुाय, संघ सं�था, �नजी�े�सँग सहयोग, सम�वय र 

सहकाय� 

 �वप� कोषको  �थापना तथा स�ालन र �ोत साधनको प�रचालन 

 �वप� प�ात ्�थानीय�तरको पनु�थापना र पनु�न�मा�ण 

 �वप� स�ब�धी त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

 �ाकृ�तक �कोपको रोकथाम र पूव� तयार� 

 �वप� जोिखम �यूनीकरणका ला�ग पूव� सूचना �णाल� स�ब�धी काय��मको तजु�◌मृा र काया��वयन,  

 बा�ण य�� तथा ए�बलेु�सको स�ालन तथा �यव�थापन 

 �थानीय आपतकाल�न काय� स�ालन �णाल� 

(ङ)  खानेपानी �यव�थापन उपशाखा 

 �थानीय खानेपानी स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 खानेपानी महसलु �नधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन 

 साव�ज�नक �थलमा �पउने पानी �यव�थापन 

 पानी महुानको संर�ण 

 �व�छ खानेपानी आपू�त� स�ब�धी अ�य �वषय । 
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(क) आधारभतू तथा मा�य�मक िश�ाशाखा 

 �ारि�भक बाल िश�ा तथा �व�ालय िश�ा, अनौपचा�रक िश�ा, खलुा तथा वैकि�पक िश�ा (ग�ुकुल, 

मदरसा, ग�ुबा आ�द), �नर�तर �सकाइ तथा �वशषे िश�ा स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको 

�नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 �ा�व�धक िश�ा तथा �यावसा�यक ता�लमको योजना तजु�मा, स�ालन, अनमु�त र �नयमन 

 पा��म र पा�साम�ीको �वतरण तथा काया��वयन 

 �व�ालय िश�क तथा कम�चार� �यव�थापन 

 �व�ालयको न�सा�न, अनमु�त, �वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन 

 शैि�क पूवा�धार �नमा�ण र मम�त स�भार 

 आधारभतू तह (क�ा ८) को पर��ा �यव�थापन 

 �व�ाथ� �सकाइ उपल�धीको पर��ण र �यव�थापन 

 �व�ाथ� �ो�साहन तथा छा�वृि�को �यव�थापन 

 शैि�क परामश� सेवाको अनमु�त तथा �नयमन 

 �थानीय�तरको शैि�क �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �ब��न र �तर�करण 

 मा�य�मक तहस�मको शैि�क काय��मको सम�वय र �नयमन 



 प�ुतकालय एवं प�प��का 

 �थानीय प�ुतकालय, वाचनालय तथा सामदुा�यक अ�ययन के�� स�ालन तथा �यव�थापन। 
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(क) आधारभतू �वा��य तथा सरसफाई काया�लय 

 आधारभतू �वा��य र सरसफाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, काया��वयन तथा 

�नयमन 

 रा��य तथा �देश�तर�य ल�य र मापद�ड बमोिजम �थानीय�तरको �वा��य स�ब�धी ल�य र 

गणु�तर �नधा�रण 

 रा��य र �ादेिशक मापद�ड अन�ुप जनरल अ�पताल, न�स�� होम, �नदान के�� तथा अ�य �वा��य 

सं�थाह�को ि�ल�नक दता�, स�ालन अनमु�त र �नयमन 

 आधारभतू �वा��य सेवाको स�ालन र �ब��न 

 अ�पताल र अ�य �वा��य सं�थाको �थापना तथा स�ालन 

 �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पूवा�धार �वकास तथा �यव�थापन 

 सरसफाई सचेतनाको अ�भवृ�� 

 र� स�ार सेवा तथा �थानीय र शहर� �वा��य सेवा 

 औष�ध पसल स�ालन र �नयमन 

 औष�धज�य वन�प�त, जट�बटु� र अ�य औष�धज�य व�तकुो उ�पादन, �शोधन र �वतरण 

 �वा��य बीमा लगायतका सामािजक सरु�ा काय��मको �यव�थापन 

 औष�ध तथा अ�य मे�डकल उ�पादनह�को �यूनतम मू�य �नधा�रण र �नयमन 

 औष�धको उिचत �योग र सू�मजीव �नरोधक ��तरोध �यूनीकरण 

 औष�ध र �वा��य उपकरणको खर�द, भ�डाण र �वतरण 

 �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन 

 जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स) 

 �व�घना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पनु�थापना�मक र �या�लए�टभ �वा��य सेवाको स�ालन 

 �व�थ जीवनशैल�, पोषण, शार��रक �यायाम, योग अ�यास, �वा��य वृ�को पालना, प�कम� लगायतका 

जन�वा��य सेवाको �ब��न 

 जनुो�टक र क�टज�य रोगको �नय��ण तथा �यव�थापन 

 स�ुत�, म�दरा र लागू पदाथ�ज�य व�तकुो �योग �नय��ण तथा सचेतना अ�भवृ�� 

 आयवु��दक, यनुानी, आ�ची, हो�मयो�या�थक, �ाकृ�तक िच�क�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार 

सेवाको �यव�थापन 



 जन�वा��य, आप�काल�न �वा��य तथा महामार�को �नय��ण योजना र काया��वयन 

 स�वा तथा नसन� रोगको �नय��ण तथा रोकथाम 

 आकि�मक �वा��य सेवा �वाह । 
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(क) सूचना तथा स�ार ��व�ध �वकास तथा �व�तार र एफ.एम. स�ालन उपशाखा 

 आ�नो �े��भ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केबलु तथा तार�वह�न टे�ल�भजन �सारणको अनमु�त, 

नवीकरण र �नयमन 

 एक सय वाटस�मको एफ. एम. रे�डयो स�ालन अनमु�त, नवीकरण र  �नयमन 

 आ�नो �े��भ� प�प��काको �काशन अनमु�त, अ�भलेख तथा �नयमन 

 अ�भलेख �यव�थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको �योग  

 सूचना तथा स�ार ��व�धमा सव�साधारण जनताको सहज र सरल पहुचँ तथा सूचना ��व�धको �वकास 

र �व�तार स�ब�धी काय��म तजु�मा र काया��वयन 

 बै�ा�नक अ�ययन, अनसु�धान र ��व�ध �वकासमा लगानी  

 सूचना तथा स�ार ��व�धमा आधा�रत त�या� �यव�थापन । 
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(क) साव�ज�नक खर�द तथा स�पि� �यव�थापन शाखा 

