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१. नगर प्रहरी :- 

 गवईँपवनलकवको सम्पनिको सुरक्षव र संरक्षण गने । 

 सभव समवरोह जवत्रव चवडपवाको सुरक्षव व्यवस्थवपन गने । 

 स्थवनीय बजवर, पवनका ङ स्थलको रेखदेख व्यवस्थवपन गने । 

 सरसफवइ सम्बन्धी मवपदण्डको कवयवान्वयन गने । 

 नमलवपत्र तथव ननणायको कवयवान्वयन गने । 

 सववाजननक ऐलवनी र पती जग्गव, सववाजननक भवन, सम्पदव तथव पूववाधवरको संरक्षण । 

 नवपद व्यवस्थवपन सम्बन्धी खोजी ईद्धवर रवहत तथव पुनस्थवापनव गने । 

 ऄननधकृत नवज्ञवपन तथव होनडाङ बोडा ननयन्त्रण गने । 

 छवडव पशु चॏपवयवको ननयन्त्रण गने । 

 ऄननधकृत ननमवाण तथव ऄनतक्रमण रोकथवम तथव ननयन्त्रण गने । 

 कवयापवनलकवले तोकेको ऄन्य कवया गने । 
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स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

२. सहकवरी संस्थव :- 

 स्थवनीय नीनत, कवनून, मवपदण्डको ननमवाण, कवयवान्वयन र ननयमन गने । 

 सहकवरी संस्थवको दतवा, ऄनुमनत, खवरेजी र नवघटन गने । 

 सहकवरी वचत तथव ॠण पररचवलन सम्बन्धी स्थवनीय मवपदण्ड ननधवारण गने । 

 रवनरिय, केनन्िय, नवषयगत, प्रवदेनशक र स्थवनीय सङघ संस्थवसगँ समन्वय र सहकवया । 

 सहकवरी सम्बन्धी स्थवनीय तथ्यवङक व्यवस्थवपन र ऄध्ययन ऄनुषन्धवन गने । 

 स्थवनीय सहकवरी संस्थवको क्षमतव ऄनभवृनि गने । 

 स्थवनीय सहकवरी के्षत्रको प्रविान, पररचवलन र नवकवस गने 

३. एफ. एम. सञ्चवलन 

 १०० ववटसम्मको एफ एम, रेनडयो सञ्चवलन ऄनुमनत, ननवकरण, ननयमन र खवरेजी । 

 प्रदेश कवनूनको ऄधीनमव रही एफ एम सञ्चवलन सम्बन्धी ऄन्य कवया गने । 
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४. स्थवनीय कर, सेवव शुल्क तथव दस्तुर :- 

 प्रचनलत कवनून बमोनजम स्थवनीय कर सम्बन्धी नीनत, मवपदण्ड, कवयवान्वयन र ननयमन  

 (सम्पनि कर, घर बहवल कर, घर जग्गव रनजरिेशन शुल्क, सववरी सवधन कर, सेवव 

शुल्क, दस्तुर, पयाटन शुल्क, नवज्ञवपन कर, व्यवसवय कर, भूनमकर (मवलपोत), दण्ड 

जररववनव, मनोरञ्जन कर) 

 स्थवनीय पूववाधवर तथव सेववको शुल्क ननधवारण, संकलन र व्यवस्थवपन । 

 जडीबुटी, कववडी र जीवजन्तु कर ननधवारण तथव संकलन । 

 प्रचनलत कवनून बमोनजम गने नसफवररस, दतवा, ऄनुमनत, नवीकरण अनदको शुल्क, 

दस्तुर ननधवारण र संकलन । 

 स्थवनीय रवजश्वको अधवर नवस्तवर तथव प्रविान । 

 स्थवनीय रवजश्व प्रविानकव लवनग प्रोत्सवहन । 

 रवजश्व चुहववट ननयन्त्रण सम्बन्धी नीनत, कवनुन, मवपदण्ड र ननयमन । 

 कर तथव सेवव शुल्क सम्बन्धी ऄन्य कवया गने । 
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५. स्थवनीय सेववको व्यवस्थवपन :- 

 स्थवनीय सेववको व्यवस्थवपन सम्बन्धी नीनत, मवपदण्ड, सेवव शता, योजनव कवयवान्वयन । 

 समवयोजन भएकव कमाचवरीहरुको व्यवस्थवपन, ईपयोग र समन्वय । 

 संगठन नवकवस, जनशनि व्यवस्थवपन र वृनि नवकवस । 

 संगठन तथव व्यवस्थवपन सवेक्षण गरी संगठन संरचनव तथव दरबन्दी ननधवारण । 

 स्थवनीय सेववको व्यवस्थवपनमव सूचनव तथव सञ्चवर प्रनवनधको ईपयोग र प्रविान । 

 जनशनि व्यवस्थवपन तथव वृनि नवकवस । 

 स्थवनीय सेववको व्यवस्थवपन सम्बन्धी ऄन्य कवया गने । 

६. स्थवनीय तथ्यवङ्क र ऄनभलेख व्यवस्थवपन 

 स्थवनीय तथ्यवङ्क सम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनव, कवयवान्वयन र ननयमन । 

  अधवरभूत तथ्यवङ्क संकलन र व्यवस्थवपन । 

 जन्म, मृत्यु, नवववह, सम्बन्धनवच्छेद, बसवआसँरवआ दतवा र पवररववररक लगतको ऄनभलेख तथव 

पञ्जीकरण व्यवस्थवपन गने । 

 सूचनव तथव सञ्चवर, प्रनवनधयुि अधवरभूत तथ्यवङ्कको संकलन र व्यवस्थवपन गने । 

 स्थवनीय तथ्यवङ्क र ऄनभलेख संकलन सम्बन्धी ऄन्य कवया गने । 
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स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

७. स्थवनीयस्तरकव नवकवस अयोजनव तथव पररयोजनव :- 

 नवकवस अयोजनव सम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड तजुामव कवयवान्वयन, ऄनुगमन । 

 नवषयके्षत्रगत नवकवसकव लवनग अवश्यक अयोजनव तजुामव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन । 

 अयोजनवको ऄध्ययन, ऄनुषन्धवन तथव प्रभवव मूल्यवङ्कन । 

 सम्भवव्य प्रवकृनतक श्रोत तथव सवधनको पनहचवन तथव ऄनभलेख व्यवस्थवपन । 

 शहरी नवकवस, वस्ती नवकवस र भवन सम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड । 

 रवनरिय भवन संनहतव तथव मवपदण्ड बमोनजम भवन ननमवाण ऄनुमनत ननयमन । 

 सरकवरी भवन, नवधवलय, सवमुदवनयक भवन, सभवगृह र ऄन्य सववाजननक भवन तथव 

संरचनवको ननमवाण र ममात संभवर तथव सञ्चवलन र व्यवस्थवपन । 

 सुरनक्षत बस्ती नवकवस सम्बन्धी नीनत, योजनव, कवयाक्रम तजुामव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन । 

 सववाजननक ननमवाण कवयाको लवनग कवनुन बमोनजमको ‘घ’ वगाको इजवजतपत्रको जवरी, 

नवीकरण तथव खवरेजी गने । 

 पयाटन के्षत्रको नवकवस, नवस्तवर र प्रविान सम्बन्धी अयोजनवहरुको पनहचवन, कवयवान्वयन । 

 संघीय र प्रदेशस्तरीय अयोजनव तथव पररयोजनवको कवयवान्वयनमव समन्वय, सहजीकरण । 

 नवकवस अयोजनव तथव पररयोजनव सम्बन्धी ऄन्य कवया गने । 
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८. अधवरभूत र मवध्यनमक नशक्षव :- 

 प्रवरनम्भक बवल नवकवस नशक्षव, अधवरभूत नशक्षव, ऄनभभववक नशक्षव, ऄनॏपचवररक नशक्षव, खुलव तथव वैकनल्पक ननरन्तर नसकवआ, 

सवमुदवनयक नसकवआ र नवशेष नशक्षव सम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनव तजुामव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन, मुल्यवङकन र ननयमन । 

 सवमुदवनयक, संस्थवगत, गुठी र सहकवरी नवधवलय स्थवपनव, ऄनुमनत, सञ्चवलन, व्यवस्थवपन । 

 प्रवनवनधक नशक्षव तथव व्यववसवनयक तवनलमको योजनव तजुामव, सञ्चवलन, ऄनुमनत । 

 मवतृभवषवमव नशक्षव नदने नवधवलयको ऄनुमनत ऄनुगमन तथव ननयमन । 

 गवईँ नशक्षव सनमनत गठन तथव व्यवस्थवपन । नवधवलयको नवमवकरण । 

 नवधवलय व्यवस्थवपन सनमनत गठन तथव व्यवस्थवपन । 

 सवमुदवनयक नवधवलयको जग्गवको स्ववनमत्व, सम्पनिको ऄनभलेख, संरक्षण र व्यवस्थवपन । 

 नवधवलयको गुणस्तर ऄनभवृनि तथव पवठ्यसवमवग्रीको नवतरण । 

 नशक्षक तथव कमाचवरीको दरवन्दी नमलवन । 

 नवधवलयको नक्सवङ्कन, ऄनुमनत, स्वीकृनत, समवयोजन तथव ननयमन । 

 नवधवलयको शैनक्षक पूववाधवर ननमवाण, ममात संभवर, सञ्चवर । 

 अधवरभूत तहको परीक्षव सञ्चवलन, ऄनुगमन तथव व्यवस्थवपन । 

 ननःशुल्क नशक्षव, नवद्यवथी प्रोत्सवहन तथव छवत्रवृनिको व्यवस्थवपन । 

 ट्यूसन, कोनचङ जस्तव नवद्यवलय बवनहर हुने ऄध्यवपन सेववको ऄनुमनत तथव ननयमन । 

 पुस्तकवलय र ववचनवलयको सञ्चवलन तथव व्यवस्थवपन । 

 मवध्यनमक तहसम्मको शैनक्षक कवयाक्रमको समन्वय र ननयमन । 

 नवद्यवलयलवइ नदने ऄनुदवन तथव सोको बजेट व्यवस्थवपन, अयव्ययको लेखव ऄनुशवसन कवयम, ऄनुगमन तथव ननयमन  । 

