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ताराखोला गाँउपा�लका 

गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 
बाग्लङु, गण्डक� �देश, नेपाल



प�रच्छेद १ 

ताराखोला गाउँपा�लकाको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

नेपालको सं�बधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायर् 

�वस्ततृीकरण प्र�तवेदन समेतका आधारमा ताराखोला गाउँपा�लकाको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

तलका बुँदाहरुमा प्रस्तुत ग�रएको छ । 

१.१ गाउँपा�लकाको अ�धकार: 

१.१.१ गाउँ प्रहर� 

१.गाउँ प्रहर�को गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, तनयमन तथा गाउँ प्रहर� सम्बन्धी नी�त, कानुन र 

  मापदण्डको �नमार्ण तथा कायर्न्वयन । 

२. देहायका काययमा सहयोग पुयार्उनको ला�ग गाउँ प्रहर�को प�रचालन गनर् सक्नेः 

क) गाउँपाललकाको नी�त, कानुन, मापदण्ड तथा �नणर्य कायार्न्वयन, 

ख) गाउँपा�लकाको सम्पित्तको सुर�ा र संर�ण, 

ग) स्थानीय स्तरमा हुन ेसभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपवर्को सुर�ा व्यवस्थापन, 

घ) स्थानीय बजार तथा पा�कर् ङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन, 

ङ) गाउँ वा गाउँ सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायर्न्वयन, 

च) न्या�यक स�म�तले गरेका �मलापत्र तथा �नणर्यको कायार्न्वयन, 

छ) सावर्ज�नक ऐलानी र प्र�त जग्गा, सावर्ज�नक भवन, सम्पदा तथा भौ�तक पूवार्धारको      

   संर�ण र सुर�ा, 

ज) �वपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत तथा पुन�थापना, 

झ) अना�धकृत �व�ापन तथा हो�डङ बोडर् �नयन्त्रण 

ञ) छाडा पशु चौपायाको तनयन्त्रण, 

ट) अना�धकृत �नमार्ण तथा सावर्ज�नक सम्पत्ती अ�तक्रमण रोकथाम तथा �नयन्त्रण, 

ठ) कायर्पा�लकले तोकेको अन्य कायर् । 

१.१.२ सहकार� संस्था 

१) सहकार� संस्था सम्बन्धी स्थानीय नी�त, कानुन, मापदण्डको �नमार्ण, कायार्न्वयन र �नयमन, 
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२) सम्िन्न्धत गाउँपाललकाको भौगोललक क्षेत्रलभत्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दताय, 
अनुमतत, खारेजी र ववघटन,  

३) सहकारी वचत तथा ऋण पररचालन सम्िन्धी स्थानीय मापदण्ड तनधायरण र तनयमन, 

४) सहकारी सम्िन्धी रान्रिय केन्रीय, ववषयगत, प्रादेलशक र स्थानीय संघ संस्थासँग 
समन्वय र सहकायय,  

५) सहकारी सम्िन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अलभवदृ्धध, 

७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रिद्र्धन, पररचालन र ववकास ।  

१.१.३ एफ.एम. सञ्चािन 

१) एक सय वाटसम्मको एफ.एम. रेङडयो सञ्चालन अनुमतत, नवीकरण, तनयमन र खारेजी, 
२) प्रदेश कानुनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ्चालन सम्िन्धी अन्य कायय । 
१.१.४ स्थानीय कि, सेवा शलु्क र्था दस्रु्ि 
१) सम्पवि कर, घर िहाल कर, घर जग्गा रन्जरटे«सन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क 

दस्तुर, पययटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूलमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर 
सम्िन्धी नीतत, कानुन, मापदण्ड, कायायन्वयन र तनयमन, 

२) स्थानीय पूवायधार तथा सेवाको शलु्क तनधायरण, सङ्कलन र व्यवस्थापन 

३) टे«र्कङ्ग, कायार्कङ्ग, क्यानोतनङ्ग, िञ्जी जम्प, न्जपफ्यायर, ¥यान्फ्टङ्ग, मोटरिाटो, 
केिुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षते्रमा सञ्चालन हुने नवीन पययटकीय सेवा 
तथा साहलसक खेलको शलु्क, 

४) जडीिुटी कवाडी र जीवजन्तु कर तनधायरण तथा सङ्कलन, 

५) स्थानीय राजस्वको आधार ववस्तार तथा प्रिद्र्धन, 

६) ढुङ्गा, धगट्टी, िालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खररढुङ्गा आदद प्राकृततक एवम ्
खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा तनकासी शलु्क दस्तुर सङ्कलन, 

७) लसफाररस, दताय, अनुमतत, नवीकरण आददको शलु्क, दस्तुर तनधायरण र सङ्कलन  

८) स्थानीय राजस्व प्रिद्र्धनका लाधग प्रोत्साहन 

९) राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 

१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा राजश्व चुहावट तनयन्त्रण 
सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन, 
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११) स्थानीय पूवायधार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दस्तुर सम्िन्धी नीतत, कानुन, मापदण्ड र 
तनयमन, 

१२) मालपोत सङ्कलन, 

१३) कर तथा सेवा शलु्क सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.५ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्िन्धी नीतत, मापदण्ड, सेवा शतय, योजना, कायायन्वयन र 
तनयमन, 

२) संववधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) िमोन्जम समायोजन भएका कमयचारीको व्यवस्थापन, 

उपयोग र समन्वय, 

३) सङ्गठन ववकास, जनशन्क्त व्यवस्थापन र ववृि ववकास । 

४)  स्थानीय कानून िमोन्जम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा 
दरिन्दी तनधायरण,  