 गाउँ पा�लकाको ला�ग साव�ज�नक खर�द तथा अ�य ब�दोब�तीका सामान स�ब�धी �वषय 

 गाउँ पा�लका�भ�को साव�ज�नक तथा सरकार� स�पि�, सामदुा�यक स�पि� तथा आ�नो �वा�म�वमा 

रहेको भवन, सडक, पसल, �यवसाय, पूबा�धार, उ�ोग, खानी तथा खनीज, वनज�ता �ाकृ�तक �ोत 

आ�दको एक�कृत �ववरण स�हतको अ�ाव�धक अ�भलेख 

 सेवा तथा �नमा�ण �यवसायको स�ालन तथा �यव�थापन । 

(ख) �थानीय तह, �देश र संघसगँको स�व�ध र सम�वय तथा वडासँगको सम�वय उपशाखा 

 संघ तथा �देश तहमा सं�वधान तथा काननु बमोिजमको सहभा�गता तथा ��त�न�ध�व 

 िज�ला सम�वय स�म�तसँगको सम�वय 

 वडा तहसँगको स�पक�  र सम�वय 

 सभा, समारोह, िश�ाचार 

(ग) बैठक �यव�थापन उपशाखा 

 काय�पा�लका तथा सभाको बैठक �यव�थापन 



 काय�पा�लकाको �नण�यह�को �व��ुतय मा�यमबाट अ�भलेखीकरण तथा �काशन  

 काय�पा�लकाका �व�भ� स�म�त, उपस�म�त, काय�दलको बैठक �यव�थापन 

(घ) बजार अनगुमन, गणु�तर, नापतौल, खा� सरु�ा र उपभो�ा �हत संर�ण उपशाखा 

 �थानीय �यापार, वािण�य, व�तकुो माग, आपू�त� �यब�थापन तथा अनगुमन 

 बजार तथा हाट बजार �यव�थापन 

 उपभो�ा अ�धकार तथा �हत स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन 

 �थानीय व�तहु�को उ�पादन, आपू�त� तथा �नकासी ��ेपण, मू�य �नधा�रण र अनगुमन 

 �थानीय �यापार र वािण�य स�ब�धी पूवा�धार �नमा�ण, 

 �थानीय व�त ुर सेवा �यापारको मू�य तथा गणु�तरको अनगुमन र �नयमन, 

 उपभो�ा सचेतना, लि�त उपभो�ाको लगत �यव�थापन र �थानीय व�त ु तथा सेवाको गणु�तर 

पर��ण, 

 खा� पदाथ�को गणु�तर �नय��ण, 

 खानेपानीको गणु�तर �नय��ण, 

 �थानीय �यापार �ब��न सहजीकरण र �नयमन, 

 �थानीय बौ��क स�पि�को संर�ण, �ब��न र अ�भलेखा�न । 

 

%  ;xfos :t/ kfFrf} k|zf;g -;fdfGo  k|zf;g ;d'x_of]hgf cg'ud0f pkzfvfsf 
sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

(क) योजना  तथा  प�जीकरण उपशाखा 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना र �नयमन 

 �थानीय �वकास नी�त, अ�पकाल�न, म�यकाल�न तथा द�घ�काल�न �वकास योजना एवं 

ग�ुयोजना तजू�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा मू�यांकन 

 आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�तक, वातावरणीय, ��व�ध र पूवा�धारज�य �वकासका ला�ग आव�यक 

आयोजना तथा प�रयोजनाह�को तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन तथा मू�या�न 

 बा�ष�क �वकास काय��म, आयोजना तजु�मा, काया��वयन 

 �वकास �नमा�ण �कृयामा �थानीय जनसहभा�गता अ�भब�ृ�का काय��म तजु�मा र काया��वयन 

 �वकास योजनाह�को वातावरणीय �भाव मू�यांकन 

 उपभो�ा स�म�तको �ववरण, �मता �वकास 

 �वकासका �ाथ�मकता �ा� �े� �नधा�रण 

 संघीय र �ादेिशक आयोजना, प�रयोजना काया��वयनमा सम�वय, सहजीकरण र सहयोग 



 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) अनगुमन तथा मू�याकंन उपशाखा 

 �वकास आयोजनाको अनगुमन, आव�धक �ग�त तथा ��तफलको समी�ा 

 �वकास योजनाको अनगुमन तथा मू�यांकनको आधार तथा ���या �नधा�रण 

 आयोजनाको अ�ययन, अनसु�धान तथा �भाव मू�या�न 

 �बषय�े�गत नी�तको अनगुमन तथा मू�यांकन 

 

(ग) सामािजक सरु�ा काय��म तथा �यि�गत घटना दता� उपशाखा 

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनसु�धान 

 स� तथा �देशले �नधा�रण गरेको मापद�ड बमोिजम सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय��म काया��वयन 

 सामािजक सरु�ाको काया��वयनको ला�ग स�, �देश र �थानीय स� सं�थासँग स�पक� , सम�वय र 

सहकाय� 

 �थानीय सामािजक सरु�ा योजना र �यव�थापन तथा आव�यक त�यांक संकलन एवं �यव�थापन  

 आध�ुनक ��ब�धमाफ� त �यि�गत घटना दता� (ज�म, म�ृय,ु �ववाह, बसाईसराई, स�व�ध �व�छेद र 

धम�प�ु धम�प�ुी), अ�भलेख �यव�थापन तथा ��तवेदन 

 (छ) सं�कृ�त, स�पदा, ल�लतकला तथा पय�टन �ब��न उपशाखा 

 भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास स�ब�धी �थानीय�तरको नी�त, कानून, मापद�ड, 

योजना, काया��वयन र �नयमन 

 परुात�व, �ाचीन �मारक तथा स��हालयको संर�ण, स�भार, �ब��न र �वकास 

 पर�परागरत �पमा च�लआएका जा�ा तथा पव�को स�ालन र �यव�थापन 

 �थानीय मह�वका धा�म�क तथा सां�कृ�तक स�पदाको �यब�थापन 

 पय�टक�य मह�वका �थल तथा स�पदाको प�हचान, संर�ण र �ब��न 

 पय�टन पूवा�धार �वकास तथा �ो�साहन 

 परुाताि�वक, धा�म�क मह�वका स�पदाह�को संर�ण तथा स�ब�धन 

 भाषा, सं�कृ�त, जा�ा, पव� र ल�लतकलाको संर�ण, �ब��न र �वकास । 

 

^  ;xfos :t/ kfFrf} k|zf;g n]vf  ;d'x_cf=k|= pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

(क) आ�थ�क �शासन उपशाखा 

 आ�थ�क (काय��वधी) नी�त, काननु, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन, आ�थ�क �शासन र �यव�थापन 

 सि�त कोष तथा आकि�मक कोषको �यव�थापन 

 बजेट सीमा �नधा�रण, बजेट तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 



 लेखा �यव�थापन, खच�, राज�, धरौट�, काय�संचालन कोष तथा अ�य सरकार� कोष तथा संपि�को 

एक�कृत �ववरण 

 सम��गत आ�थ�क अव�थाको �व�षेण  

 ऋण तथा अनदुानको �यव�थापन र �नयमन 

 लगानी ��ेपण (सरकार�, सहकार� तथा �नजी) र �व�ीय �यव�थापन 

 लगानी र लाभांशको �यब�थापन (जनसहाभ�गता तथा सामदुा�यक लगानीको अ�भलेख समेत) 

 कारोबारको लेखाकंन, �नय��ण तथा �यव�थापन 

 राज� तथा �ययको अनमुान 

 बे�जू फ�यौट 

 आ�थ�क �शासन र �यब�थापन स�ब�धी अ�य �वषय । 

 

&  ;xfos :t/ kfFrf} -cf=n]=k= ;d'x_cf=n]=k= tyf /fhZj pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] 
sfo{lj/0f. 