 नशक्षण नसकवआ, नशक्षक र कमाचवरीको तवनल तथव क्षमतव नवकवस, 

 ऄनतररि शैनक्षक नक्रयवकलवपको सञ्चवलन । 
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९. अधवरभूत स्ववस्थ्य र सरसफवआ:- 

 अधवरभूत स्ववस्थ्य र सरसफवआ तथव पोषणसम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनवको तजुामव, 

कवयवान्वयन तथव ननयमन । 

 स्ववस्थ्य, प्रजनन र पोषण सेववको सञ्चवलन र प्रवर्द्ान, 

 ऄस्पतवल र ऄन्य स्ववस्थ्य संस्थवको स्थवपनव तथव सञ्चवलन । 

 भौनतक पूववाधवर नवकवस तथव व्यवस्थवपन । 

 स्वच्छ खवनेपवनी तथव खवद्य पदवथाको गुणस्तर र ववयु तथव ध्वननको प्रदूषण ननयन्त्रण र ननयमन । 

 सरसफवआ सचेतनवको ऄनभवृनद्ध र स्ववस्थ्यजन्य फोहोरमैलवको व्यवस्थवपन, 

 स्ववस्थ्यजन्य फोहोरमैलव संकलन, पुनः ईपयोग, प्रशोधन, नवसजान र सोको सेवव शुल्क ननधवारण र 

ननयमन । 

 रि सञ्चवर सेवव तथव स्थवनीय र सहरी स्ववस्थ्य सेवव सञ्चवलन । 

 औषधी पसल सञ्चवलन, ऄनुमनत ऄनुगमन र ननयमन । 

 सरसफवआ तथव स्ववस्थ्य के्षत्रबवट ननरकवनसन फोहोरमैलव व्यवस्थवपनमव ननजी तथव गैरसरकवरी 

के्षत्रसगँ समन्वय, सहकवया र सवझेदवरी, 

 पररववर ननयोजन तथव मवतृनशशु कल्यवणसम्बन्धी सेवव सञ्चवलन, ऄनुमनत, ऄनुगमन तथव ननयमन । 

 मनहलव तथव बवलबवनलकवको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथवम, ननयन्त्रण र व्यवस्थवपन । 
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१०. स्थवनीय बजवर व्यवस्तवपन, ववतववरण संरक्षण र जैनवक नववधतव:- 

 स्थवनीय व्यपवर, वस्तुको मवग, अपूनता तथव ऄनुगमन, ईपभोिव ऄनधकवर तथव नहतसम्बन्धी, नीनत, कवनून, मवपदण्ड, कवयवान्वयन र 

ननयमन, 

 बजवर तथव हवट व्यवस्थवपन, 

 स्थवनीय वस्तुहरूको ईत्पवदन, अपूनता तथव ननकवसी प्रके्षपण, मूल्य ननधवारण र ऄनुगमन, 

 स्थवनीय व्यवपवर र ववनणज्यसम्बन्धी पूववाधवर ननमवाण, 

 स्थवनीय वस्तु र सेवव व्यवपवरको मूल्य तथव गुणस्तरको ऄनुगमन र ननयमन, 

 स्थवनीयस्तरकव व्यवपवररक फमाको दतवा, ऄनुमनत, नवीकरण कवरेजी, ऄनुगमन र ननयमन, 

 स्थवनीय व्यवपवरको तथ्यवंक प्रणवली र ऄध्ययन ऄनुसन्धवन, 

 ननजी तथव गैरसरकवरी के्षत्रसँग समन्वय र सहकवया, 

 स्थवनीय व्यवपवर प्रवद्धान, सहजीकरण र ननयमन, 

 स्थवनीय बौनद्धक सम्पनिको संरक्षण, प्रवद्धान र ऄनभलेखवंकन, 

 ईपभोिव सचेतनव ऄनभवृनद्ध, लनक्षत ईपभोिवको लगत व्यवस्थवपन र स्थवनीय वस्तु तथव सेववको गुणस्तर परीक्षण, 

 ववतववरण सरंक्षण र जैनवक नववधतवसम्बन्धी स्तवनीय नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनव तजुामव तथव त्यसको कवयवान्वयन ऄनुगमन र 

ननयमन, 

 स्थवनीयस्तरमव ववतववरणीय जोनखम न्यूनीकरण, 

 स्थवनीयस्तरमव जनस्ववस्थ्यमव प्रनतकूल ऄसर पने नकनसमकव ईपभोग्य बस्तुको बेचनबखन र ईपभोग तथव ववतववरणीय प्रदूषण र 

हवननकवरक पदवथाहरूको ननयन्त्रण, ऄनुगमन तथव ननयमन, 

 स्थवनीयस्तरमव सरसफवआ तथव फोहोरमैलव व्यवस्थवपन, 

 स्थवनीयस्तरमव न्यून कवबानमुखी तथव ववतववरणमैत्री नवकवस ऄवलम्बन, 

 स्थवनीयस्तरमव हवररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवद्धान, 

 स्थवनीयस्तरमव ववतववरण संरक्षण के्षत्र ननधवारण र व्यवस्थवपन, 

 स्थवनीय बजवर व्यवस्थवपन, ववतववरण संरक्षण र जैनवक नवनवधतवसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

११. स्थवनीय सडक, ग्रवमीण सडक, कृनष सडक र नसचँवआ:- 

स्थवनीय, ग्रवमीण तथव कृनष सडक र नसचँवआसम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड तथव 

सोसम्बन्धी योजनव तजुामव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन र ननयमन, 

स्थवनीय, ग्रवमीण तथव कृनष सडक, झोलंुगे पुल, पुलेसव, नसचँवआ र तटबन्धनसम्बनन्ध 

गुरुयोजनवको तजुामव, कवयवान्वयन, ममात, सम्भवर र ननयमन, 

स्थवनीयस्तरकव नसचँवआ प्रणवलीको ननमवाण, सञ्चवलन, रेखदेख, ममात सम्भवर, स्तरोन्ननत, 

ऄनुगमन र ननयमन, 

यवतवयवत सुरक्षवको व्यस्थवपन र ननयमन, 

स्थवनीय सडक, ग्रवमीण सडक, कृनष सडकसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१२. गवईँसभव, नगरसभव, मेलनमलवप र मध्यस्थतवको व्यवस्थवपन:- 

गवईँसभव वव नगरसभवसम्बन्धी नीनत, कवनून र कवयानवनध, 

स्थवनीयस्तरकव नवषय के्षत्रगत नीनत तथव रणनीनत, अवनधक तथव ववनषाक योजनव, 

कवयाक्रम र बजेट स्वीकृनत, 

सभवकव सनमनतहरूको गठन र सञ्चवलन, 

स्थवनीय तहबीच सवझव सरोकवर तथव सवझेदवरीकव नवषयमव संयुि सनमनत गठन, 

कवयापवनलकव तथव न्यवनयक सनमनतबवट सभवमव प्रस्तुत प्रनतवेदनमवनथ छलफल तथव सो 

सम्बन्धमव अवश्यक ननदेशन, 

 नवकवस योजनव तथव कवयाक्रमको प्रभववकवरी कवयवान्वयन तथव सुशवसनको लवनग 

कवयापवनलकवलवइ ननदेशन, 

गवईँपवनलकव तथव नगरपवनलकवलवइ अनथाक व्ययभवर पने नवषयको ननयमन, 

स्थवनीय मेलनमलवप र मध्यस्थतव, 

गवईँसभव, नगरसभव, मेलनमलवप र मध्यस्थतवको व्यवस्थवपनसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१३. स्थवनीय ऄनभलेख व्यवस्थवपन:- 

 स्थवनीय ऄनभलेख व्यवस्थवपनसम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनवको ननमवाण, 

कवयवान्वयन, ऄनुगमन र ननयमन, 

जनसवंनययक, प्रवकृनतक, अनथाक, सवमवनजक, सवँस्कृनतक, भौनतक पूववाधवर, रोजगवरीको 

ऄवस्थव, कुल ग्रवहस्थ ईत्पवदन, प्रनतव्यनि अय, मवनव नवकवस तथव लैंनगक सशनिकरण 

सूचकवंक, रवजस्व तथव अयव्यवसमेतको तथ्यवंक संकलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रनवनधयुि 

र रवनरिय तथव स्थवनीय सूचनव प्रणवलीमव अबद्धतव र पवश्वा नचत्र तथव स्रोत नक्सवको 

ऄद्यववनधक ऄनभलेखन, 

 सूचनव तथव ऄनभलेख केन्िको स्थवपनव तथव सञ्चवलन, 

सववाजननक सम्पनि, सवमुदवनयक सम्पनि, भवन, सडक, पसल, व्यवसवयको नववरणसनहतको 

ऄद्यववनधक ऄनभलेख, 

अफ्नो के्षत्रनभत्र सम्पन्न भएकव तथव चवलु योजनवको नववरण र त्यस्तो योजनवको सम्पनिको 

ऄद्यववनधक ऄनभलेखन, 

 स्थवनीय ऄनभलेख व्यवस्थवपनमव नवीनतम सूचनव प्रनवनधको ईपयोग, 

 स्थवनीय ऄनभलेख व्यवस्थवपनसम्बन्धी ऄन्य कवया, 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१४. जग्गवधनी दतवा प्रमवणपुजवा नवतरण:- 

स्थवनीय जग्गवक नवप नक्सव, नकिवकवट, हवलसवनबक, रनजरिेसन, नवमसवरी तथव 

दवनखल खवरेज, 

जग्गवधनी दतवा प्रमवणपुजवा नवतरण तथव लगत व्यवस्थवपन,  

भूनमको वगीकरणऄनुसवरको लगत, 

सववाजननक प्रयोजनकव लवनग जग्गव प्रवनि, मुअब्जव ननधवारण तथव नवतरणमव समन्वय र 

सहजीकरण, 

नवपी नक्सव तथव जग्गवको स्ववनमत्व ननधवारन कवयामव समन्वय र सहजीकरण, 

जग्गवधनी दतवा प्रमवणपुजवा नवतरणसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१५. कृनष तथव पशुपवलन, कृनष ईत्पवदन व्यवस्थवपन, पशु स्ववस्थ्य:- 