५)  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववधधको उपयोग, प्रवद्र्धन र तनयमन,  

६)  जनशन्क्त व्यवस्थापन तथा ववृि ववकास,  

७)  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय,  
१.१.६ स्थानीय र्थ्याङ्क ि अलििेख सङ्किन  

१)  स्थनीय तथ्याङ्क सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र तनयमन,  

२)  अधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्थापन,  

३)  जन्म, मतृ्य,ु वववाह, सम्िन्ध ववच्छेद, िसाइँसराइ दताय र पाररवाररक लगतको अलभलेख तथा 
पञ्जीकरण व्यवस्थापन,  

४)  सूचना तथा सञ्चार, प्रववधधयुक्त आधारभूत तथ्याङ्कको सङ्कलन र व्यवस्थापन,  

५) स्थानीय तथ्याङ्क र अलभलेख सङ्कलन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.७ स्थानीस्र्िका ववकास आयोजना र्था परियोजना  

१)  ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्िन्धी नीतत, कानून मापदण्ड तजुयमा कायायन्वयन, 

अनुगमन, मूल्याङ्कन र तनयमन,  

२)  आधथयक, सामान्जक, सांस्कृततक, वातावरणीय, प्रववधध र पूवायधारजन्य ववकासका लाधग 
आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,  

३)  आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन,  
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४)  सम्भाव्य प्राकृततक श्रोत तथा साधनको पदहचान तथा अलभलेख व्यवस्थापन,  

५)  सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, वस्ती ववकास र भवन सम्िन्धी 
नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्धी योजना तजुयमा, आयोजना पदहचान, अध्ययन, 

कायायन्वयन र तनयमन,  

६)  रान्रिय भवन सदंहता तथा मापदण्ड िमोन्जम भवन तनमायण अनमुतत, अनुगमन र तनयमन,  

७)  सरकारी भवन, ववद्यालय, सामुदातयक भवन, सभागहृ र अन्य सावयजतनक भवन तथा 
संरचनाको तनमायण र ममयत सम्भार तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

८)  सङ्घीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा पररयोजनाको कायायन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण 
र सहयोग,  

९)  सुरक्षक्षत िस्ती ववकास सम्िन्धी नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन, 

तनयमन र मलू्याङ्ककन,  

१०)  सावयजतनक तनमायण काययको लाधग प्रचललत कानून िमोन्जमको “घ” वगयको इजाजतपत्रको 
जारी, नवीकरण तथा खारेजी,  

११)  पययटन क्षेत्रको ववकास, ववस्तार र प्रवद्र्धन सम्िन्धी आयोजनाहरूको पदहचान, कायायन्वयन, 

व्यवस्थापन, अनुगमन तथा तनयमन,   

१२)  नवीन पययटकीय सेवा तथा काययहरू सम्िन्धी आयोजनाहरूको पदहचान, कायायन्वयन, 

व्यवस्थापन, अनुगमन तथा तनयमन,  

१३)  ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.८ आिाििूर् ि माध्यलमक लशक्षा  

१)  प्रारन्म्भक िाल ववकास तथा लशक्षा, आधारभूत लशक्षा, अलभभावक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, 
खुला तथा वैकन्ल्पक तनरन्तर लसकाइ, सामदुातयक लसकाइ र ववशेष लशक्षा सम्िन्धी नीतत, 

कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र तनयमन,  

२)  सामुदातयक, संस्थागत, गुठी र सहकारी ववद्यालय स्थापना, अनुमतत, सञ्चालन, व्यवस्थापन 
तथा तनयमन,  

३)  प्राववधधक लशक्षा तथा व्यावसातयक ताललमको योजना तजुयमा, सञ्चालन, अनुमतत, अनुगमन, 

मूल्याङ्कन र तनयमन,  

४)  मातभृाषामा ददने ववद्यालयको अनमुतत, अनुगमन तथा तनयमन,  

५)  गालभएका वा िन्द गररएका  ववद्यालयहरूको सम्पवि व्यवस्थापन,  
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६)  गाउँ तथा गाउँ लशक्ष सलमतत गठन तथा व्यवस्थापन,  

७)  ववद्यालय व्यवस्थापन सलमतत गठन तथा व्यवस्थापन,  

८)  ववद्यालयको नामाकरण,  

९)  सामुदातयक ववद्यालयको जग्गाको स्वालमत्व, सम्पविको अलभलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन,  

१०)  ववद्यालयको गुणस्तर अलभवदृ्धध तथा पाठ्यसामग्रीको ववतरण,  

११)  सामुदातयत्व ववद्यालयको लशक्षक तथा कमयचारीको दरिन्दी लमलान,  

१२)  ववद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमतत, स्वीकृतत, समायोजन तथा तनयमन,  

१३)  सामुदातयक ववद्यालयको शकै्षक्षक पूवायधार तनमायण, ममयत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,  

१४)  आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन,  

१५)  ववद्याथी लसकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन,  

१६)  तन शलु्क लशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रववृिको व्यवस्थापन,  

१७)  ट्युसन, कोधचङ्ग जस्ता ववद्यालय िादहर हुने अध्यापन सेवाको अनुमतत तथा तनयमन,  

१८)  स्थानीयस्तरको शकै्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रववधधको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण,  

१९)  स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,  

२०)  माध्यलमक तहसम्मको शकै्षक्षक काययक्रमको समन्वय र तनयमन,  

२१)  सामुदातयक ववद्यालयलाई ददने अनुदान तथा सोको िजेट व्यवस्थापन, ववद्यालयको आय 
व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र तनयमन,  