(क) राज� नी�त तथा �शासन उपशाखा 

 राज� स�ब�धी नी�त, कानून तजू�मा, काया��वयन र �नयमन (राज�व चहुावट �नय��ण समेत) 

 स�पि� कर, घरबहाल कर, घर ज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, सेवा श�ुक द�तरु, पय�टन 

श�ुक, �व�ापन कर, �यवसाय कर, भ�ूमकर (मालपोत), द�ड ज�रवाना, मनोर�न कर, बहाल�वटौर� कर, 

घरज�गा कर, मतृ वा मा�रएको जीवज�तकुो हाड, �संग, �वाखँ, छालामा कर, �ाकृ�तक �ोत साधन, 

�यवसा�यक कर स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन, बाँडफाँड, संकलन र �नयमन, अ�य आय 

�यव�थापन 

 साव�ज�नक खच� तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनेु रोय�ट� स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा 

�नयमन र सोको स�लन तथा बाँडफाँड 

 आ�नो �े��भ� राज�वका दर अ�य श�ुक �नधा�रण, संघीय र �देश कानून बमोिजम �ाकृ�तक �ोत 

साधन र सेवा श�ुक ज�ता रोय�ट� स�लन, सम�वय र �नयमन 

 �थानीय पूवा�धार सेवा र उपयोगमा सेवा श�ुक तथा द�तरु (नी�त, काननु, मापद�ड, �नयमन, श�ुक 

�नधा�रण, संकलन तथा �यव�थापन) 

 मालपोत संकलन 

 काननु बमोिजम ढंुगा, �ग�ी, वालवुा, माटो, ननु, �लेट, फायर�लेज�ता खानी खनीज पदाथ�को सव��ण, 

अ�वेषण, उ�खनन र सो स�ब�धी रोय�ट� स�लन 

 �े�क�, काया�क�, �यानो�न�, ब�ी जि�प�, िजप�लायर, र ् याि�ट� श�ुक 

 सामदुा�यक वनको स�ालन र �यव�थापनबाट �ा� रोय�ट� स�लन 

 पानीघ�, कूलो, पैनी ज�ता सेवा स�ालनबाट �ा� रोय�ट� स�लन 



 �ाकृ�तक �ोतको उपयोग स�ब�धी नी�त �नधा�रण र काया��वयन तथा �देश र  संघीय मापद�ड 

पालना 

 �च�लत काननु बमोिजम द�ड ज�रवाना 

 बाँक� ब�यौता रकमको लगत र असलु उपर  

 करदाता िश�ा तथा करदाता �ववरण अ�ाव�धक 

 �व�ीय �ोत साधनको समतामूलक बाडँफाडँ 

 आ�थ�क साधनको मह�म उपयोग तथा प�रचालन 

 राज� परामश� स�म�त स�ब�धी �वषय 

 �थानीय राज�व �ब��नका ला�ग �ो�साहन,  

 राज�को स�भा�यता अ�ययन 

 राज�व सूचना तथा त�या�को आदान �दान 

 संघीय तथा �देश कानून बमोिजम बजेट घाटापू�त�को �ोत �यव�था 

 

 

 

*  ;xfos :t/ kfFrf} - ljljw ;d'x_ ;xfos dlxnf ljsf; lgl/Ifs dlxnf 
jfnjfknsf ;dfh sNof0f  pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

ल��गक समानता इकाई 

 म�हला हक स�ब�धी नी�त, योजना काया��वयन, सम�वय र �नयमन 

 म�हलाको आ�थ�क, सामािजक, राजनी�तक सशि�करण, �मता �वकास 

 लै�गक �हंसा �नवारणका ला�ग �नरोधा�मक, �व�धना�मक, संर�णा�मक उपाय र पनुः�थापना 

 ल��गक उ�रदायी बजेट  

वालवा�लका, �कशोर �कशोर� तथा यवुा इकाई 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र 

�नयमन 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण 

 बालमै�ी शासक�य �व�ध, बाल �लब, बाल संर�ण स�म�त तथा बाल स�ाल 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धमा संघ, �देश तथा अ�य �नकायसँग स�पक� , सम�वय तथा 

सहकाय�, 

 बालबा�लका प�रवार सहयोग 

 बैकि�पक �याहार प��तको काया��वयन 



 बाल �याय 

 बाल गहृ, पनुः�थापना के��, िशश ु�याहार के�� र बाल �वकास के�� �यव�थापन 

 असहाय बालबा�लकाका, सडक बालबा�लका �यव�थापन 

 बाल �हंसा �नय��ण 

 बालसधुार तथा पनुः�थापना के�� �थापना, संचालन अनमुती र �नयमन 

 आप�काल�न बाल उ�ार कोष �थापना र �यव�थापन 

 यवुा जागरण, सशि�करण र प�रचालन 

 यवुा सीप, उ�मिशलता तथा नेत�ृव �वकास 

अपागंता भएका �यि� तथा जे� नाग�रक इकाई 

 जे� नाग�रकको लगत, प�रचयप�, स�मान, �वा��य स�ुवधा, सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय� 

 जे� नाग�रक �लव, �दवा सेवा के��, भेटघाट �थल, आ�य के��को स�ालन तथा �यव�थापन 

 स� तथा �देशसँगको सम�वयमा अपा�ता पनुः�थापना के�� तथा अस� �याहार के��को स�ालन र 

�यव�थापन 

 अपा�ता भएका �यि� तथा असहायको लगत अ�ाव�धक, प�रचयप� �वतरण, सामािजक सरु�ा तथा 

स�ुवधाको �यव�थापन तथा �वतरण 

 अपाँगता भएका �यि�मै�ी पूवा�धार �नमा�ण तथा स�ालन 

 अपा�ता भएका �यि� र अस�ह�को �यव�थापन स�व�धी अ�य काय� । 

 एकल म�हला स�व�धी काय� 

 

(  ;xfos :t/ kfFrf}  lzIff -lzIff ;d'x_lzIff zfvfsf sd{Rff/Lsf] 
sfo{lj/0f . 

(क) खेलकुद तथा अ�त�र� ��याकलाप इकाई 

 �थानीय�तरमा खेलकूद �शासन तथा स� सं�थाको �नयमन र सम�वय 

 खेलकुदको संरचनाको पूवा�धार �नमा�ण, स�ालन तथा �वकास 

 खेलकूदको �वकास र �ब��न 

 खेलकूद ��तयोगीता आयोजना र सहभागीता 

 अ�त�र� ��याकलाप स�ब�धी �वषय । 

 

!)  ;xfos :t/ kfFrf}÷  rf}yf] k|f=;=÷ gf=k|f=-;= -s[lif ;d'x_s[lif  ljsf; 
pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 



(क) कृ�ष, तथा सहकार� 

 कृ�ष  

 कृ�ष, कृ�ष �सार, कृ�ष उ�पादन �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन र �नयमन 

 कृ�ष बजार सूचना, कृ�ष बजार तथा हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, साना �सँचाई �नमा�ण, 

ता�लम, ��व�ध �सार, �ा�व�धक टेवा, कृ�ष सामा�ी आपू�त� र कृषक �मता �वकास 

काय��मको स�ालन 

 कृ�षज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

 कृ�ष वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण र �ब��न 

 कृ�ष �सार तथा जनशि�को ��ेपण, �यव�थापन र प�रचालन 

 उ�च मू�यय�ु कृ�षज�य व�तकुो �ब��न, �वकास तथा बजार�करण 

 कृ�षस�व�धी वीमा र कजा� सहजीकरण 

 शीत भ�डारणको �यव�थापन 

 कृषकह�को �मता अ�भव�ृ�, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�ीकरण 

 कृ�ष बीउ�वजन, न�, मलखाद र रसायन तथा औष�धह�को आपू�त�, उपयोग र �नयमन 

 कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�ष स�ब�धी �थानीय स� सं�थाह�को सम�वय, �यव�थापन 

र �नयमन 

 कृ�ष स�ब�धी ��व�धको संर�ण र ह�ता�तरण 

 कृ�ष त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� तथा कृ�ष स�ब�धी सूचनाको �चार�सार 

 कृ�ष �ोत के��को �थापना र �यव�थापन 

सहकार�  

 सहकार� सं�था स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�डको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 �थानीय सहकार� सं�थाको दता�, अनमु�त, खारेजी र �वघटन 