 कृनष तथव पशुपवलन, कृनष ईत्पवदन व्यवस्थवपन र पशु स्ववस्थ्यसम्बन्धी स्थवनीय नीनत, कवनून, 

मवपदण्ड, योजनव कवयवान्वयन, ऄनुगमन र ननयमन, 

 कृनष तथव पशुपंक्षी बजवर सूचनव, बजवर तथव हवटबजवरको पूववाधवर ननमवाण, सवनव नसचँवआ ननमवाण, 

तवनलम, प्रनवनध प्रसवर प्रवनवनधक टेवव, कृनष सवमग्री अपूनता र कृषक क्षमतव नवकवस कवयाक्रमको 

सञ्चवलन, ऄनुगमन र ननयमन, 

 कृनष तथव पशुपंक्षीजन्य प्रवकृनतक प्रकोप तथव महवमवरी रोगको ननयन्त्रण, 

 पशुपंक्षी नचनकत्सव सेववको व्यवस्थवपन, 

 कृनष ववतववरण संरक्षण तथव जैनवक नववधतवको संरक्षण र प्रवद्धान, 

 पशु नश्ल सुधवर पद्धनतको नवकवस र व्यवस्थवपन, 

 ईच्च मूल्ययुि कृनषजन्य वस्तुको प्रवद्धान, नवकवस तथव बजवरीकरण, 

 स्थवनीय चरन तथव खका  नवकवस र व्यवस्थवपन, 

 पशु अहवरको गुणस्तर ननयमन, 

 स्थवनीयस्तरमव पशुपंक्षीसम्बन्धी तथ्यवंकको व्यवस्थवपन र सूचनव प्रणवली, 

 पशु बधशवलव र शीत भण्डवरणको व्यवस्थवपन र ननयमन, 

 पशुपंक्षीसम्बन्धी नबमव र कजवा सहजीकरण, 

 पशुपवलन तथव पशु स्ववस्थ्यसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१६. ज्येष्ठ नवगररक, ऄपवङ्गतव भएकव व्यनि र ऄशिहरूको व्यवस्थवपन:- 

संघ र प्रदेश कवनूनको ऄधीनमव रही सवमवनजक सुरक्षव कवयाक्रमको कवयवान्वयन, 

सञ्चवलन तथव व्यवस्थवपन, 

ज्येष्ठ नवगररक, ऄपवङ्गतव भएकव व्यनि तथव ऄसहवयको लगत ऄद्यववनधक, पररचयपत्र 

नवतरण, सवमवनजक सुरक्षव तथव सुनवधवको व्यवस्थवपन तथव नवतरण, 

ज्येष्ठ नवगररक क्लब, नदवव सेवव केन्ि, भेटघवट स्थल, अश्रय केन्िको सञ्चवलन तथव 

व्यवस्थवपन,  

संघ तथव प्रदेशसगँको समन्वयमव ऄपवंगतव पुनःस्थवपनव केन्ि, ज्येष्ठ नवगररक केन्ि तथव 

ऄशि स्यवहवर केन्िको सञ्चवलन र व्यवस्थवपन, 

सडक बवलबवनलकव, ऄनवथ, ऄसहवय, ऄशि र मवननसक ऄसन्तुलन भएकव 

व्यनिहरूको पुनःस्थवपनव केन्िको सञ्चवलन, व्यवस्थवपन, ऄनुगमन र ननयमन, 

ज्येष्ठ नवगररक, ऄपवङ्गतव भएकव व्यनि र ऄशिहरूको व्यवस्थवपनसम्बन्धी ऄन्य कवया 

। 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१७. बेरोजगवरको तथ्यवंक संकलन:- 

 रोजगवर तथव बेरोजगवर श्रमशनिको तथ्यवंक संकलन, प्रशोधन र सूचनव प्रणवलीको स्थवपनव, 

 स्थवनीयस्तरमव रहेकव स्वदेशी तथव नवदेशी श्रनमकको लगत संकलन तथव सूचनव व्यवस्थवपन, 

 नवनभन्न के्षत्र तथव नवषयकव दक्ष जनशनिको तथ्यवंक संकलन तथव व्यवस्थवपन, 

 सुरनक्षत वैदेनशक रोजगवरी र वैदेनशक रोजगवरीमव रहेको श्रमशनिको सूचनव तथव तथ्यवंकको 

संकलन तथव सञ्चवलन, 

 रोजगवर सूचनव केन्िको व्यवस्थवपन तथव सञ्चवलन, 

 वैदेनशक रोजवगरीमव जवने श्रमशनिको लवनग नविीय सवक्षरतव र सीपमूलक तवनलमको 

सञ्चवलन, 

 वैदेनशक रोजगवरीबवट फकेकव व्यनिहरूको सवमवनजक पुनः एकीकरण, 

 वैदेनशक रोजगवरीबवट प्रवि ज्ञवन, सीप र ईद्यमशीलतवको ईपयोग, 

 बेरोजगवरीको तथ्यवंक संकलनसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१८. कृनष प्रसवरको व्यवस्थवपन, सञ्चवलन र ननयन्त्रण:- 

 कृनष प्रसवरसम्बन्धी स्थवनीय नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन र ननयमन, 

 कृनष प्रसवर तथव जनशनिको प्रके्षपण, व्यवस्थवपन र पररचवलन, 

 कृषकहरूको क्षमतव ऄनभवृनद्ध, प्रवनवनधक सेवव, टेवव, सीप नवकवस र सशनिकरण, 

 कृनष बीई नवजन, नश्ल, मलखवद र रसवयन तथव औषधीहरूको अपूनता, ईपयोग र ननयमन, 

 कृषक समूह, कृनष सहकवरी र कृनषसम्बन्धी स्थवनीय संघसंस्थवहरूको समन्वय, व्यवस्थवपन र 

ननयमन, 

 स्थवनीयस्तरमव कृनषसम्बन्धी प्रनवनधको संरक्षण र हस्तवन्तरण, 

 कृनषसम्बन्धी सूचनवको प्रचवरप्रसवर, 

 स्थवनीयस्तरकव स्रोत केन्िहरूको नवकवस र व्यवस्थवपन, 

 प्रवंगररक खेती तथव मलको प्रवद्धान र प्रचवरप्रसवर, 

 कृनष प्रसवरको व्यवस्थवपन, सञ्चवलन र ननयन्त्रणसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

१९. खवनेपवनी, सवनव जलनवदु्यत ्अयोजनव, वैकनल्पक उजवा:- 

स्थवनीय खवनेपवनीसम्बन्धी नीनतम, कवनून, मवपदण्ड, योजनव, कवयवान्वयन र ननयमन, 

खवनेपवनी महसुल ननधवारण र खवनेपवनी सेवव व्यवस्थवपन, 

एक मेगवबवटसम्मकव जलनवदु्यत ् अयोजनवसम्बन्धी स्तवनीयस्तरको नीनत, कवनून, 

मवपदण्ड, योजनव तजुामव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन र ननयमन, 

स्थवनीय तहमव वैकनल्पक उजवासम्बन्धी नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनव तजुामव, 

कवयवान्वयन ननयमन, 

स्थवनीय नवदु्यत ्नवतरण प्रणवली र सेववको व्यवस्थवपन, सञ्चवलन, ऄनुगमन र ननयमन, 

स्थवनीय तहमव वैकनल्पक उजवासम्बन्धी प्रनवनध नवकवस र हस्तवन्तरण, क्षमतव ऄनभवृनद्ध 

र प्रवद्धान, 

खवनेपवनी, सवनव जलनवदु्यत ्अयोजनव तथव वैकनल्पक उजवासम्बन्धी ऄन्य कवया, 

 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

२०. नवपद् व्यवस्थवपन:- 

 नवपद् व्यवस्थवपनसम्बन्धी स्थवनीय नीनत, कवनून, मवपदण्ड, योजनवको कवयवान्वयन, ऄनुगमन र 

ननयमन, 

 स्थवनीयस्तरमव नवपद् पूवातयवरी तथव प्रनतकवया योजनव, पूवासूचनव प्रणवली, खोज तथव ईद्धवर, रवहत 

सवमवग्रीको पूवाभण्डवरण, नवतरण र समन्वय, 

 स्थवनीय तटबन्ध, नदी र पनहरोको ननयन्त्रण तथव नदीको व्यवस्थवपन र ननयमन, 

 नवपद् जोनखम के्षत्रक नक्सवंकन तथव वस्तीहरूको पनहचवन र स्थवनवन्तरण, 

 नवपद् व्यवस्थवपनमव संघ, प्रदेश र स्थवनीय समुदवय, संघसंस्थव तथव ननजी के्षत्रसगँ सहयोग, समन्वय र 

सहकवया, 

 नवपद् व्यवस्थवपन कोषको स्थवपनव तथव सञ्चवलन र स्रोत सवधनको पररचवलन, 

 नवपद् जोनखम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थवनीयस्तरकव अयोजनवको तजुामव, कवयवान्वनय, ऄनुगमन र 