२२)  लशक्षण लसकाइ, लशक्षक र कमयचारीको ताललम तथा क्षमता ववकास,  

२३)  अततररक्त शकै्षक्षक र्क्रयाकलापको सञ्चालन ।  

१.१.९ आिाििूर् स्वास्थ्य ि सिसफाई  

१)  आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्िन्धी नीतत, कानून मापदण्ड, योजनाको 
तजुयमा, कायायन्वयन तथा तनयमन,  

२)  आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन,  

३)  अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,  

४)  स्वास्थ्य सेवा सम्िन्धी भौततक पूवायधार ववकस तथा व्यवस्थापन,  

५)  स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथयको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनीको प्रदषूण तनयन्त्रण र 
तनयमन,  

६)  सरसफाई सचेतनाको अलभवदृ्धध र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमौलाको व्यवस्थापन,  
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७)  स्वास्थ्य फोहोरमैला सङ्कलन, पुन  उपयोग, प्रशोधन, ववसजयन र सोको सेवा शलु्क तनधायरण 
र तनयमन,  

८)  रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन,  

९)  औषधी पसल सञ्चालन, अनुमतत, अनुगमन र तनयमन,  

१०)  सरसफाई तथा स्वास्थ्य क्षेत्रिाट तनरकालसत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तनजी तथा 
गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकायय र साझेदारी,  

११)  पररवार तनयोजन तथा मातलृशश ुकल्याण सम्िन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमतत, अनुगमन तथा 
तनयमन,  

१२)  मदहला तथा िालिाललकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, तनयन्त्रण र व्यवस्थापन ।  

१.१.१० स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वार्ाविण संिक्षण ि जैववक वववविर्ा  

१)  स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूततय तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधधकार तथा दहत 
सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायायन्वयन र तनयमन,  

२)  िजार तथा हाट िजार व्यवस्थापन,  

३)  स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूततय तथा तनकासी प्रक्षेपण, मूल्य तनधायरण र अनुगमन,  

४)  स्थानीय व्यापार र वाणणज्य सम्िन्धी पूवायधार तनमायण,  

५)  स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र तनयमन,  

६)  स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमयको दताय, अनुमतत, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र तनयमन,  

७)  स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान,  

८)  तनजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकायय,  
९)  स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन, सहजीकरण र तनयमन,  

१०)  स्थानी िौद्धधक सम्पविको संरक्षण, प्रवद्र्धन र अलभलेखाङ्कन,  

११)  उपभोक्ता सचेतना अलभवदृ्धध, लक्षक्षत उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु 
तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण, 

१२)  वातावरण संरक्षण र जैववका ववववधता सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना 
तजुयमा तथा त्यसको कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

१३)  स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोणखम न्यूनीकरण,  
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१४)  स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रततकूल असर पने र्कलसमका उपभोग्य वस्तुको िेचववखन 
र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदषूण र हातनकारक पदाथयहरूको तनयन्त्रण, अनुगमन तथा 
तनयमन,  

१५)  स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन,  

१६)  स्थानीयस्तरमा न्यून काियनमूखी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्िन,  

१७)  स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवयद्धन,  

१८)  स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र तनधायरण र व्यवस्थापन,  

१९)  स्थानीय िजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.११ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक ि लसँचाइ  

१)  स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक र लसँचाइ सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो 
सम्िन्धी योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

२)  स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक, झोलुङ्गे पूल, पुलेसा, लसँचाइ र तटिन्धन सम्िन्धी 
गुरुयोजनाको तजुयमा, कायायन्वयन, ममयत, सम्भार र तनयमन,  

३)  स्थानीयस्तरको लसँचाइ प्रणालीको तनमायण, सञ्चालन, रेखदेख, ममयत सम्भार, स्तरोत्रतत, 

अनुगमन र तनयमन,  

४)  यातायत सुरक्षाको व्यवस्थापन र तनयमन,  

५)  स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.१२ गाउँ सिा, गाउँ सिा, मेिलमिाप ि मध्यस्थर्ाको व्यवस्थापन  

१)  गाउँसभा वा गाउँसभा सम्िन्धी नीतत, कानून र काययववधध,  

२)  स्थानीयस्तरका ववषय क्षेत्रगत नीतत तथा रणनीतत, आवधधक तथा वावषयक योजना, काययक्रम 
र िजेट स्वीकृतत,  

३)  सभाका सलमततहरूको गठन र सञ्चालन,  

४)  स्थानीय तहिीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका ववषयमा संयुक्त सलमतत गठन,  

५)  काययपाललका तथा न्यातयक सलमततिाट सभामा प्रस्तुत प्रततवेदनमाधथ छलफल तथा सो 
सम्िन्धमा आवश्यक तनदेशन,  

६)  ववकास योजना तथा काययक्रमको प्रभावकारी कायायन्वयन तथा सुशासनको लाधग 
काययपाललकालाई तनदेशन,  

७)  गाउँपाललकालाई आधथयक व्ययभार पने ववषयको तनयमन,  
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८)  स्थायी मेललमलाप र मध्यस्थता,  
९)  गाउँ सभा, गाउँ सभा, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

 