 सहकार� वचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �थानीय मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

 सहकार� स�ब�धी रा��य, के���य, �वषयगत, �ादेिशक र �थानीय संघ सं�थासँग सम�वय र 

सहकाय� 

 सहकार� स�ब�धी �थानीय त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

 �थानीय सहकार�को �मता अ�भव�ृ� 

 �थानीय सहकार� �े�को �ब��न, �वकास र प�रचालन । 

 



!!  ;xfos :t/ kfFrf}÷rf}yf] k|f=;=÷gf=k=:jf=k|f=-kz' ;]jf ;d'x_kz' ljsf; 
pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

पशपु�छ�  

 पशपुालन र पश ु �वा��य स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र 

�नयमन 

 पशपु�छ� बजार सूचना, हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, ता�लम, �ा�व�धक टेवा, कृषक �मता 

�वकास काय��मको स�ालन र �नयमन 

 पशपु�छ�ज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

 पशपु�छ� िच�क�सा सेवाको �यव�थापन, 

 पशनु� सधुार प��त �वकास र �यब�थापन 

 पशपु�छ� स�ब�धी बीमा र कजा� सहजीकरण 

 �थानीय चरन तथा खक�  �वकास र �यव�थापन 

 पश ुआहारको गणु�तर �नयमन 

 �थानीय�तरमा पशपु�छ� स�ब�धी त�या�को �यव�थापन र सूचना �णाल� 

 पश ुबधशाला र शीत भ�डारणको �यव�थापन र �नयमन 

 पशपुालन तथा पश ु�वा��य स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) उ�ोग तथा उ�मिशलता �वकास र खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण उपशाखा 

 उ�ोग  

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको दता�, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उ�ोगको �वकास र �ब��न 

 उ�मिशलता �ब��न 

 �यापा�रक फम�, पसलको दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

 सीप �वकास स�ब�धी काय�को �ब��न । 

 

!@  ;xfos :t/ kfFrf} -l;len ;j OGhLlgo/ l;len ;d'x_ tyf  k"jf{wf/ ljsf; 
pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f. 

(क) सडक तथा यातायात �यव�था उपशाखा 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक तथा यातायात स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा 

�नयमन 



 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, झोल�ुे पलु, पलेुसा र तटब�धन स�ब�धी 

ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  अ�ययन, काया��वयन, 

मम�त, स�भार 

 यातायात सरु�ा �यव�थापन र �नयमन 

 �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणु�तर, 

भाडा दर �नधा�रण र �नयमन 

 �ा�सी सेवा अनमुती, �यब�थापन र �नयमन 

 �ल� बस, �ामज�ता म�यम �मताका मास �ाि�जट �णाल�को नी�त, योजना, मापद�ड, 

काया��वयन, �नयमन 

 वातावरणमै�ी, जलवाय ुप�रवत�न अनकूुलन, अपा�ता र लै��गमै�ी यातायात �णाल�को �ब��न 

 आधारभतू यातायात स�ब�धमा �देश सरकारसंग सम�वय 

 यातायात �े�मा लगानी अ�भब�ृ� 

 यातायात स�ुवधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान पहुँच 

 यातायात �े�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ो�साहन 

 �नजी यातायात �नयमन �यव�थापन 

(ख) जल�व�तु, उजा�, सडक व�ी उपशाखा 

 साना जल�व�तु आयोजना, नवीकरणीय उजा� तथा वैकि�पक उजा� स�व�धी नी�त, कानून, 

मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 वैकि�पक उजा� स�ब�धी ��व�ध �वकास र ह�ता�तरण, �मता अ�भव�ृ�/�ब��न, 

 �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�ालन र �नयमन 

 जनसहभा�गतामा आधा�रत �वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �ददै जल�ोतको बहउुपयोगी 

�वकास काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 �थानीय �व�तु �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�ालन र �नयमन 

 सडक व�ीको �यव�था 

(ग) भवन तथा भवन सं�हता एवं �नमा�ण इजाजत (�डजाइन समेत) उपशाखा 

 भवन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, आयोजना प�हचान, 

अ�ययन, काया��वयन र �नयमन, 

 रा��य भवन सं�हता तथा मापद�ड बमोिजम भवन �नमा�ण अनमु�त र �नयमन 

 भवन �नमा�णको न�शा �वीकृ�त, संशोधन, �नयमन 



 परुात�व, �ाचीन �मारक र सं��हालय संर�ण, स�ब�धन र पनुः�नमा�ण, 

सरकार� भवन, �व�ालय, सामदुा�यक भवन, सभागहृ तथा अ�य साव�ज�नक भवन तथा संरचना �नमा�ण 

र मम�त संभार, 

!#  ;xfos :t/ kfFrf}÷rf}yf] - vf=kf=;=6] kfFrf}F :ofgL6/L ;d'x_ tyf   vfg]kfgL 
;/;kmfO{ pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

(क)  खानेपानी �यव�थापन उपशाखा 

 �थानीय खानेपानी स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 खानेपानी महसलु �नधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन 

 साव�ज�नक �थलमा �पउने पानी �यव�थापन 

 पानी महुानको संर�ण 

 �व�छ खानेपानी आपू�त� स�ब�धी अ�य �वषय । 

(ख) वातावरण, पया�वरण एवं जलाधार��े संर�ण उपशाखा 

 �व�छ तथा �व�थ वातावरण र जलाधार तथा व�ययज�तकुो संर�ण �यव�थापन स�ब�धी नी�त, 

कानून, काय��म तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 

 ब�ृारोपण, ह�रयाल� तथा ह�रत �े�को �व��न 

 वाय ुतथा �वनीको �दूषण �नय��ण 

 हा�नकारक पदाथ�ह�को �नयमन तथा  �नय��ण 

 वातावरणीय जोिखम �यूनीकरण 

 �यून काव�नमखुी तथा वातावरणमै�ी �वकास अवल�बन 

 वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण र �यव�थापन 

 प�हरो �नय��ण 

 जलवायू प�रवत�न अनकुु◌ुलन काय��म  

(ग) फोहरमैला �यव�थापन उपशाखा 

 फोहरमैला स�लन, पनुः उपयोग, �शोधन, �वसज�न र सोको सेवा श�ुक �नधा�रण र �नयमन 

 �या�ड�फल साईट �यव�थापन 

 सरसफाई  तथा �वा��यज�य फोहोरमैलाको �यव�थापन 

 साव�ज�नक शौचालय �यव�थापन 

(घ) �वप� �यव�थापन, बा�ण य��, ए�वलेु�स उपशाखा 

 �वप� �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �थानीय�तरका आयोजनाको काया��वयन र 

�नयमन 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, जोिखम �यूनीकरण काय� योजना 



 �वप� पूव� तयार�, खोज तथा उ�ार, राहत साम�ीको पूव� भ�डारण, �वतरण र सम�वय 

 �वप� जोिखम �े�को न�सा�न तथा ब�तीह�को प�हचान र �थाना�तरण 

 �वप� �यव�थापनमा स�, �देश र �थानीय समदुाय, संघ सं�था, �नजी�े�सँग सहयोग, सम�वय र 

सहकाय� 

 �वप� कोषको  �थापना तथा स�ालन र �ोत साधनको प�रचालन 

 �वप� प�ात ्�थानीय�तरको पनु�थापना र पनु�न�मा�ण 

 �वप� स�ब�धी त�या� �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

 �ाकृ�तक �कोपको रोकथाम र पूव� तयार� 

 �वप� जोिखम �यूनीकरणका ला�ग पूव� सूचना �णाल� स�ब�धी काय��मको तजु�◌मृा र काया��वयन,  