ननयमन, 

 नवपद्पश्चवत ्स्थवनीयस्तरको पुनःस्थवपनव र पुनननमवाण, 

 स्थवनीयस्तरको नवपद्सम्बन्धी तथ्यवंक व्यवस्थवपन र ऄध्ययन ऄनुसन्धवन, 

 स्थवनीय अपतकवलीन कवयासञ्चवलन प्रणवली, 

 समुदवयमव अधवररत नवपद् व्यवस्थवपनसम्बन्धी कवयाक्रमको सञ्चवलन, 

 नवपद् व्यवस्थवपनसम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

२१. जलवधवर, वन्यजन्तु, खवनी तथव खननज पदवथाको संरक्षण:- 

जलवधवर, वन्यजन्तु, खवनी तथव खननज पदवथाको संरक्षणसम्बन्धी स्थवनीय नीनत, कवनून, 

मवपदण्ड तथव योजनवको कवयवान्वयन र ननयमन, 

पवनी मुहवनको संरक्षण, 

सवमुदवनयक भू-संरक्षण र सोमव अधवररत अय अजान कवयाक्रम, 

भू-संरक्षण र जलवधवर व्यवस्थवपनजन्य सवमुदवनयक ऄनुकूलन, 

खवनी तथव खननज पदवथासम्बन्धी सूचनव तथव तथ्यवंक संकलन, 

बहुमूल्य धवतु, पत्थर तथव खननज पदवथाको संरक्षण र संवद्धानमव सहयोग, 

 ढंुगव, नगट्टी, बवलुवव, नुन, मवटो, खरीढंुगव तथव स्लेट जस्तव खवनीजन्य वस्तुको सवेक्षण, 

ईत्खनन ्तथव ईपयोगको दतवा, ऄनुमनत, नवीकरण, खवरेजी र व्यवस्थवपन, 

भौगनभाक नक्सव प्रकवशन । 

 

 

 

 

 

 

 



गवईँपवनलकवको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सचूी 

२२. भवषव, संस्कृनत र लनलतकलवको संरक्षण र नवकवस:- 

भवषव, संस्कृनत र लनलतकलवको संरक्षण र नवकवसम्बन्धी स्थवनीयस्तरको नीनत कवनून, 

मवपदण्ड, योजनव, कवयवान्वयन, ऄनुगमन र ननयमन, 

 पुरवतत्त्व, प्रवचीन स्मवरक तथव संग्रहवलयको संरक्षण, सम्भवर, प्रवद्धान र नवकवस, 

परम्परवगत जवत्रव तथव पवाको सञ्चवलन र व्यवस्थवपन, 

प्रचनलत कवनुननवरुद्धकव कुरीनत तथव कुसंस्कवरनवरुद्ध सवमवनजक पररचवलनसम्बन्धी 

कवया, 

भवषव, संस्कृनत र लनलतकलवको संरक्षण र नवकवससम्बन्धी ऄन्य कवया । 

 

 

 

 

 

 

 



स्थवनीय तहको ऄनधकवरको सूची 

१. नगर प्रहरी 2. सहकवरी 

३. एफ. एम सञ्चवलन ४. स्थवनीय कर 

५. स्थवनीय सेववको व्यवस्थवपन ६. स्थवनीय तथ्यवङक र ऄनभलेख व्यवस्थवपन 

७. स्थवनीय स्तरकव नवकवस अयोजनवहरु ८. अधवरभूत र मवध्यनमक नशक्षव 

९. अधवरभूत स्ववस्थ्य र सरसफवआ १०. स्थवनीय बजवर व्यवस्थवपन, ववतववरण संरक्षण र    

      जैनवक नवनबधतव 

११. स्थवनीय सडक, ग्रवमीण/कृनष सडक, नसँचवइ १२. गवईँसभव, नजल्लव सभव, स्थवनीय ऄदवलत, मेलनमलवप र  

       मध्यस्थतवको व्यवस्थवपन 

१३. स्थवनीय ऄनभलेख व्यवस्थवपन १४. घरजग्गव धनीपुजवा नवतरण 

१५. कृनष तथव पशुपवलन, कृनष ईत्पवदन व्यवस्थवपन, पशु  

      स्ववस्थ्य, सहकवरी 

१६. ज्येष्ठ नवगररक, ऄपवगंतव भएकव व्यनि र ऄशिहरुको  

       व्यवस्थवपन 

१७. बेरोजगवरको तथ्यवङक संकलन १८. कृनष प्रसवरको व्यवस्थवपन, संचवलन र ननयन्त्रण 

१९. खवनेपवनी, सवनव जलनवधुत अयोजनव, वैकनल्पक  

      ईजवा, नवपद व्यवस्थवपन 

२०. नवपद व्यवस्थवपन 

२१. जलवधवर, वन्यजन्तु, खवनी तथव खननज पदवथाको  

      संरक्षण 

२२. भवषव, संस्कृनत र लनलतकलवको संरक्षण र नवकवस 



सगंठन सरंचनव 



 

कवयानवभवजन तथव कवयासम्पवदन 

 
५. गवईँपवनलकव ऄध्यक्षको कवम, कताव्य र ऄनधकवर :- 

 सभव तथव कवयापवनलकवको बैठक बोलवईने र ऄध्यक्षतव गने, 

 बैठकको कवयासूची तथव प्रस्तवव पेश गने/गरवईने, 

 बवनषाक कवयाक्रम तथव बजेट तयवर गरी सभवमव पेश गरवईने,  

 सभवको ऄनधवेशन अहववन र ऄन्त्य गने, 

 सभव र कवयापवनलकवको ननणाय कवयवान्वयन गने/गरवईने, 

 कवयापवनलकवको दैननक कवयाको सवमवन्य रेखदेख, ननदेशन र ननयन्त्रण गने, 

 ईपवध्यक्ष, कवयापवनलकव सदस्य, प्रमुख प्रशवसकीय ऄनधकृतलवइ कवजमव खटवईने, 

 प्रचनलत कवनून बमोनजम स्थवनीय तहबवट गनुापने नसफवररस तथव प्रमवनणत गने, 

 गवईँपवनलकवको चलऄचल सम्पनि हेरचवह तथव ममात संभवर गने/गरवईने र अम्दवनी, खचा, नहसवब र 

ऄन्य कवगजपत्र सुरनक्षत रवयने/रवयन लगवईने,  

 गवईँपवनलकव ऄन्तरगतकव सनमनत, ईपसनमनत तथव वडव सनमनतहरुको कवमको रेखदेख गने, 

 सववाजननक सेवव प्रववह सम्बन्धी गुनवसो व्यवस्थवपन गने/गरवईने, 

 सवत नदनभन्दव बढी समय गवईँपवनलकवमव ऄनुपनस्थत हुने भएमव ईपवध्यक्षलवइ कवयाभवर नदने र 

ईपवध्यक्ष समेत ऄनुपनस्थत भएमव कुनै सदस्यलवइ कवयाभवर नदने, 

 सभव वव कवयापवनलकवले तोकेकव ऄन्य कवम गने । 
 

 



 

कवयानवभवजन तथव कवयासम्पवदन 

 ६. गवईँपवनलकव ईपवध्यक्षको कवम, कताव्य र ऄनधकवर :- 

  न्यवनयक सनमनतको संयोजक भइ कवया गने, 

  ऄध्यक्षको ऄनुपनस्थनतमव कवयाभवर सम्हवल्ने, 

  गैरसरकवरी संघसंस्थवकव नक्रयवकलवपको समन्वय गने,  

  ईपभोिव नहत संरक्षण सम्बन्धी कवयाको समन्वय गने, 

  योजनव तथव कवयाक्रमको ऄनुगमन तथव सुपररवेक्षण गरी सोको  

      प्रनतवेदन बैठकमव पेश गने, 

  सभव र कवयापवनलकविवरव गनठत सनमनतहरुको कवममव  

      सहजीकरण र समन्वय गने, 

  सवतनदन भन्दव बढी समय गवईँपवनलकवमव ऄनुपनस्थत हुने भएमव ऄध्यक्षलवइ जवनकवरी  

      गरवईने,  

  सभव, कवयापवनलकव तथव ऄध्यक्षले प्रत्यवयोजन गरेकव वव तोकेकव ऄन्य कवयाहरु गने । 
 

 



 

कवयानवभवजन तथव कवयासम्पवदन 

 
७. प्रमुख प्रशवसकीय ऄनधकृतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर :- 
 

सभव र कवयापवनलकवको सनचवको रुपमव कवया गने, 

सभव र कवयापवनलकवको ननणाय कवयवान्वयन गने/गरवईने, 

ऄध्यक्षको ननदेशनमव ववनषाक कवयाक्रम तथव बजेट तजुामव, कवयवान्वयन र ऄनुगमन तथव 

मूल्यवङ्कन गने/गरवईने,  

कोष तथव अनथाक कवरोववरको नहसवब तथव ऄनभलेख दुरुस्त रवयने, रवयन लगवईने, 

लेखवपरीक्षण गरवईने तथव बेरुजु फछायॏट गने/गरवईने, 

अयोजनवहरुको फरफवरककव लवनग प्रनतवेदन तयवर गरी कवयापवनलकवको बैठकमव पेश गने, 

 गवईँपवनलकवको चलऄचल सम्पनिको संरक्षण गने, लगत रवयने तथव ऄध्यववनधक गने/गरवईने, 

ऄध्यक्षको ननदेशनमव कवयापवनलकव तथव सभवको बैठक बोलवईने र बैठक सम्बन्धी अवश्यक 

कवया गने/गरवईने, 

कवयापवनलकवको ननणाय प्रमवनणत गने र सभव र कवपवको ननणायको ऄनभलेख सुरनक्षत गने, 

 न्यवनयक सनमनतबवट भएको नमलवपत्र तथव ननणाय सम्बन्धी नमनसल संरक्षण गने/गरवईने, 

 गवईँपवनलकवको प्रशवसकीय तथव अनथाक ननयन्त्रण गने, 

सववाजननक खररद योजनव तयवर गरी खररद सम्बन्धी कवया गने/गरवईने, 

सभव वव कवयापवनलकवले तोकेको ऄन्य कवया गने/गरवईने,  
 



 

कवयानवभवजन तथव कवयासम्पवदन 

 ८. वडव ऄध्यक्षको कवम, कताव्य र ऄनधकवर :- 
 

 वडव सनमनतको ऄध्यक्ष भइ कवया गने, 

 वडव सनमनतकव सदस्यहरुको कवममव समन्वय र सहजीकरण गने, 

 वडवको नवकवस योजनव, बजेट तथव कवयाक्रम तयवर गने, गना लगवईने तथव   

      स्वीकृनतकव लवनग गवईँपवनलकवमव पेश गने,  

 वडवबवट कवयवान्वयन हुने योजनव तथव कवयाक्रम कवयवान्वयन गने/गरवईने,  

      सोको ऄनुगमन तथव अवनधक समीक्षव गने/गरवईने,   

 नसफवररस तथव प्रमवनणत सम्बन्धी कवया गने, 

 सवत नदनभन्दव बढी समय वडवमव ऄनुपनस्थत हुने भएमव वडवको दैननक  

      प्रशवसननक तथव नसफवररस सम्बन्धी कवया गना सम्बनन्धत वडव सनमनतको       

      कुनै सदस्यलवइ नजम्मेववरी तोकी सोको जवनकवरी ऄध्यक्षलवइ नदने, 

 कवयापवनलकव, सभव वव वडव सनमनतले तोकेकव ऄन्य कवया गने । 



 