१.१.१३ स्थानीय अलििेख व्यवस्थापन 

१)  स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजनाको तनमायण, 

कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

२)  जनसाङ्न्ययक, प्राकृततक, आधथयक, सामान्जक, सांस्कृततक, भौततक पूवायधार, रोजगारीको 
अवस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रततव्यन्क्त आय, मानव ववकास तथा लैङ्धगक सशक्तीकरण 
सूचकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम 
प्रववधधयुक्त र रान्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पा्व धचत्र तथा श्रोत 
नक्साको अद्यावधधक अलभलेखन,  

३)  सूचना तथा अलभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन,  

४)  सावयजतनक सम्पवि, सामुदातयक सम्पवि, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको वववरण सदहतको 
अद्यावधधक अलभलेख,  

५)  आफ्नो क्षेत्रलभत्र सम्पन्न भएका तथा चालु योजनाको वववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पविको 
अद्यावधधक अलभलेखन,  

६)  स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रववधधको उपयोग,  

७)  स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.१४ जग्गा िनी दर्ाय प्रमाणपुजाय ववर्िण  

१)  स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, र्किाकाट, हालसाववक, रन्जरटे«शन नामसारी तथा दाणखल 
खारेज,  

२)  जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय ववतरण तथा लागत व्यवस्थापन,  

३)  भूलमको वगीकरण अनुसारको लगत,  

४)  सावयजतनक प्रयोजनका लाधग जग्गा प्रान्तत, मुआब्जा तनधायरण तथा ववतरणमा समन्वय र 
सहजीकरण,  

५)  नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वालमत्व तनधायरण काययमा समन्वय र सहजीकरण,  

६)  जग्गा धनी दताय प्रमाणपुजाय ववतरण सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.१५ कृवि र्था पशपुािन, कृवि उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सहकािी  
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१)  कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन र पश ुस्वास्थ्य सम्िन्धी स्थानीय नीतत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

२)  कृवष तथा पशपुन्छी िजार सूचना, िजार तथा हाटिजारको पूवायधार तनमायण, साना लसँचाइ 
तनमायण, ताललम, प्रववधध प्रसार, प्राववधधक टेवा, कृवष सामग्री आपूतत य र कृषक क्षमता ववकास 
काययक्रमको सञ्चालन, अनुगमन र तनयमन,  

३)  कृवष तथा पशपुक्षीजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्त्रण,  

४)  पशपुक्षी धचर्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन,  

५)  कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन,  

६)  पशनुश्ल सुधार पद्धततको ववकास र व्यवस्थापन,  

७)  उच्च मूल्ययुक्त कृवषजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन, ववकास तथा िजारीकरण,  

८)  स्थानीय चरन तथा खकय  ववकास र व्यवस्थापन,  

९)  पश ुआहारको गुणस्तर तनयमन,  

१०)  स्थानीयस्तरमा पशपुक्षी सम्िन्धी तथ्याङ्गको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली,  
११)  पश ुिधशाला र शीत भण्डारको व्यवस्थापन र तनयमन,  

१२)  पशपुक्षी सम्िन्धी िीमा र कजाय सहजीकरण,  

१३)  पशपुालन तथा पश ुस्वास्थ्य सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.१६ जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गर्ा िएको व्यक्तर् ि अशतर्हरूको व्यवस्थापन  

१)  संघ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामान्जक सरुक्षा काययक्रमको कायायन्वयन सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन,  

२)  जेरठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यन्क्त तथा असहायको लगत अद्यावधधक, पररचयपत्र 
ववतरण, सामान्जक सुरक्षा तथा सुववधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण,   

३)  जेरठ नागररक क्लि, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन,  

४)  संघ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्र, ज्येरठ नागररक केन्र तथा 
अशक्त स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन,  

५)  सडक िालिाललका, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानलसक असन्तुलन भएका व्यन्क्तहरू 
पुनस्र्थापना केन्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र तनयमन,  

६)  जेरठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यन्क्त र अशक्तहरूको व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय  
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१.१.१७ बेिोजगािको र्थ्याङ्क सङ्किन  

१)  रोजगार तथा िेरोजगार श्रमशन्क्तको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको 
स्थापना,  

२)  स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा ववदेशी श्रलमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना 
व्यवस्थापन,  

३)  ववलभन्न क्षेत्र तथा ववषयको दक्ष जनशन्क्तको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,  

४)  सुरक्षक्षत वैदेलशक रोजगारी र वैदेलशक रोजगारीमा रहेको श्रमशन्क्तको सूचना तथा तथ्याङ्कको 
सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,  

५)  रोजगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,  

६) वैदेलशक रोजगारीमा जाने श्रमशन्क्तको लाधग वविीय साक्षरता र सीपमूलक तालीमको 
सञ्चालन,  

७)  वैदेलशक रोजगारीिाट फकेका व्यन्क्तहरूको सामान्जक पुन  एकीकरण,  

८)  वैदेलशक रोजगारीिाट प्रातत ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,  

९)  िेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.१८ कृवि प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चािन ि ननयन्त्रण  

१)  कृवष प्रसार सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन, अनुगमन र 
तनयमन,  

२)  कृवष प्रसार तथा जनशन्क्तको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचालन,  

३)  कृषकहरूको क्षमता अलभवदृ्धध, प्राववधधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशक्तीकरण,  

४)  कृवष ववउववजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधधहरूको आपूतत य, उपयोग र तनयमन,  

५)  कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्िन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन 
र तनयमन,  