 बा�ण य�� तथा ए�बलेु�सको स�ालन तथा �यव�थापन 

 �थानीय आपतकाल�न काय� स�ालन �णाल� 

 

!$ ;xfos :t/ rf}yf] k|zf;g -;fdfGo  k|zf;g ;d'x_tYofs tyf kGhLs/0f 
pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

(ग) त�याकं �यव�थापन उपशाखा 

 त�याङक संकलन, �यव�थापन तथा �योग स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन 

र �नयमन 

 सूचना तथा अ�भलेख के��को �थापना तथा स�ालन 

 �थानीय त�याङक संकलन, �शोधन, अ�भलेिखकरण तथा �वतरण 

 आधारभतू त�यांक संकलन र �यब�थापनः- जनसाि��यक, �ाकृ�तक, आ�थ�क, सामािजक, 

सां�कृ�तक, भौ�तक पूबा�धार, रोजगार�को अव�था, कूल �ाह��य उ�पादन, ��त�यि� आय, 

मानव �वकास सूचका�, राज� तथा आय�यय समेतको त�या� स�लन र �शोधन गर� सूचना 

�णाल�मा आव�ता र पा�व िच� तथा �ोत न�साको अ�ाव�धक एवं अ�भलेख 

 बेरोजगारको त�यांक संकलन 

 �थानीय �यापार, �यवसायको त�या� �णाल� र अ�ययन अनसु�धान 

 सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय त�या� र सूचना �यव�थापन 

 स�प� भएका तथा चालू योजनाको �ववरण 

 �बषय �े�गत सूचना, त�यांकको संकलन, अ�भलेख 

 �देश तथा संघसँग त�यांक एवं सूचना आदान�दान र सम�वय 

 स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा  साधनको अ�भलेख (�ोफाईल) �यब�थापन 



 गाउँ पा�लकाको आव�धक तथा वा�ष�क काय��म र बजेट �वीकृ�त । 

(घ) साव�ज�नक �नजी साझेदार� इकाई 

 �थानीय साव�ज�नक—�नजी साझेदार� स�व�धी �थानीय नी�त, योजना �नमा�ण 

 �थानीय साव�ज�नक—�नजी साझेदार�का आयोजना छनौट तथा काया��वयन  

 साव�ज�नक सामदुा�यक साझेदार� 

 �थानीय �वकासमा �नजी �े�को �ब��न 

 

!% ;xfos :t/ rf}yf] -l;len cl;i6]G6 ;j OGhLlgo/ l;len ;d'x_ tyf  k"jf{wf/ 
ljsf; pkzfvfsf sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f. 

(क) �संचाई तथा जलउ�प� �कोप �नय��ण उपशाखा 

 �सँचाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

 �सँचाई स�ब�धी ग�ुयोजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो��तका आयोजनाको प�हचान,  

अ�ययन, काया��वयन, मम�त, स�भार र �नयमन, 

 �थानीय साना, सतह तथा भ�ूमगत �सचाई �णाल�को स�ालन �नमा�ण, सधुार, मम�त स�भार 

तथा सेवा श�ुकको �नधा�रण र स�लन �यव�थापन 

 जलउ�प� �कोप �नय��ण स�व�धी �थानीय  

 तटब�ध, नद� �नय��ण तथा नद�◌े �यव�थापन र �नयमन 

 साना जल उपयोग स�ब�धी आयोजना तजु�मा, काया��वयन र अनगुमन । 

 

(ख) भ-ूउपयोग तथा व�ती �वकास उपशाखा 

 शहर�करण, ब�ती �वकास स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, 

आयोजना प�हचान, अ�ययन, काया��वयन र �नयमन 

 आधारभतू आवासका योजना तजु�मा र काया��वयन 

 नगरपा�लकामा अ�यवि�थत बसोबास �यव�थापन काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 आधारभतू बसोवास स�ब�धमा �देश सरकारसँग सम�वय 

 योजनाब� र �यबि�थत व�ती �वकासका काय��मको तजु�मा काया��वयन 

 एक�कृत ब�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यब�थापन 

 आ�नो �े�को भउूपयोग नी�त, योजना, काय��म तजु�मा र काया��वयन  

 �यवि�थत ब�ती �वकासका काय��मको तजु�मा र काया��वयन 



 संघीय र �देश काननु बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�वासी प�हचान र अ�भलेख �यव�था 

 �थानीय�तरमा सकुु�वासी स�व�धी जी�वकोपाज�न र वसोवास �यव�था 

 एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यव�थापन । 

 

!^  ;xfos :t/ rf}yf]  -cldg  l;len ;d'x_ tyf    gfkL gS;f pkzfvfsf 
sd{Rff/Lsf] sfo{lj/0f . 

(च) ज�गा नापी तथा न�सा, घरज�गा धनी पजुा� उपशाखा 

 घरज�गा धनी दता� �माणपजुा� �वतरण तथा लगत �यव�थापन 

 भ�ूमको वग�करण अनसुारको लगत  

 ज�गाको �क�ाकाट र भमूी लगत (न�शा, �े�ता) �नमा�ण र संर�ण 

 सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा �ा��, मआु�जा �नधा�रण तथा �वतरणमा सम�वय र 

सहजीकरण 

 ज�गा �ववाद समाधानमा मेल�मलाप र म�य�थता 

 �व� स�पदा सूचीमा परेका �मारक र परुाताि�वक मह�व लगायत वन, सीमसार �े�, तटवत� 

�े�का ज�गा स�ब�धी लगत 

 

! j8f ;lrj ;xfos :t/ kfFrf}F÷ rf}yf]- k|zf;g ,;f=k|= ;d'x_ sf] sfo{ljj/0f tyf lhDd]jf/L 
s_ j8f ;ldlt ;lrjsf] ?kdf sfo{ ug{], 

v_  j8f ;ldltsf] lg0f{o sfo{Gjog ug{] / u/fpg], 

u_ j8f cWoIfsf] lgb{]zgdf jflif{s  sfo{qmd  tyf jh]6 th'{df, sfof{Gjog / cg'ud0f d'Nof+sg ug{] u/fpg], 

3_+  k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] clVtof/L adf]lhd k|fKt  tyf j8f sfof{nodf ;+sng ePsf] cfGt/Ls cfo 
sf]if tyf cfly{s sf/f]af/sf] lx;fa clen]v b'?:t /fVg], /fVg nufpg], , 

8=_ cfof]hgfx?sf] km/kmf/ssf nflu k|ltj]bg tof/ u/L  j8f ;ldltsf] a}7sdf k]z ug{], 

r_  j8f sfof{nosf] gub, rn crn ;DklQsf] ;+/If0f ug{] nut /fVg] tyf cBfjlws  ug{] / u/fpg] , 

5_ j8f cWoIfsf] lgb{]zgdf  j8f ;ldltsf] a}7s af]nfpg] / a}7s ;DjGwL cfj:os sfo{ ug{] tyf u/fpg], 

h_  j8f ;ldltsf] lg0f{o k|dfl0ft ug{] / lg0f{o clen]v ;'/lIft ug{], 

em_  j8f jf6 x'g] JolQmut 36gf btf{ sfo{  ug{] u/fpg], 

`_ ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo tyf cfly{s lgofGq0f ug{], 

6_  j8f sfof{nojf6 k|bfg x'g l;kmfl/; ;DjGwL sfuhft  tof/L  ug{]] / u/fpg], 



7_  tf]s]sf] ;dodf ufpFkflnsf tyf tfn''s lgsfodf k|utL tyf cGo ljj/0f k]z ug{] u/fpg], 

8_ j8f sfof{nojf6 k|bfg ul/g] ;fj{hlgs ;]jf k|jfx yk k|efjsf/L jgfpg], 

9_  ufpFkflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug{] u/fpg], 

0f_ k|rlnt cGo sfg"gdf tf]s] jdf]lhdsf sfo{ ug{] , u/fpg]. 