कवयानवभवजन तथव कवयासम्पवदन 

 ९. कवयापवनलकव सदस्यको कवम, कताव्य र ऄनधकवर :- 

 कवयापवनलकवको बैठकमव भवग नलने, 

 ऄध्यक्षले तोकेको नवषयगत के्षत्रको संयोजक भइ  

      तोनकएको कवया गने, 

 सवत नदनभन्दव बढी समय गवईँपवनलकवमव ऄनुपनस्थत   

      हुने भएमव ऄध्यक्षलवइ जवनकवरी गरवईने, 

 कवयापवनलकवले तोकेकव ऄन्य कवया गने । 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 
१. वडवस्तरीय योजनव तजुामव, कवयवान्वयन तथव ऄनुगमन :- 

  बस्ती तथव टोलस्तरीय योजनवको मवग संकलन, प्रवथनमनककरण तथव छनॏट गने, 

  टोल नवकवस संस्थवको गठन र पररचवलन, 

  वडवनभत्र सञ्चवलन हुने योजनवहरुकव लवनग ईपभोिव सनमनतको गठन तथव सोको 

ऄनुगमन गने, 

  वडवनभत्रकव योजनव तथव भॏनतक पूववाधवरको संरक्षण, ममातसंभवर तथव व्यवस्थवपन गने, 

२. तथ्यवङ्क ऄध्यववनधक तथव संरक्षण 

  ननजी घर तथव घर पररववरको लगत रवयने, 

  ऐनतहवनसक, पुरवतवनत्वक, सवंरकृनतक तथव धवनमाक महत्वकव सम्पदव, प्रवचीन स्मवरक,  

      सववाजननक तथव सवमुदवनयक भवन, सववाजननक, ऐलवनी, पती जग्गवको लगत रवयने      

तथव संरक्षण गने,  

  खुलव के्षत्र, धमाशवलव, पवनीको मुल, पोखरी, तलवई, इनवर, कुवव, बवटो, सडक, पुल, 

डवडवपवखव, चरनके्षत्र, पवटीपॏवव, गुठीघर, चोक अनदको लगत रवखी सचुनव सनहतको 

वडवको पवश्वनचत्र तयवर गने ।  



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 
३. नवकवस कवया :- 

  बवल ईधवन, पुस्तकवलय, ववचनवलय, सवमुदवनयक नसकवआ केन्ि, बवलक्लव तथव 

बवलसञ्जवलको सञ्चवलन र व्यवस्थवपन गने । 

  ऄनोपचवररक नशक्षव, नशशु स्यवहवर तथव प्रवरनम्भक बवल नवकवस केन्ि सञ्चवलन  

  वडव तहको स्ववस्थ्य संस्थव तथव सेववको व्यवस्थवपन, खोपसेवव कवयाक्रमको सञ्चवलन 

  पोषण कवयाक्रमको सञ्चवलन तथव समन्वय गने, 

  स्ववस्थ्य जनचेतनव, सूचनव कवयाक्रमहरुको सञ्चवलन गने, 

  शहरी तथव ग्रवनमण स्ववस्थ्य नक्लननकको सञ्चवलन गने/गरवईने,  

  सववाजननक शॏचवलय, स्नवन गृह, प्रनतक्षवलयको ननमवाण र व्यवस्थवपन गने, 

  सवमुदवनयक धवरव, कुवव, इनवर तथव पोखरीको ननमवाण संरक्षण र ननयमन, 

  फोहोरमैलव सकंलन तथव व्यवस्थवपन, सरसफवइ तथव ढलननकवस, मरेकव जनववरको 

व्यवस्थवपन, पवनीको स्रोतहरु संरक्षण गने/गरवईने, 

  कृनष तथव फलफुल नसारीको स्थवपनव, ऄगुवव कृषकहरुको लवनग तवनलम तथव 

ऄनभमुखीकरण 

  कृनष बीई नवजन, मल तथव औषधीको मवग संकलन गने, 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 
३. नवकवस कवया :- 

  कृनषमव लवग्ने रोगहरुको नववरण संकलन गने, 

  पशुपंछी नवकवस तथव छवडव चॏपवयवको व्यवस्थवपन गने, 

   चवडपवा भवषव संरकृनतको नवकवसको लवनग कलव नवटक जनचेतनवमूलक सवंरकृनतक 

कवयाक्रम गने/गरवईने, 

  स्थवनीय मॏनलकतव झल्कने सवँरकृनतक रीनतररववजलवइ संरक्षण प्रविान गने, 

  वडवस्तरीय खेलकुद पूववाधवरको नवकवस गने, खेलकुद कवयाक्रम सञ्चवलन गने 

  वडवनभत्रको बवटोघवटो चवलू ऄवस्थवमव रवयन सहयोग गने 

  वडवनभत्रकव सडक ऄनधकवरके्षत्रमव ऄवरोध र ऄनतक्रमण गना ननदने 

  बवटोघवटोमव बवढी पनहरो हुरी तथव प्रवकृनतक प्रकोपबवट ईत्पन्न ऄवरोध पन्छवईने 

  वडवनभत्र घरेलु ईधोगको लगत संकलन गरी सम्भवव्यतव पनहचवन गने तथव प्रविान गने 

  व्यनिगत घटनव दतवासम्बन्धी जनचेतनवमूलक कवयाक्रम सञ्चवलन गरी प्रचनलत कवनुन 

बमोनजम व्यनिगत घटनव दतवा, ऄध्यववनधक तथव सोको ऄनभलेख संकलन तथव संरक्षण 

  सवमवनजक सुरक्षव भिव नवतरणमव सहजीकरण तथव ऄनभलेख ऄध्यववनधक गने 

  वडवलवइ बवलमैत्री बनवईने  



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 
३. नवकवस कवया :- 

  अनथाक तथव सवमवनजक रुपमव पनछ परेकव मनहलव, बवलबवनलकव दनलत ऄपवङ्ग जेष्ठ 

नवगररक ऄल्पसंययक सीमवन्तकृत समुदवयको ऄनभलेख रवखी सवमवनजक र अनथाक 

ईत्थवन सम्बन्धी कवया गने, 

  नवनभन्न समुदवयबीच सवमवनजक सदभवव र सॏहवदातव कवयम गरी सवमवनजक कुरीनत र 

ऄन्धनवश्ववसको ऄन्त्य गने/गरवईने,  

  प्रचनलत कवनूनको ऄधीनमव रही मवलपोत तथव भूनम कर, व्यवसवय कर, वहवल कर, 

नवज्ञवपन कर, पवनका ङ शुल्क, नयवँ व्यवसवय दतवा, नसफवररस दस्तुर, सववरी सवधन कर, 

मनोरञ्जन करको लेखवजोखव र संकलन गरी सम्बनन्धत गवईँपवनलकवमव प्रनतवेदन सनहत 

रकम बुझवईने, 

  ऄसहवय वव वेबवररसे व्यनिको मृत्यू भएमव ननजको दवह संरकवरको व्यवस्थव नमलवईने 

  सडक बवलबवनलकवको ईिवर र पुनस्थवपनवको लवनग लगत संकलन गने 

 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

३. नवकवस कवया :- 

 वडवनभत्रको सवमुदवनयक वन, वन्यजन्तु सम्पदव र जैनवक 

नवनबधतवको सरंक्षण र प्रविान 

 वडव, टोल, बस्तीस्तरमव हररयवली के्षत्र नवस्तवर गने/गरवईने, 

 वडवलवइ ववतववरणमैत्री बनवईने 

 प्रवङ्गवररक कृनष, सरुनक्षत मवततृ्व, नवधवथी भनवा, पूणा 

खोप, खुलव नदशवमुि सरसफवइ, ववतववरणमैत्री तथव 

बवलमैत्री शवसनजस्तव प्रविानवत्मक कवयाहरु गने/गरवईने 

 वडवनभत्र घरववस पयाटन (होमस्टे)  कवयाक्रम प्रविान गने । 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

४. ननयमन कवया :- 

 वडवनभत्र सञ्चवनलत नवकवस योजनव, अयोजनव तथव सलंग्न 

ईपभोिव सनमनतहरुकव कवयाको ऄनुगमन तथव ननयमन गने 

 नसकमी, डकमीलवइ भूकम्प प्रनतरोधी भवन ननमवाण सम्बन्धी 

तवनलम नदने 

 पेय पिवथा तथव खवध्य ईपभोग्य सवमवग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची 

ऄनुगमन गरी ईपभोिव नहत सरंक्षण गने 

 वडवनभत्रकव ईधोगधन्दव र व्यवसवयको प्रविान गरी लगत रवयने 

 हवटबजवरको व्यवस्थवपन गने/गरवईने 

 नवधुत चुहववट तथव चोरी ननयन्त्रणमव सहयोग गने 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 
५. नसफवररस तथव प्रमवनणत गने :- 

 नवतव प्रमवनणत गने 

 नवगररकतव तथव प्रनतनलनपकव लवनग नसफवररस गने 

 बहवल करको लेखवजोखव नसफवररस गने 

 बन्द घर तथव कोठव खोल्न रोहवरमव बस्ने 

 मोही लगत कट्टवको नसफवररस गने 

 घरजग्गव करको लेखवजोखव नसफवररस गने 

 जन्म नमनत प्रमवनणत गने 

 व्यवपवर व्यवसवय बन्द भएको/सञ्चवलन नभएको वव व्यवपवर व्यवसवय हुदैँ 

नभएको नसफवररस गने 

 नवववह प्रमवनणत तथव ऄनवववनहत प्रमवनणत गने 

 ननशुल्क वव सशुल्क स्ववस्थ्य ईपचवरको नसफवररस गने 

 ऄङ्गे्रजी भवषवमव समेत नसफवररस तथव प्रमवनणत गने 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