६)  स्थानीयस्तरमा कृवष सम्िन्धी प्रववधधको संरक्षण र हस्तान्तरण,  

७)  कृवष सम्िन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार,  

८)  स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र व्यवस्थापन,  

९)  प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार,  

१०)  कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र तनयन्त्रण सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.१९ खानेपानी, साना जिववद्युर् आयोजना, वैकक्ल्पक उजाय  
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१)  स्थानीय खानेपाली सम्िन्धी नीतत, कानून मापदण्ड, योजना कायायन्वयन र तनयमन,  

२)  खानेपाली महसलु तनधायरण र खानेपाली सेवा व्यवस्थापन,  

३)  एक मेगािाट सम्मका जलववद्युत आयोजना सम्िन्धी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, 

मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

४)  स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊजाय सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुयमा, कायायन्वयन 
तनयमन,  

५)  स्थानीय ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र तनयमन,  

६)  स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊजाय सम्िन्धी प्रववधध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभवदृ्धध 
र प्रवद्र्धन,  

७)  खानेपाली, साना जलववद्युत आयोजना तथा वैकन्ल्पक उजाय सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.२० ववपद् व्यवस्थापन  

१)  ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायायन्वयन, 

अनुगमन, तनयमन,  

२)  स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना, पूवय सूचना प्रणाली, खोज तथा 
उद्धार, राहत सामग्रीको पूवय भण्डारण, ववतरण र समन्वय,  

३)  स्थानीय तटिन्ध, नदी र पदहरोको तनयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र तनयमन,  

४)  ववपद् जोणखम क्षते्रको नक्साङ्कन तथा िस्तीहरूको पदहचान र स्थानान्तरण,  

५)  ववपद् व्यवस्थापनमा सघं, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघ संस्था तथा तनजी क्षते्रसँग सहयोग, 

समन्वय र सहकायय,  
६)  ववपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन,  

७)  ववपद् जोणखम न्यूनीकरण सम्िन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तजुयमा, कायायन्वयन, 

अनुगमन र तनयमन,  

८)  ववपद् पश्चात स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनतनयमायण,  

९)  स्थानीयस्तरको ववपद् सम्िन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान,  

१०)  स्थानीय आपतकालीन कायय सञ्चालन प्रणाली,  
११)  समुदायमा आधाररत ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्धी काययक्रमको सञ्चालन,  

१२)  ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.२१ जिािाि, वन्त्यजन्त्रु्, खानी र्था खननज पदाथयको संिक्षण  
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१)  जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खतनज पदाथयको संरक्षण सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, 

मापदण्ड तथा योजनाको कायायन्वयन र तनयमन,  

२)  पानी मुहानको संरक्षण,  

३)  सामुदातयक भू–संरक्षण र सोमा आधाररत आय आजयन काययक्रम, 

४)  भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदातयक् अनुकूलन,  

५)  खानी तथा खतनज पदाथय सम्िन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन,  

६)  िहुमूल्य धातु, पत्थर तथा खतनज पदाथयको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सहयोग,  

७)  ढुङ्गा, धगट्टी, िालुवा, माटो तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन ्तथा 
उपयोगको दताय, अनुमतत, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन,  

८)  भौगलभयक नक्सा प्रकाशन ।  

१.१.२२ िािा, संस्कृनर् ि िलिर्किाको संिक्षण ि ववकास  

१)  भाषा, संस्कृतत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्िन्धी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, 

मापदण्ड, योजना कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

२)  पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र ववकास,  

३)  परम्परागत जात्रा तथा पवयको सञ्चालन र व्यवस्थापन,  

४)  प्रचललत कानून ववरुद्धका कुरीतत तथा कुसंस्कार ववरुद्ध सामान्जक पररचालन सम्िन्धी 
कायय,  

५)  भाषा, संस्कृतत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्िन्धी अन्य कायय ।  

१.१.२३ गाउँपालिकािे संघ र्था प्रदेशसँगको सहकाययमा प्रयोग गने साझा अधिकाि  

खेिकुद ि परपत्ररका  

१)  स्थानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पूवायधार तनमायण, सञ्चालन तथा ववकास,  

२)  स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा संघ ससं्थाको तनयमन र समन्वय,  

३)  खेलकुदको ववकास र प्रवद्र्धन,  

४)  खेलकुद प्रततयोधगता आयोःेजना र सहभाधगता,  
५)  खेलकुद सम्िन्धी पूवायधारनको ववकास,  

६)  स्थानीय तहका पत्रपबत्रकाको दताय, अधधलेख तथा तनयमन ।  

 

स्वास्थ्य  
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१)  सङ्घीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड िमोन्जम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्िन्धी 
लक्ष्य र गुणस्तर तनधायरण,  

२)  जनरल अस्पताल, नलसयङ्ग होम, तनदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य ससं्थाहरू र न्क्लतनक 
दताय सञ्चालन अनुमतत र तनयमन, 

३)  स्थानीयस्तरमा औषधधजन्य वनस्पतत, जडीिुटी र अन्य औषधधजन्य वस्तुको उत्पादन, 

प्रशोधन र ववतरण,  

४)  स्वास्थ्य िीमा लगायतका सामान्जक सुरक्षा काययक्रमको व्यवस्थापन,  

५)  स्थानीयस्तरमा औषधध तथा अन्य मेङडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मलू्य तनधायरण र 
तनयमन,  

६)  स्थानीयस्तरमा औषधधको उधचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव तनरोधन प्रततरोध न्यूनीकरण,  

७)  स्थानीयस्तरमा औषधध र स्वास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण,  

८)  स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन,  

९)  स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य तनगरानी (पन्ब्लक हेल्थ सभेलेन्स),  
१०)  स्थानीयस्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र तयाललएदटभ 