 

!  नगर �हर� सकायक �न�र�कको sfo{lj/0f . 

gu/ k|x/L ;xfos lg/LIfssf] sfd st{Jo / clwsf/x? 
 
-!_ ;fj{hlgs cfjfudgdf afwf cj/f]w k'¥ofO{/fv]sf lgdf{0f ;fdfu|L k;n Joj;foaf6 
ePsf] cj/f]w x6fpg nufpg] gdfg]df cfkm} x6fO{ x6fpg nfUg] vr{ ;DjlGwt JolQmaf6 
c;"n pk/ ug{ k]zug]{ . 
-@_ ufpFkflnsf If]qleq b}lgs pTkfbg x'g] kmf]x/d}nf lgwf{l/t ;do :yfgdf /fVgnufpg] 
/fVg gdfg] jf hyfefjL kmfn]df sfg'g adf]lhd sf/jfxL ug{ k]zug]{ . 
 -# ;fj{hlgs hUuf af6f] d7, dlGb/, 9n, gfnf, rf]s, kf]v/L ldlr s;}n] 3/ sDkfp08 
6x/f jf To:t} cGo lgdf{0f sfo{ u/]sf] cyjf JolQmut?kn] pkef]u u/]sf]5, 5}g 
lg/LIf0fug]{  . lgdf{0f u/]sf] b]lvPdf lgdf{0fsfo{ /f]Ssf u/L ;DalGwt zfvfdfkm{t lg0f{o 
ug]{ clwsf/L ;dIf k|ltj]bg k]zug]{ / lg0f{o eP cg';f/ ug]{ .  
-$_ ufpFkflnsf If]qdf clgoldt lgdf{0fsfo{ u/]sf] b]lvPdf gSzfkf; eP gSzfkf;sf] 
k|df0fkq ;lxtsf] k|ltj]bg ;DaGwLt zfvfdfkm{t cWoIf;dIf k]zug]{ . lg0f{o eP cg';f/ 
ug]{ . 
-%_ 5f8f kz' kqmfp u/L lnnfdug]{ .lnnfd x'gg;s]sf 5f8fkz' Joj:yfkgug]{,u/fpg]. 
-^_ :jf:Yosf nflu xflgsf/ lrh tyf ;8]un]sf] vfBkbfy{ ljlqmljt/0fdf /f]snufpg] . 
tf]lsPsf] dfkb08 ljkl/t ;8]un]sf xflgsf/ lrhj:t' ljlqm u/]sf] kfO{Pdf klxnf]k6s 
eP hkmtu/L uf8\gnufpg] . k6sk6s o:tf] sfo{ bf]xf]l/Pdf hl/jfgfug{ jf k;n aGb 
u/fpg /fo;fy k]zug]{ . 
-&_ /f]uL jf sfg"gn] lgif]w u/]sf kz'k+IfL, hLjhGt'x? sf6df/ug glbg] / To:tf kz'k+IfL 
hLjhGt'sf] df;' lalqmljt/0fdf /f]snufpg] . c6]/u/]df hkmtu/L gi6ug]{ ;fy} hl/jfgf 
;d]t ug{ /fo;fy k]zug]{ . 
-*_ 5f8f s's'/ lgoGq0f ;DjGwL sf/jfxL ug]{ . d/]sf hLjhGt' ;dod} uf8\g nufpg] . 
-(_vt/f pTkGg x'g] ?v sf6\gnufpg] . hf]lvdk"0f{ 3/kvf{n eP ;f] sf] lnlvt k|ltj]bg 
k]zug]{ / eTsfpg cfb]z eP eTsfpg] . 
-!)_j8f;ldlt, 6f]n;'wf/;ldlt, tyf ;fd'bflos k|x/L;Fusf ;xsfo{df ;/;kmfO{,;'/Iff / 
;fdflhs ljs[lt x6fpg]sfo{ ug]{u/fpg] . 



-!!_=sfo{kflnsf,;ldlt,pk;ldlt,zfvf tyf cfof]hgfx?af6 nfu"x'g] gLlt, lg0f{o, lgod / 
sfg"g sfof{Gjogug]{ . 
-!@_ ufpFkflnsfsf]] ;'Joj:yf sfodug]{,ufpFkflnsfsf] rn, crn;DklQ, ejg, hUuf, kfs{, 
d]lzg, pks/0f cflbsf ;'/Iffug]{ . 
-!#_O{hfhtljgfk]zf,Joj;fou/]sf]k]mnfk/]dfk]zfJoj;fosf]btf{÷gjLs/0fug{nufpg]. 
-!$_ ufpFkflnsf If]qdf leQ]n]vg, kf]nJofg/, qm;Jofg/ / lj1fkg gLltn] lgif]wu/]sf] 
lj1fkg k|rf/k|;f/ ;fdfu|L tyf kf]i6/6fF:g] sfo{df k"0f{tof k|ltjGw nufpg] c6]/ug]{nfO{ 
hl/jfgf ug]{ . 
-!%_ ljgfO{hfht Jofg/, xf]l8Ëjf]8{, Unf]af]8{, lgof]g;fO{g nufotsf cGo lj1fkg;fdfu|L 
/fv]sf] kfO{Pdf kqmfp u/L O{hfht lngnufpg] gdfg]df hl/jfgfug]{ . 
-!^_ sfo{kflnsfn] ;~rfng ug]{ jf efulng] ;ef, ;Dd]ng,tflnd,cEof; cflb h:tf 
sfo{qmddf ufpFkflnsfsf] tkm{af6 tf]lsP adf]lhd k|ltlglwTj ug]{ . 
-!&_ gfktf}nsf ;fdfu|Lsf] r]shfFrug]{,k;n Joj;fodf d"No;"lr /fVg nufpg] tyf   
r]sug]{ . 
-!*_ xf]6n,/]i6'/]G6,u]i6xfp;,Jo"6Lkfn{/ h:tf ultljlwx?sf] lg/LIf0fug]{ dfkb08 
cg'?kgrn]sf] kfO{Pdf sf/jfxLsf] nflu k]zug]{ . 
-!(_ ufpFkflnsfIf]qleq ;fj{hlgs :yndf hfb',;s{; h'jf,tf; nufotsf ljs[tLhGo 
lqmofsnfkdf /f]snufpg] . 
-@)_ j+unfr'nL ufpFkflnsfsf] lg0f{ocg';f/ c:yfoL k|s[ltsf ahf/ 
Joj:yfug]{,To:tf]Jofkf/Lx?sf] nut /fVg] . 
-@!_ c?nfO{ jfwf k'Ug] u/L nfp8 l:ks/ /]l8of] cyjf WjgL pTkfbg ug] cGo pks/0f 
k|of]uug{ glbg] . 
-@@_ zx/df WjgL, w'jf, k|sfz cyjf cGo s'g} sf/0fn] ;fj{hlgs ?kdfjfwf k'Ug] u/L 
pBf]uwGbf ;~rfngdf /f]s nufpg] . 
-@#_ j+unfr'nL ufpkflnsf If]qleqsf lghL ;'/Iffuf8{ cfk"lt{Joj;fo ;~rfng ug]{ kmd{, 
sDkgL 
;~rfnsx?sf] ;"rL tof/u/L nut /fVg] / lghx?sf cg'udg ug]{ . 
-@$_ bdsn (FireBrigade);]jfnfO{ @$ ;}+ 306f r':t / b'?:t /fvL dfu ePsf 7fpFdf 
t'?Gt /fxt sfo{df ;xof]u k'¥ofpg] . 
-@%_ ljkt, dxfdf/L ePdf p4f/ tyf /fxtsf nflu t'?Gt v6Lhfg] . 
-@^_ ufpFkflnsfdftxtsf zfvf,OsfO{ ,cfof]hgf,sfo{qmd jf s'g} kl/of]hgf cGtu{t tf]lsP 
adf]lhdsf sfo{x? ug]{u/fpg] . 
-@&_ j+unfr'nL kflnsf cGt{utsf zfvf tyf cfof]hgfaf6 sfof{Gjogsf nflu k|fKtePsf 
cfb]z tyf lgb]{zg sfof{Gog u/L ;f] sf] ljj/0f tf]lsPsf] ;do leq pknAwu/fpg] . 
-@*_ dfly tf]lsP adf]lhdsf sfo{x? ;dGjo u/L lhDd]jf/LlnO{ hjfkmb]lxtf ;d]t   
axgug]{ . 