५. नसफवररस तथव प्रमवनणत गने :- 

 घर पवतवल प्रमवनणत गने 

 व्यनिगत नववरण प्रमवनणत गने 

 घर कवयम गना नसफवररस गने 

 कुनै व्यनिको नवम, थर, जन्मनमनत, तथव वतन फरक-फरक भएको भए सो 

व्यनि एकै हो भन्ने नसफवररस गने 

 नवम, थर, जन्मनमनत संशोधनको नसफवररस गने 

 जग्गवधनी दतवा प्रमवणपुजवा हरवएको नसफवररस गने 

 नकिवकवट गना नसफवररस गने 

 संरक्षक प्रमवनणत गने तथव संस्थवगत र व्यनिगत संरक्षक नसफवररस गने 

 जीनवतसगँको नवतव प्रमवनणत गने 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

५. नसफवररस तथव प्रमवनणत गने :- 

 मृतकसगँको नवतव प्रमवनणत तथव सजानमन नसफवररस गने 

 जीनवत रहेको नसफवररस गने 

 हकववलव वव हकदवर प्रमवनणत गने 

 नवमसवरी गना नसफवररस गने 

 जग्गवको हक सम्बन्धमव नसफवररस गने 

 ईधोग ठवईँसवरी गना नसफवररस गने 

 अधवरभूत नवधवलय खोल्न नसफवररस गने 

 जग्गव मूल्यवङ्कन नसफवररस गने 

 नवधवलयको कक्षव थप गना नसफवररस गने 

 ऄशि, ऄसहवय तथव ऄनवथको पवलनपोषणको लवनग नसफवररस गने 



वडव सनमनतको कवम, कताव्य र ऄनधकवर 

५. नसफवररस तथव प्रमवनणत गने :- 

 वैबवनहक ऄङ्गीकृत नवगररकतव नसफवररस गने 

 अनथाक ऄवस्थव कमजोर वव सम्पन्न रहेको सम्बन्धी नसफवररस गने 

 नवधवलय ठवईँसवरी गना नसफवररस गने 

 धवरव तथव नवधुत जडवनको लवनग नसफवररस गने 

 जवतीय पनहचवन र जवतीय नसफवररसको कवया गने 

 प्रचनलत कवनून ऄनुसवर प्रत्यवयोनजत ऄनधकवर बमोनजमको ऄन्य नसफवररस 

वव प्रमवनणत गने । 



गवईँ कवयापवनलकव बैठक सञ्चवलन नवनध 

नहनलहवङ गवईँ कवयापवनलकवको बैठक सञ्चवलन कवयानवनध, २०७४ 

१. कवयापवनलकवको बैठक कम्तीमव मनहनवको एक पटक बस्नुपनेछ । 

२. कवयापवनलकव बैठकको ऄध्यक्षतव ऄध्यक्षले गनेछ । ननजको ऄनुपनस्थनतमव स्वत 

ईपवध्यक्षले गनेछ । 

३. ऄध्यक्षको असनको सम्मवन र अदर गनुा कवयापवनलकवकव प्रत्येक सदस्यको 

कताव्य हुनेछ । 

४. कवयापवनलकव बैठक ऄध्यक्षको ननदेशनमव प्रमुख प्रशवसकीय ऄनधकृतले 

बोलवईनेछ  

५. बैठकको छलफल नवषयसूचीकव अधवरमव ऄध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ  

६. बैठकको छलफलमव भवग नलने सदस्यले बोल्ने पवलो तथव समयववधी ऄध्यक्षले 

ननधवारण गरे बमोनजम हुनेछ । 

७. एकजनव सदस्यले बोनलरहेको समयमव ऄको कुनै सदस्यले बीचमव कुरव कवट्नु 

हुदैँन । 

८. प्रस्तवव मवथी बोल्ने क्रम समवि भएपनछ बैठकको ऄध्यक्षतव गने व्यनिले सो 

प्रस्तवव ननणायको लवनग प्रस्तुत गनेछ । 



गवईँ कवयापवनलकव बैठक सञ्चवलन नवनध 

नहनलहवङ गवईँ कवयापवनलकवको बैठक सञ्चवलन कवयानवनध, २०७४ 

९. बैठकको ननणाय सवमवन्यतयव सवासम्मनतको अधवरमव हुनेछ । मत नवभवजन हुने 

ऄवस्थवमव ऄध्यक्षतव गने व्यनि सनहत बहुमत सदस्यको ननणाय बैठकको ननणाय 

मवनननेछ । 

१०. बजेट, कवयाक्रम, नीनत बवहेकको नवषयमव मवथी ईल्लेनखत बमोनजम ननणाय हुन 

नसकेमव व्यनिगत ईिरदवनयत्व ननजमवथी रहने गरी गवईँ कवयापवनलकवको 

ऄध्यक्ष/प्रमुखले गरेको ननणाय ऄनन्तम हुनेछ । 

११. बैठकबवट भएको कुनै ननणायमव नचि नबुझ्ने सदस्यले ननणाय पुनस्तकवमव छोटकरीमव 

अफनो फरक मत जनवईन सक्नेछ ।  

१२. बैठकमव ईपनस्थत प्रत्येक सदस्यले ईपनस्थनत पुनस्तकवमव अफनो नवम र बुनझने गरी 

दस्तखत गनुापनेछ ।  

१३. कवयापवनलकव बैठककव ननणायहरु प्रमुख प्रशवसकीय ऄनधकृतले प्रमवनणकरण गरे 

पश्चवत मवत्र कवयवान्वयनमव जवनेछ । 

 



वडव सनमनतको बैठक सञ्चवलन नवनध 

नहनलहवङ गवईँ कवयापवनलकवको बैठक सञ्चवलन कवयानवनध, २०७४ 

१. वडव सनमनतको बैठक कम्तीमव मनहनवको एक पटक बस्नेछ । तर मनहनवमव तीन 

पटकभन्दव बढी बैठक बसेको भिव पवआने छैन । 

२. बैठकको ऄध्यक्षतव वडवध्यक्षले गनेछ र ननजको ऄनुपनस्थनतमव बैठकमव 

ईपनस्थत जेष्ठ सदस्यले गनेछ । 

३. वडव सनमनतको बैठक वडव ऄध्यक्षको ननदेशनमव वडव सनचवले बोलवईनेछ  

४. ऄध्यक्षको असनको सम्मवन र अदर गनुा प्रत्येक वडव सदस्यको कताव्य हुनेछ । 

५. बैठकको छलफल नवषयसूचीकव अधवरमव बैठकको ऄध्यक्षतव गने व्यनिले 

तोके बमोनजम हुनेछ । 

६. एकजनव सदस्यले बोनलरहेको समयमव ऄको कुनै सदस्यले बीचमव कुरव कवट्नु 

हुदैन । 

७. प्रस्तवव मवथी बोल्ने क्रम समवि भएपनछ बैठकको ऄध्यक्षतव गने व्यनिले सो 

प्रस्तवव ननणायको लवनग प्रस्तुत गनेछ ।  



वडव सनमनतको बैठक सञ्चवलन नवनध 

नहनलहवङ गवईँ कवयापवनलकवको बैठक सञ्चवलन कवयानवनध, २०७४ 

८. बैठकको ननणाय सवमवन्यतयव सवासम्मनतको अधवरमव हुनेछ । मत नवभवजन 

हुने ऄवस्थवमव ऄध्यक्षतव गने व्यनि सनहत बहुमत सदस्यको ननणाय 

बैठकको ऄनन्तम ननणाय मवनननेछ । 

९. बजेट, कवयाक्रम, नीनत तथव स्थवनीय तहको ननयमववली बवहेकको नवषयमव 

मवथी भननए झै ननणाय हुन नसकेमव व्यनिगत ईिरदवनयत्व ननजमवथी रहने 

गरी वडव ऄध्यक्षले गरेको ननणाय ऄनन्तम हुनेछ । 

१०. बैठकबवट भएको कुनै ननणायमव नचि नबुझ्ने सदस्यले ननणाय पुनस्तकवमव 

छोटकरीमव अफनो फरक मत जनवईन सक्नेछ । 

११. बैठकमव ईपनस्थत प्रत्येक सदस्यले ईपनस्थनत पुनस्तकवमव अफनो नवम र 

बुनझने गरी दस्तखत गनुापनेछ । 

१२. बैठकको ननणायहरु सनचवले प्रमवणीकरण गरे पश्चवत कवयवान्वयनमव जवनेछ   



गाउँसभा सञ्चालन काययविवध 
गाउँ सभा र नगर सभा सचंालन काययविवध ऐन, २०७५ बमोवजम 

१. सभाको अवधिशेन आव्हान र अन्त्य गाउँपावलका अध्यक्षले गनेछ ।  

२. गाउँसभाको वनयवमत अवधिशेन सामान्तयतया िर्यमा दईुपटक अध्यक्षले बोलाउने र अन्त्य 

गनेछ । 

३. अध्यक्षले समय समयमा विशेर् अवधिेशन बोलाउने र अन्त्य गनेछ । ्यस्तो 

अवधिशेनको आव्हान र अन्त्य गदाय काययपावलकाको परामशय वलन ुपनेछ । 

४. तर ्यस्तो सभाको एउटा वनयवमत अवधिेशनको समावि र अको अवधिशेनको प्रारम्भका 

बीचको अिवध आठ मवहना भन्तदा बढी हुनेछैन । 

५. अध्यक्षको वनदशेनमा सवचिले अवधिशेन बैठकको काययसचूी प्रकाशन गनेछ । अध्यक्षले 

काययसचूी बमोवजम सभाको बैठकको सचंालन र स्थवगत गनेछ । 

६. सभाको बैठक काययपावलकाको केन्तर रहकेो स्थानमा अध्यक्षले तोकेबमोवजम हुनेछ 

७. वनिायचन पवछको पवहलो अवधिशेनको अिवध बढीमा पन्तर काययवदन र सो पवछको प्र्येक 

अवधिशेनको अिधी बढीमा दश कायय वदनको हुनेछ ।  



गाउँसभा सञ्चालन काययविवध 
गवईँ सभव र नगर सभव संचवलन कवयानवनध ऐन, २०७५ बमोनजम …………… 