स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन,  

११)  स्वास्थ जीवनशलैी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य विृको पालना, पञ्चकमय 
लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन,  

१२)  जुनोदटक र कीटजन्य रोगको तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन,  

१३)  सुती, मददरा र लागू पदाथयजन्य वस्तुको प्रयोग तनयन्त्रण तथा सचेतना अलभवदृ्धध,  

१४)  आयुवेददक, युनानी, आम्ची, हालमयोतयाधथक, प्राकृततक धचर्कत्सा लगायतका परम्परागत 
स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन, 

१५)  जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको तनयन्त्रण योजना र कायायन्वयन,  

१६)  रोगको तनयन्त्रण तथा रोकथाम,  

१७)   आकन्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन ।  

ववद्युर्, खानेपानी र्था लसँचाइ जस्र्ा सेवाहरू  

१)  ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन,  

२)  खानेपाली महसलु तनधायरण र खानेपाली सेवाको व्यवस्थापन,  
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३)  स्थानीय साना सतह तथा भूलमगत लसँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममयत सम्भार, सेवा 
शलु्क तनधायरण र सङ्कलन सम्िन्धी व्यवस्थापन ।  

सेवा शलु्क, दस्रु्ि, दण्ड जरिबाना र्था प्राकृनर्क स्रोर्बाट प्राप्र् िोयल्टी, पययटन शलु्क  

१)  स्थानीय सेवा शलु्क, दस्तुर, दण्ड जररिाना सम्िन्धी नीतत, कानून मापदण्ड योजना तजुयमा, 
कायायन्वयन र तनयमन,  

२)  प्राकृततक स्रोत साधन र सेवा शलु्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र तनयमन,  

३)  खतनज पदाथयको उत्खनन ्र सो सम्िन्धी रोयल्टी सङ्कलन,  

४)  सामुदातयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनिाट प्रातत रोयल्टी सङ्कलन,  

५)  पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनिाट प्रातत रोयल्टी सङ्कलन ।  

वन, जङ्गि, वन्त्यजन्त्रु्, चिाचुरुङ्गी, जि उपयोग, वार्ाविण, पयायविण र्था जैववक वववविर्ा  

१)  वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चरचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पयायवरण तथा जैववक ववववधता 
सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन, अनुमन र तनयमन,  

२)  स्थानीयस्तरमा सामुदातयक, ग्रामीण तथा शहरी, धालमयक, कवुललयती र साझेदारी वनको 
संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग, अनुगमन र तनयमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन,  

३)  मध्यवती क्षेत्रको सामुदातयक, धालमयक किुललयती वनको व्यवस्थापन,  

४)  स्थानीयस्तरमा नदी र्कनार, नदी उकास, नहर र्कनार तथा सडक र्कनारमा वकृ्षारोपण 
व्यवस्थापन,  

५)  स्थानीयस्तरमा तनजी वनको प्रवद्र्धन, अनुगमन र तनयमन,  

६)  स्थानीयस्तरमा सावयजतनक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र 
व्यवस्थापन,  

७)  स्थानीयस्तरमा जडीिुटी तथा अन्य गैरकारठ वन पैदावार सम्िन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, 

सङ्कलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन र िजार व्यवस्थापन,  

८)  वनिीउ िगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन,  

९)  नसयरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवद्र्धन,  

१०)  वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यावसातयक पालन, उपयोग र अनुगमन,  

११)  मानव तथा वन्यजन्तु िीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन,  

१२)  स्थानीय प्राणी उद्यान (धचङडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन,  

१३)  स्थानीय वन्यजन्तु पययटन र आयआजयन,  
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१४)  स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन,  

१५)  स्थानीयस्तरमा वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अलभलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान,  

१६)  ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातान्त्वक महत्वका वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती  

क्षेत्रका जग्गा सम्िन्धी लगत,  

१७)  लमचाहा प्रजाततको तनयन्त्रण,  

१८)  स्थानीयस्तरको जोणखम न्यूनीकरण,  

१९)  जैववक ववववधताको अलभलेखाङ्कन,  

२०)  स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्र्धन,  

२१)  स्थानीय साना जल उपयोग सम्िन्धी क्षेत्रगत आयोजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन र 
अनुगमन,  

२२)  रैथाने प्रजाततको संरक्षण र प्रवद्र्धन,  

२३)  स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोणखम नयूनीकरण,  

२४)  स्थानीयस्तरमा प्रदषूण तनयन्त्रण र हातनकारक पदाथयहरूको तनयमन तथा व्यवस्थापन,  

२५)  स्थानीयस्तरमा न्यून कावयनमुखी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्िन,  

२६)  स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र तनधायरण र व्यवस्थापन ।  

सामाक्जक सुिक्षा ि गरिबी ननवािण  

१)  सामान्जक सुरक्षा तथा गररिी तनवारण सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन 
र अध्ययन अनुसन्धान,  

२)  लक्षक्षत समूह सम्िन्धी स्थानीय योजना, काययक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन,  

३)  सामान्जक सुरक्षाको कायायन्वयनको लाधग संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्थासँग सम्पकय , 
समन्वय र सहकायय,  

४)  सामान्जक सुरक्षा सम्िन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सचूना व्यवस्थापन,  

५)  गररि घरपररवार पदहचान सम्िन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र तनयमन,  

६)  स्थानीय सामान्जक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन ।  

व्यक्तर्गर् घटना, जन्त्म मतृ्य,ु वववाह ि र्थ्याङ्क  

१)  व्यन्क्तगत घटना (जन्म, मतृ्य,ु वववाह, िसाइँसराइ, सम्िन्ध ववच्छेद र धमयपुत्र र धमयपुत्री) 
को दताय,   
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२)  व्यन्क्तगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्िन्धी नीतत, कानून मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन 
तनयमन,  