-@(_ ;fj{hlgs :yndf dlb/f ;]jg u/L xf] xNnf ug]{nfO{ lgoGq0fdf lnO{ ufpF sfo{kflnsf 
sfof{nodf a'emfpg] . 
-#)_ ufpF kflnsfsf sfo{qmdx?df ;lqmo ;xeflutf hgfpg] . 
-#!_ ufpFkflnsf kl/;/ / cGt/utsf ;j} sfof{nox?sf] kl/;/df  tf]lsP jdf]lhd 
lgoldt ;/;kmfO{ ug{] u/fpg] . 
-#@_ ufpFkflnsfn] tf]lsPsf cGo sfo{x? ug]{ u/fpg] . 

 
 
@ gu/ k|x/L hjfgsf] sfo{ljj/0f  

gu/ k|x/L hjfgsf] sfd st{Jo / clwsf/x? 
 
-!_ ;fj{hlgs cfjfudgdf afwf cj/f]w k'¥ofO{/fv]sf lgdf{0f ;fdfu|L k;n Joj;foaf6 
ePsf] cj/f]w x6fpg nufpg] gdfg]df cfkm} x6fO{ x6fpg nfUg] vr{ ;DjlGwt JolQmaf6 
c;"n pk/ ug{ k]zug]{ . 
-@_ ufpFkflnsf If]qleq b}lgs pTkfbg x'g] kmf]x/d}nf lgwf{l/t ;do :yfgdf /fVgnufpg] 
/fVg gdfg] jf hyfefjL kmfn]df sfg'g adf]lhd sf/jfxL ug{ k]zug]{ . 
 -# ;fj{hlgs hUuf af6f] d7, dlGb/, 9n, gfnf, rf]s, kf]v/L ldlr s;}n] 3/ sDkfp08 
6x/f jf To:t} cGo lgdf{0f sfo{ u/]sf] cyjf JolQmut?kn] pkef]u u/]sf]5, 5}g 
lg/LIf0fug]{  . lgdf{0f u/]sf] b]lvPdf lgdf{0fsfo{ /f]Ssf u/L ;DalGwt zfvfdfkm{t lg0f{o 
ug]{ clwsf/L ;dIf k|ltj]bg k]zug]{ / lg0f{o eP cg';f/ ug]{ .  
-$_ ufpFkflnsf If]qdf clgoldt lgdf{0fsfo{ u/]sf] b]lvPdf gSzfkf; eP gSzfkf;sf] 
k|df0fkq ;lxtsf] k|ltj]bg ;DaGwLt zfvfdfkm{t cWoIf;dIf k]zug]{ . lg0f{o eP cg';f/ 
ug]{ . 
-%_ 5f8f kz' kqmfp u/L lnnfdug]{ .lnnfd x'gg;s]sf 5f8fkz' Joj:yfkgug]{,u/fpg]. 
-^_ :jf:Yosf nflu xflgsf/ lrh tyf ;8]un]sf] vfBkbfy{ ljlqmljt/0fdf /f]snufpg] . 
tf]lsPsf] dfkb08 ljkl/t ;8]un]sf xflgsf/ lrhj:t' ljlqm u/]sf] kfO{Pdf klxnf]k6s 
eP hkmtu/L uf8\gnufpg] . k6sk6s o:tf] sfo{ bf]xf]l/Pdf hl/jfgfug{ jf k;n aGb 
u/fpg /fo;fy k]zug]{ . 
-&_ /f]uL jf sfg"gn] lgif]w u/]sf kz'k+IfL, hLjhGt'x? sf6df/ug glbg] / To:tf kz'k+IfL 
hLjhGt'sf] df;' lalqmljt/0fdf /f]snufpg] . c6]/u/]df hkmtu/L gi6ug]{ ;fy} hl/jfgf 
;d]t ug{ /fo;fy k]zug]{ . 
-*_ 5f8f s's'/ lgoGq0f ;DjGwL sf/jfxL ug]{ . d/]sf hLjhGt' ;dod} uf8\g nufpg] . 
-(_vt/f pTkGg x'g] ?v sf6\gnufpg] . hf]lvdk"0f{ 3/kvf{n eP ;f] sf] lnlvt k|ltj]bg 
k]zug]{ / eTsfpg cfb]z eP eTsfpg] . 
-!)_j8f;ldlt, 6f]n;'wf/;ldlt, tyf ;fd'bflos k|x/L;Fusf ;xsfo{df ;/;kmfO{,;'/Iff / 
;fdflhs ljs[lt x6fpg]sfo{ ug]{u/fpg] . 