८. सभाको अवधिशेन बोलाएको सचूना सवचिले अध्यक्षको वनदशेनमा सदस्यहरुलाई सात 

वदन अगाडी वदन ुपनेछ । ्यस्तो सचूना आिश्यकता अनसुार साियजवनक सञ्चार 

माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गने िा मोबाइल, SMS, Email माध्यमबाट पवन वदन 

सवकनेछ । 

९. गाउँसभा बैठकको प्रारम्भ : सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्षको आगमन भई रावरिय धनु 

बजेपवछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१०. बैठकमा अभर व्यिहार गने सदस्यलाई आफनो व्यिहार वनयन्तरण गनय अध्यक्षले 

चतेािनी वदएपवछ सदस्यले तरुुन्ततै वनयन्तरण गनुयपनेछ अन्तयथा आदशे पालना नगने 

सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बावहर जान आदशे वदन सक्नेछ । 

११. वनयमापवि : सभाको बैठक सचंालन भइरहकेो समयमा यो ऐनमा उल्लेख भएका 

व्यिस्थाको विपरीत कुनै कामकारिाही भएको भन्तने कुनै सदस्यलाई लागेमा जनु विर्यमा 

वनयम उल्लङघन भएको हो सो खलुाई वनयमापविको विर्य उठाउन सक्नेछ । अध्यक्षले 

अन्तय कारिाही स्थवगत गरी वनयमापविमा उठाइएको विर्यको त्काल टुगों लगाउन ु

पनेछ । 



गाउँसभा सञ्चालन काययविवध 

गवईँ सभव र नगर सभव संचवलन कवयानवनध ऐन, २०७५ बमोनजम ……………. 

१२. सभवको गणपूरक संययव : सभवमव तत्कवल कवयम रहेको सदस्य संययवको 

एकवईन्न प्रनतशत सदस्य ईपनस्थत भएमव ऄनधवेशनको लवनग गणपूरक संययव 

पुगेको मवनननेछ । 

१३. ऄध्यक्षले सभवको कवयासूची स्वीकृत गरी सभवको बैठक संचवलन गनेछ । 

१४. सभवको बैठकको समयववनध ऄध्यक्षले ननधवारण गरेको समय तवनलकव बमोनजम 

हुनेछ । 

१५. ऄध्यक्षले बैठकको कवयासूचीमव प्रवेश गनुापूवा सदस्यहरुले नवशेष समय मवग 

रवखी खवस/नवशेष नवषयवस्तुमव बोल्न सक्नेछन । ऄध्यक्षले त्यसरी ईठेकव प्रश्न र 

नजज्ञवसवको जववफ नदन ईपवध्यक्ष वव कुनै सदस्यलवइ अदेश नदन सक्नेछ । 

१६. ऄध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रवरम्भ तथव स्थगनको घोषणव गनेछ ।  

  



जनप्रनतनननधहरुको सेवव सनुवधव 



जनप्रनतनननधहरुको सेवव सुनवधव 
गवईँ सभवकव सदस्यहरुले पवईने सुनवधवको सम्बन्धमव व्यवस्थव गना बनेको ऐन, २०७५ 

१. कवयापवनलकवको बैठक, सनमनत/ईपसनमनत वव वडव सनमनतको बैठकमव जनतसुकै पटक 

सहभवगी भए पनन एक मनहनवमव तीनवटव बैठकको मवत्र बैठक भिव पवईनेछ । 

२. यस ऐन बमोनजमको सुनवधव ननववानचत भएको सदस्यले शपथ ग्रहण गरेको नमनत देनख 

पवईनेछ । 

३. सववरी सवधन प्रवि गने सदस्यलवइ ऄन्य यवतवयवत सुनवधव नदआने छैन । 

४. भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थव :  तीन नदनसम्मको भ्रमण अदेश ऄध्यक्ष स्वयंले नस्वकृत गना 

सक्ने र सोभन्दव बढी नदनको भ्रमण अदेशको लवनग कवयापवनलकवको बैठकबवट 

स्वीकृत वव ऄनुमोदन गनुापनेछ । 

५. ईपवध्यक्षले बढीमव दुइ नदनसम्मको भ्रमण गनुापदवा भ्रमणको ईधेश्य ऄध्यक्षलवइ 

जवनकवरी गरवइ स्वयंले भ्रमण अदेश नस्वकृत गना सक्नेछ र सोभन्दव बढी नदनको लवनग 

ऄध्यक्षबवट भ्रमण अदेश स्वीकृत गरवईनु पनेछ ।  



जनप्रनतनननधहरुको सेवव सुनवधव 
गवईँ सभवकव सदस्यहरुले पवईने सुनवधवको सम्बन्धमव व्यवस्थव गना बनेको ऐन, २०७५ 

६. सभवकव ऄन्य सदस्यको हकमव ऄध्यक्षबवट भ्रमण अदेश स्वीकृत गरवईनु पनेछ । 

७.  सदस्यले एक पटकमव पन्र नदनभन्दव बढी भ्रमण गनुापरेमव त्यस्तो भ्रमणलवइ सम्बनन्धत 

गवईँसभवबवट स्वीकृत वव ऄनुमोदन गरवईनु पनेछ । 

८. भ्रमण गदवा स्वीकृत भ्रमण अदेशमव भ्रमणको ईधेश्य, कवरण र भ्रमणबवट 

कवयवालयलवइ प्रवि हुने प्रनतफल समेत ईल्लेख गनुापनेछ र भ्रमणबवट फनका एको तीन 

नदननभत्र भ्रमणबवट प्रवि ईपलनब्धको व्यहोरव सनहतको भ्रमण प्रनतवेदन समेत 

कवयवालयमव पेश गनुापनेछ । 

९. यस ऐन बमोनजम पदवनधकवरीहरुले पवईने सुनवधव सम्बनन्धत गवईँ कवयापवनलकवबवट 

सदस्यको बैंक खवतव मवफा त भुिवनी गनेछ । 

१०. कुनै सदस्य अफनो पदबवट ननलनम्बत भएमव वव फोजदवरी ऄनभयोगमव ऄदवलतको 

अदेश बमोनजम थुनवमव वव कैदमव रहेमव त्यसरी थुनव वव कैदमव रहेको ऄवनधभरको 

कुनै पनन सुनवधव पवईने छैन ।  



योजनवको ऄवधवरणव 

हवमी कहवँ छॏ ? 

नवध्यमवन 

ऄवस्थव 

योजनव 

हवम्रव रणनीनत, 

नीनत, कवयाक्रम, 

तथव 

अयोजनवहरु के 

के हुन ? 

हवमी कहवँ पुग्ने 

हो ? 

भववी सोच 

 

नवकवस प्रकृयवलवइ मवगादशान गने सोच, लक्ष्य, ईधेश्य, नीनत, रणनीनत, 

कवयाक्रम, अयोजनव र नक्रयवकलवपको समनिगत स्वरुप हो ।  



योजनव तथव बजेट कस्तो हुनुपदाछ ? 

अवश्यकतव योजनव । बजेट 



योजनव तथव बजेट कस्तो हुनुहुदैन ? 

अवश्यकतव योजनव । बजेट 



भनवरयमव हवनसल गने लक्ष्य तथव ईधेश्य वव ऄपेनक्षत ननतजवलवइ पररभवनषत गरी त्यसकव लवनग नलइने 

रणनीनत, नीनत, कवयाक्रम, प्रवथनमकतव र श्रोत सवधनको समनिगत स्वरुप नै योजनव हो । 

योजनाको चक्र 

१. 

आिश्यक

ता पवहचान  

२. योजना 

तजुयमा 

३. योजना 

कायायन्तियन 

४. अनगुमन 

तथा 

सपुरीिेक्षण 

५. समीक्षा 

मलू्याङ्कन 

तथा वसकाई 

योजनवको चक्र 



स्थवनीय तहले तजुामव गनुापने योजनवहरु 

१. आिवधक योजना (Local Periodic Plan) 

२. विर्यक्षेरगत रणनीवतक गरुयोजना (Strategic Master Plan) 

३. मध्यमकालीन खचय संरचना (MTEF) 

४. िावर्यक बजेट तथा कार्य्यकम (Annual Plan) 



योजनव तजुामव गदवा नलनुपने अधवरहरु 

• ऄनुसूची ८ र ९ ले तोकेको ऄनधकवरके्षत्रहरु 

• मॏनलक हकहरु 

• रवज्यकव ननदेशक नसिवन्त तथव नीनतहरु 

• समवजववद ईन्मुख स्वतन्त्र र समृि ऄथातन्त्रको नवकवस 

१. नेपवलको संनवधवन, २०७२ 

• दीघाकवलीन सोच : समृद्ध नेपवल, सुखी नेपवली 

• नेपवल सरकवरले तय गरेको दीघाकवलीन सोचको पररदृरय 

तथव योजनवको लक्ष्य, ईदे्धश्य, रणनीनत, प्रवथनमकतव र 

भॏनतक लक्ष्यसगँ तवलमेल गनुापदाछ । 

२. पन्रॏ अवनधक योजनव 

 

• समग्र रवरि र प्रदेशको दीघाकवलीन सोच तब मवत्र पुरव हुन 

सक्छ, जब स्थवनीय तहले तदनुरुप अफनव योजनवहरु 

तजुामव गरी कवयवान्वयन गदाछन ्। 

 

 

३. रवनरिय, प्रवदेनशक र स्थवनीय 

तहको दीघाकवलीन सोचहरु 



योजनव तजुामव गदवा नलनुपने अधवरहरु …………. 