३) व्यन्क्तगत घटनाको अलभलेख व्यवस्थापन र प्रततवेदन ।  

सुकुम्बासी व्यवस्थापन  

१)  सुकुम्िासीको पदहचान र अलभलेख व्यवस्थापन, 

२)  सुकुम्िारी सम्िन्धी जीववकोपाजयन र िसोिास व्यवस्थापन ।  

प्राकृनर्क स्रोर्बाट प्राप्र् िोयल्टी  

१)  प्राकृततक स्रोतिाट प्रातत हुने रोयल्टी सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा तनयमन,  

२)  प्राकृततक स्रोतिाट प्रातत हुने रोयल्टीको सङ्कलन तथा िाँडफाँट ।  

सवािी सािन अनुमनर्  

१)  यातायत व्यवस्थापन सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 
तनयमन,  

२)  स्थानीय सावयजतनक यातायतको रुछट तनधायरण, अनुमतत, नवीकरण, खारेजी, सेवाको 
गुणस्तर, भाडा दर तनधायरण र तनयमन,   

३)  वातावरणमैत्री, जलवायु पररवतयन अनुकूलन, ववपद् जोणखम संवेघ, अपाङ्गता र लैङ्धगकमैत्री 
यातायत प्रणालीको स्थनीय तहमा प्रवद्र्धन ।  

१.२ गाउँ पालिकाका अन्त्य काम, कर्यव्य ि अधिकाि  

माधथ उन्ल्लणखत अधधकारका अततररक्त गाउँपाललकाको अन्य काम, कतयव्य र अधधकार देहाय 
िमोन्जम हुनेछ –  

िूलम व्यवस्थापन  

१)  सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भू–उपयोग नीतत, योजना, 
काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन,  

२)  सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवन्स्थत िस्ती ववकासका काययक्रमको 
तजुयमा र कायायन्वयन, एकीकृत वस्ती ववकासका लाधग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा 
ववकास र व्यवस्थापन,  

३)  स्थानीयस्तरमा अव्यवन्स्थत िसोिास व्यवस्थापन ।  
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सञ्चाि सेवा  

१)  सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेललसेन्टर, 

केिुल तथा तारववहीन टेलललभजन प्रसारणको अनुमतत, नवीकरण र तनयमन,  

२)  स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रववधधको ववकास र प्रवद्र्धन गने ।  

यार्ायार् सेवा  

१)  स्थानीय िस, िली िस, िाम जस्ता मध्यम क्षमताका मास िान्ञ्जट प्रणालीको नीतत, 

मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन, अनुगमन र तनयमन,  

२)  रान्रिय रेल पूवायधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रलभत्र शहरी रेल सेवाको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन, ममयत सम्भार, समन्वय, साझेदारी र सहकायय ।  

िघ,ु घिेिु र्था साना उद्योग  

१)  लघ,ु घरेलु र साना उद्योगको दताय, नवीकरण, खारेजी, तनयमन, ववकास प्रवद्र्धन र 
व्यवस्थापन,  

२) उद्यमलशलताको ववकास र प्रर्वद्र्धन ।  

न्त्यूनर्म दििेट ननिायिण  

१)  गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको तनमायण कायय तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लाधग तनमायण 
सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्नु पनेछ ।  

२)  श्रलमकको ज्यालादर तनधायरण गदाय नेपाल सरकारले तनधायरण गरेको रान्रिय न्यूनतम 
पाररश्रलमकभन्दा कम नहुने गरी तोक्नु पनेछ । 

योजना र्जुयमा र्था कायायन्त्वयन 

१) गाउँपाललकाले आफ्नो अधधकारक्षेत्रलभत्रका ववषयमा स्थानीयस्तरको ववकासका लाधग 
आवधधक, वावषयक, रणनीततगत ववषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीघयकालीन ववकास योजना 
िनाई लागू गनुय पनेछ ।  

२)  योजना िनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीतत, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र 
प्रर्क्रयासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, िालमैत्री, जलवायु पररवतयन अनुकूलन, 

ववपद् व्यवस्थापन, लैङ्धगक तथा सामान्जक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्िन्न्धत 
ववषयलाई ध्यान ददनु पनेछ ।  

३)  गाउँपाललकाको योजना िनाउँदा देहायका ववषयलाई प्राथलमकता ददनु पनेछ –  

क)  आधथयक ववकास तथा गररिी तनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,  
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ख)  उत्पादनमलूक तथा तछटो प्रततफल प्रातत गनय सर्कने,  

ग)  जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार िढ्ने,  

घ)  स्थानीय िालसन्दाहरूको सहभाधगता जुट्ने, स्वयं सेवा पररचालन गनय सर्कने तथा लागत 
कम लाग्ने,  

ङ)  स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधधकतम प्रयोग हुने,  

च)  मदहला, िालिाललका तथा वपछङडएका वगय, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,  

छ)  लैङ्धगक समानता र सामान्जक समावेशीकरण अलभवदृ्धध हुने,  

ज)  दीगो ववकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गनय सघाउ प¥ुयाउने,  

झ)  भावषक तथा सांस्कृततक पक्षको जगेनाय र सामान्जक सद्भाव तथा एकता अलभवदृ्धधमा 
सघाउ प¥ुयाउने ।  

 

 