-!!_=sfo{kflnsf,;ldlt,pk;ldlt,zfvf tyf cfof]hgfx?af6 nfu"x'g] gLlt, lg0f{o, lgod / 
sfg"g sfof{Gjogug]{ . 
-!@_ ufpFkflnsfsf]] ;'Joj:yf sfodug]{,ufpFkflnsfsf] rn, crn;DklQ, ejg, hUuf, kfs{, 
d]lzg, pks/0f cflbsf ;'/Iffug]{ . 
-!#_O{hfhtljgfk]zf,Joj;fou/]sf]k]mnfk/]dfk]zfJoj;fosf]btf{÷gjLs/0fug{nufpg]. 
-!$_ ufpFkflnsf If]qdf leQ]n]vg, kf]nJofg/, qm;Jofg/ / lj1fkg gLltn] lgif]wu/]sf] 
lj1fkg k|rf/k|;f/ ;fdfu|L tyf kf]i6/6fF:g] sfo{df k"0f{tof k|ltjGw nufpg] c6]/ug]{nfO{ 
hl/jfgf ug]{ . 
-!%_ ljgfO{hfht Jofg/, xf]l8Ëjf]8{, Unf]af]8{, lgof]g;fO{g nufotsf cGo lj1fkg;fdfu|L 
/fv]sf] kfO{Pdf kqmfp u/L O{hfht lngnufpg] gdfg]df hl/jfgfug]{ . 
-!^_ sfo{kflnsfn] ;~rfng ug]{ jf efulng] ;ef, ;Dd]ng,tflnd,cEof; cflb h:tf 
sfo{qmddf ufpFkflnsfsf] tkm{af6 tf]lsP adf]lhd k|ltlglwTj ug]{ . 
-!&_ gfktf}nsf ;fdfu|Lsf] r]shfFrug]{,k;n Joj;fodf d"No;"lr /fVg nufpg] tyf   
r]sug]{ . 
-!*_ xf]6n,/]i6'/]G6,u]i6xfp;,Jo"6Lkfn{/ h:tf ultljlwx?sf] lg/LIf0fug]{ dfkb08 
cg'?kgrn]sf] kfO{Pdf sf/jfxLsf] nflu k]zug]{ . 
-!(_ ufpFkflnsfIf]qleq ;fj{hlgs :yndf hfb',;s{; h'jf,tf; nufotsf ljs[tLhGo 
lqmofsnfkdf /f]snufpg] . 
-@)_ j+unfr'nL ufpFkflnsfsf] lg0f{ocg';f/ c:yfoL k|s[ltsf ahf/ 
Joj:yfug]{,To:tf]Jofkf/Lx?sf] nut /fVg] . 
-@!_ c?nfO{ jfwf k'Ug] u/L nfp8 l:ks/ /]l8of] cyjf WjgL pTkfbg ug] cGo pks/0f 
k|of]uug{ glbg] . 
-@@_ zx/df WjgL, w'jf, k|sfz cyjf cGo s'g} sf/0fn] ;fj{hlgs ?kdfjfwf k'Ug] u/L 
pBf]uwGbf ;~rfngdf /f]s nufpg] . 
-@#_ j+unfr'nL ufpkflnsf If]qleqsf lghL ;'/Iffuf8{ cfk"lt{Joj;fo ;~rfng ug]{ kmd{, 
sDkgL 
;~rfnsx?sf] ;"rL tof/u/L nut /fVg] / lghx?sf cg'udg ug]{ . 
-@$_ bdsn (FireBrigade);]jfnfO{ @$ ;}+ 306f r':t / b'?:t /fvL dfu ePsf 7fpFdf 
t'?Gt /fxt sfo{df ;xof]u k'¥ofpg] . 
-@%_ ljkt, dxfdf/L ePdf p4f/ tyf /fxtsf nflu t'?Gt v6Lhfg] . 
-@^_ ufpFkflnsfdftxtsf zfvf,OsfO{ ,cfof]hgf,sfo{qmd jf s'g} kl/of]hgf cGtu{t tf]lsP 
adf]lhdsf sfo{x? ug]{u/fpg] . 
-@&_ j+unfr'nL kflnsf cGt{utsf zfvf tyf cfof]hgfaf6 sfof{Gjogsf nflu k|fKtePsf 
cfb]z tyf lgb]{zg sfof{Gog u/L ;f] sf] ljj/0f tf]lsPsf] ;do leq pknAwu/fpg] . 
-@*_ dfly tf]lsP adf]lhdsf sfo{x? ;dGjo u/L lhDd]jf/LlnO{ hjfkmb]lxtf ;d]t   
axgug]{ . 



-@(_ ;fj{hlgs :yndf dlb/f ;]jg u/L xf] xNnf ug]{nfO{ lgoGq0fdf lnO{ ufpF sfo{kflnsf 
sfof{nodf a'emfpg] . 
-#)_ ufpF kflnsfsf sfo{qmdx?df ;lqmo ;xeflutf hgfpg] . 
-#!_ ufpFkflnsf kl/;/ / cGt/utsf ;j} sfof{nox?sf] kl/;/df  tf]lsP jdf]lhd 
lgoldt ;/;kmfO{ ug{] u/fpg] . 
-#@_ ufpFkflnsfn] tf]lsPsf cGo sfo{x? ug]{ u/fpg] . 

 
# xn'sf ;jf/L rfnssf] sfo{ljj/0f 

s_  sfof{non] pknJw u/fPsf]  ;jf/L ;fwg  rnfpg]. 

v_ ;jf/L ;fwgsf] /]vb]v  tyf dd{t ;Def/ ug{] u/fpg] . 

u_ sfof{non] v6fPsf] :yfg ;Dd ;jf/L ;fwgdf tf]lsPsf] kbflwsf/LnfO{ k'/fpg]. 

\3_ sfof{non] 9'jfgLsf] nflu pknJw u/fPsf]  dfn;fdfg pQm :yfg ;Dd k'/fO{  tf]lsPsf] 
kbflwsf/LbfO{ j'emfO{ e/kfO{ u/fpg] . 

8=_ ;jf/L ;fwg rnfpbf nuj'a eg{] tyf cBfjlws ug{]. 

r_ sfof{nosf] nflu cfj:os kg{] ;fdfg 9'jfgL ubf{  dfn;fdfg /]vb]]v ug{] tyf  ;Dej x'g] 
dfn;fdfg nf]8 cgnf]8 ug{] tyf u/fpg] . 

5_ k|rlnt sf'ggdf tf]lsPsf cGo sfo{ ug{] . 

$ xn'sf ;jf/L rfns=-PDj'n]G;_ sf] sfo{ljj/0f 

s_  sfof{non] pknJw u/fPsf]  ;jf/L ;fwg -PDj'n]G;_ rnfpg]. 

v_ ;jf/L ;fwgsf] /]vb]v  tyf dd{t ;Def/ ug{] u/fpg] . 

u_ lj/fdL cf];f/ k;f/ ug{] . 

\3_ lj/fdLnfO{ cfj:os kg{] tyf ;Dej x'g] k|fylds pkrf/ ;fdfu|L PDj'n]G;df /fVg] tyf dfu 
ePdf  lj/fdLnfO{ pknJw u/fpg] . 

8=_ ;jf/L ;fwg rnfpbf nuj'a eg{] tyf cBfjlws ug{]. 

r_ sfof{non] pknJw u/fPsf]   b//]6sf] cfwf/df /l;b sf6L /sd k|rlnt sfg'g adf]lhd 
sfof{nosf]  j}+s vftfdf bflvnf ug{]. 

5_ k|rlnt sf'ggdf tf]lsPsf cGo sfo{ ug{] . 

 

%  sfof{no ;xof]uLsf] sfo{ljj/0f 



s_  sfof{non] pknJw dfn;fdfg tyf ;DklQsf] ;+/If0f /]vb]v ug{] 

v_ sfof{no kl/;/ tyf sfof{non tf]s]sf] :yfgdf ;/;kmfO{ ug{] . 

u_ sfof{non] v6fPsf] :yfg ;Dd k'uL dfn;fdfg 9'jfgL ug{]  

3_ sfof{non] 9'jfgLsf] nflu pknJw u/fPsf]  dfn;fdfg pQm :yfg ;Dd k'/fO{  tf]lsPsf] 
kbflwsf/LbfO{ j'emfO{ e/kfO{ u/fpg] . 

8=_ sfof{nodf cfuGt'sf] :jfut ;Tsf/ ug{] tfn'ssf kbflwsf/LnfO{ lzi6frf/  tyf cfj:os 
dfn;fdfg k'/fpg] .  

r_ sfof{nosf] nflu cfj:os kg{] ;fdfg 9'jfgL eO{ cfPdf dfn;fdfg /]vb]]v ug{] tyf  ;Dej 
x'g] dfn;fdfg nf]8 cgnf]8 ug{]  ug{] tyf u/fpg] . 

5_ ;/sf/L lhG;L  dfn;fdfg  tf]s]sf] lgsfo jf kbflwsf/LnfO{ sfg'g jdf]lhd pknJw u/fpg]  

5_ k|rlnt sf'ggdf tf]lsPsf cGo sfo{ ug{] . 

 