• नदगो नवकवसकव १६ वटव लक्ष्य / १६९ वटव पररमवणवत्मक 

लक्ष्यहरु 

•  नेपवलले तय गरेकव जम्मव ४७९ सूचकहरु 

•  नदगो नवकवस लक्ष्य र नवकवस योजनवबीचको तवदवत्म्यतव 

४. नदगो नवकवस लक्ष्यको 

ऄवस्थव र मवगानचत्र  

(२०१६ - २०३०) 

• नेपवल पक्ष भइ हस्तवक्षर गरेकव ऄन्तरवनरिय ऄनभसन्धी, 

सम्झॏतव र प्रनतबितवसगँ सम्बनन्धत नवषयहरु 

• ऄन्तरसम्बनन्धत नवषयहरु जस्तै: नवपद जोनखम 

न्यूनीकरण रणनीनतक योजनव (२०१८-२०३०) । 

• जलववयु पररवतान रवनरिय ऄनुकूलन योजनव २०१८  

५. रवनरिय ऄनभयवन तथव 

ऄन्तरसम्बनन्धत नवषयहरु 

 

• अ. व. २०७९/८० मव नेपवल सरकवर तथव प्रदेश 

सरकवरकव नीनत, योजनव र ववनषाक बजेटसगँ स्थवनीय 

योजनवको सवमञ्जस्यतव कवयम गनुापदाछ । 

 

 

६. रवनरिय तथव प्रदेश सरकवरको 

मवगाननदेशन 



योजनव तजुामव गदवा नलनुपने अधवरहरु …………. 

• सहलगवनी र समपूरक तथव नवशेष ऄनुदवनमव सञ्चवलन हुने 

अयोजनव तथव कवयाक्रम समववेश गरी तजुामव गने । 

• समपूरक, नवशेष ऄनदुवन र सहलगवनी सम्बन्धी कवयानवनध बमोनजम 

सञ्चवलन गररने अयोजनव तथव कवयाक्रम पनहचवन गरी स्थवनीय 

तहको अयोजनव बैंकमव समववेश गररन ुपदाछ । 

७. समपूरक तथव नवशेष ऄनुदवन 

र सहलगवनी सम्बन्धी कवयानवनध 

• स्थवनीय तहको प्रमखु समस्यवहरु पनहचवन तथव नवशे्लषण गरी 

समवधवनकव लवनग ईपयुि योजनव/कवयाक्रम तजुामव गने । 

• स्थवनीय तहको नवकवसकव लवनग के कस्तव सम्भववनव छन, ईपलब्ध 

हुनसक्ने स्रोतसवधन के के हुन र नतनको ईपयोग कसरी गना सनकन्छ ? 

• नवगतकव योजनवको वस्तुनस्थनतको पनन नवशे्लषण र समीक्षव गरी 

त्यसको अधवरमव योजनव तजुामव गनुापदाछ ।  

८. स्थवनीय तहको प्रमुख समस्यव 

र सम्भववनव 

 

 

• स्थवनीय सरकवरमव सहभवगी रवजनीनतक दलले स्थवनीय ननववाचनको 

क्रममव सववाजननक गरेको घोषणवपत्र वव प्रनतवितवलवइ ययवलमव 

रवखी पुरव हुनसक्ने कवयाक्रम वव अयोजनवहरुलवइ समेत ध्यवनमव नदइ 

योजनव तजुामव गनुापदाछ । 

 

 

९. स्थवनीय सरकवरमव सहभवगी 

रवजनीनतक दलहरुको घोषणवपत्र 



योजनव, बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव प्रकृयव 

 स्थवनीय तहको योजनव, बवनषाक बजेट तथव कवयाक्रम तजुामवकव कवनूनी अधवरहरु :- 

१. नेपवलको संनवधवन, २०७२ 

२. स्थवनीय सरकवर सञ्चवलन ऐन, २०७४ 

३. ऄन्तर सरकवरी नवि व्यवस्थवपन ऐन, २०७४ 

४. स्थवनीय तहको योजनव तजुामव नदग्दशान, २०७८ 

 



     योजनव, बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव प्रकृयव 

 स्थवनीय तहको योजनव, बवनषाक बजेट तथव कवयाक्रम तजुामवकव चरणहरु  

१. बजेटको पूवा तयवरी 

२. श्रोत ऄनुमवन र कुल बजेट सीमव ननधवारण 

३. बस्ती/टोल स्तरबवट योजनव छनॏट 

४. वडवस्तरीय योजनव प्रवथनमकतव ननधवारण 

५. एनककृत बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव 

६. कवयापवनलकवबवट स्वीकृनत र सभवमव पेश 

७. सभवबवट स्वीकृनत 

 



     योजनव, बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव प्रकृयव 

क.   बजेटको पूवा तयवरी :-   

१. विर्यक्षरेसँग सम्बवन्तधत सचूना संकलन र विशे्लर्ण गरी वस्थवतपर अध्यािवधक गने –  मंनसर मसवन्तनभत्र 

२. आगामी तीन आ.ि. मा हुने खचयको प्रक्षपेण सवहतको मध्यकालीन खचय संरचना तयार गने – पुष १५ नभत्र 

३. आगामी आ.ि. को राजश्व अनमुान तयार गने (आन्ततररक श्रोत,राजश्व बाडँफाडँ,रोयल्टी अनदुान) - पुष १५  

४. आय व्ययको प्रक्षपेण गररएको तथ्याङ्क वििरण संघ र प्रदशे अथय मन्तरालयमा पशे गने – पुष मसवन्तनभत्र 

५. विर्यगत क्षरे विभाजन गने र सदस्यलाई वजम्मेिारी वदने – मवघ मसवन्तनभत्र 

 

ख. श्रोत ऄनुमवन र कुल बजेट सीमव ननधवारण 

६. संघ र प्रदशेबाट अनदुान र राजस्ि बाडँफाडँ र रोयल्टीको सीमा र मागयदशयन प्राि गने – चैत्र मसवन्तनभत्र 

७. गैसस, उपभोक्ता सवमवत, सहकारी संस्था आवदसँग योजना तथा बजेट सम्बन्तधमा पिूय बजेट छलफल गने – 

चैत्र मसवन्तनभत्र 

८. नीवत तथा काययक्रम तयार गरी अध्यक्ष द्वारा सभामा पशे गने – बैशवख ७ गतेनभत्र 

९. बजेट तथा काययक्रमको प्राथवमकता वनधायरणका आधार तथा विवध तयार गने – बैशवख ७ गतेनभत्र 

१०. कुल बजेट अनमुान, सीमा वनधायरण र बजेट तजुयमा सम्बन्तधी मागयदशयन तयार गने – बैशवख १० गतेनभत्र 

११. विर्यगत शाखा तथा िडा कायायलयलाई बजेट सीमा तथा मागयदशयन उपलब्ध गराउने – बैशवख १५ नभत्र 



     योजनव, बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव प्रकृयव 

ग.   बस्ती/टोल स्तरबवट योजनव छनॏट  

१२. बस्ती/टोल बैठकको काययतावलका तयारी र वजम्मेिारी बाडँफाडँ गने – बैशवख मसवन्तनभत्र 

१३. बस्ती/टोलस्तरमा आयोजना छनॏट गरी िडा सवमवतमा पशे गने  - बैशवख मसवन्तनभत्र 

 

घ. वडवस्तरीय योजनव प्रवथनमकतव ननधवारण 

१४. िस्ती टोलस्तरबाट प्राि आयोजना तथा काययक्रमलाई विर्य क्षरेअनसुार छुट्याउने – जेठ १० नभत्र 

१५. िडाको बजेट सीमा वभरका र अन्तय मह्िपणूय आयोजनालाई विर्यगत रुपमा प्राथवमकता वनधायरण गरी बजेट 

तथा काययक्रम तजुयमा सवमवतमा पशे गने – जेठ १० नभत्र 

 

ङ. एनककृत बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव  

१६. विर्यगत शाखाबाट विर्य क्षरेका आयोजना तथा काययक्रमको प्राथवमकता वनधायरण गने – जेठ १५ नभत्र 

१७. विर्यगत सवमवतमा छलफल र प्राथवमकता वनधायरण तथा साकेंवतकरण गने – जेठ २५ नभत्र 

१८. बजेट (राजश्व, व्यय तथा विविय व्यिस्था) तथा िावर्यक विकास काययक्रमको प्रस्ताि तयार गने – जेठ मसवन्त 

१९. गसैस तथा विकास साझदेारको काययक्रमलाई एवककृत गरी समािेश गने – ऄसवर ५ नभत्र 

२०. आवथयक विधयेकको मस्यॏदा तयार गरी पशे गने – ऄसवर ५ नभत्र 

२१. विवनयोजन विधयेकको मस्यॏदा तयार गरी पशे गने – ऄसवर ५ नभत्र    



     योजनव, बजेट तथव कवयाक्रम तजुामव प्रकृयव 

च. कवयापवनलकवबवट नस्वकृनत र सभवमव पेश :- 

२२. बजेट (राजस्ि, व्यय र विविय व्यिस्थाको अनमुान) िावर्यक विकास काययक्रम, मध्यमकालीन खचय संरचना, 

आवथयक एिं विवनयोजन विधयेक काययपावलकाबाट स्िीकृत गरी सभामा प्रस्ततु गने । -  ऄसवर १० नभत्र 

 

छ. सभवबवट स्वीकृनत :-  

२३. बजेट, बावर्यक विकास काययक्रम, मध्यमकालीन खचय संरचना, आवथयक तथा विवनयोजन विधयेक पाररत गने 

र आवथयक ऐन तथा विवनयोजन ऐन राजपरमा प्रकाशन गने । - ऄसवर मसवन्तनभत्र 

२४. बजेट पवुस्तका तयारी तथा छपाई गने । -  सवईन १५ गतेनभत्र 



स्थवनीय सरकवर सञ्चवलन सम्बन्धी …… 

केही नजज्ञवसव ?  

 



धयैयतापिूयक सवुनवदन ुभएकोमा यहाँहरुलाई धरैे धरैे धन्तयिाद 

नमस्कवर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यहवँहरुको नदन शूभ रहोस  