१.३ वडा सलमनर्को काम, कर्यव्य ि अधिकािः  

क)  वडालिरका योजना र्जुयमा, कायायन्त्वयन र्था अनुगमन  

१)  सहभाधगतामलूक योजना तजुयमा प्रणाली अनसुार िस्ती वा टोलस्तरिाट योजना तजुयमा 
प्रर्क्रया अवलम्िन गरी िस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथलमकीकरण 
तथा छनौट गने,  

२)  टोल ववकास ससं्थाको गठन र पररचालन तथा वडालभत्र सञ्चालन हुने योजनाहरूका लाधग 
उपभोक्ता सलमततको गठन तथा सोको अनुगमन गने,  

३)  वडालभत्रका योजना तथा भौततक पूवायधारको संरक्षण, ममयत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन 
गने,  

ख)  र्थ्याङ्क अद्यावधिक र्था संिक्षण  

१)  तनजी घर तथा घर पररवारको लगत राख्ने,  
२)  ऐततहालसक, पुरातान्त्वक, सांस्कृततक तथा धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सावयजतनक तथा सामुदातयक भवन, सावयजतनक ऐलानी, पती जग्गाको लगत राख्ने तथा 
संरक्षण गने,  

३)  खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिल, धमयशाला, धालमयक तथा सांस्कृततकस्थाल, डाँडापाखा, 
चरनक्षेत्र, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, ढुङ्गेधारा, गुठीघर, िाटो, सडक, पुल, 
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पुलेसा, कुलो, नहर, पानी घट्ट, लमलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधधक लगत राख्ने, 
संरक्षण गने र खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सदहतको वडाको प्वधचत्र तयार तथा 
अद्यावधधक गने,  

ग)  ववकास कायय  

१)  िाल उद्यानको व्यवस्था गने,  

२)  अनौपचाररक लशक्षा काययक्रम, लशश ुस्याहार तथा प्रारन्म्भक िाल ववकास केन्र सञ्चालन र 
व्यवस्थापन गने,  

३)  पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदातयक लसकाइ केन्र, िालक्लव तथा िालसञ्जालको सञ्चालन 
र व्यवस्थापन गने,  

४)  वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गने,  

५)  खोप सेवा काययक्रमको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गने,  

६)  पोषण काययक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गने,  

७)  वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना ववकास तथा स्वास्थ्य सूचना काययक्रमको सञ्चालन गने,  

८)  शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य न्क्लतनकको सञ्चालन गने, गराउने,  

९)  सावयजतनक शौचालय, स्नान गहृ तथा प्रततक्षालयको तनमायण र व्यवस्थापन गने, गराउने,  

१०)  िडास्तरीय सामुदातयक धाराको प्रवन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको तनमायण, संरक्षण र गुणस्तर 
तनयमन गने,  

११)  घरिाट तनकास हुने फोहोरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, 

ढल तनकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको तनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण 
गने, गराउने,  

१२)  कृवष तथा फलफूल नसयरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्र्धन तथा िडास्तरीय अगुवा कृषक 
ताललमको अलभमुखीकरण गने,  

१३)  कृवष िीउ ववजन, मल तथा औषधधको माग सङ्कलन गने,  

१४)  कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वववरण सङ्कलन गने,  

१५)  पशपुक्षी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन,  

१६)  वडालभत्रको चरनक्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने,  

१७)  स्थानीय समदुायका चाडपवय, भाषा ससं्कृततको ववकासको लाधग कला, नाटक, जनचेतनामूलक 
तथा सांस्कृततक काययक्रम गने, गराउने,  
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१८)  स्थानीय मौललकता झन्ल्कने सांस्कृततक रीततररवाजलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गने,  

१९)  वडालभत्र खेलकुद पुवायधारको ववकास गने,  

२०)  अन्तरववद्यालय तथा क्लि माफय त खेलकूद काययक्रमको सञ्चालयत गने गराउने,  

२१)  वडा क्षेत्रलभत्रको िाटोघाटो चालु अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गने,   

२२)  वडालभत्रका सडक अधधकारक्षेत्रमा अवरोध र अततक्रमण गनय नददने,  

२३)  िाटोघाटोमा िाढी, पदहरो, हुरी तथा प्राकृततक प्रकोपिाट उत्पन्न अवरोध पञ्छाउने,  

२४)  घरेलु उद्योगको लगत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पदहचान गने,  

२५)  वडालभत्र घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गने,  

२६)  प्रचललत कानून िमोन्जम व्यन्क्तगत घटना दताय, अद्याधधक तथा सोको अलभलेख सङ्कलन 
तथा संरक्षण गने,  

२७)  व्यन्क्तगत घटना दताय सम्िन्धी जनचेतना काययक्रम सञ्चालन गने,  

२८)  सामान्जक सुरक्षा भिा ववतरण तथा अलभलेख अद्यावधधक गने,  

२९)  वडालाई िालमैत्री िनाउने,  

३०)  वडालभत्र आधथयक तथा सामान्जक रुपमा पतछ परेका मदहला, िालिाललका, दललत, 

अपाङ्गता भएका व्यन्क्त, जेरठ नागररक, अल्पसङ्ययक, सीमान्तकृत समुदायको 
अलभलेख राखी सामान्जक र आधथयक उत्थान सम्िन्धी काम गने,  

३१)  ववलभन्न समदुायबिच सामान्जक सद्भाव र सौहादयता कायम गने,  

३२)  िालवववाह, िहुवववाह, लैङ्धगक दहँसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हललया प्रथा, छाउपडी, 
कमलरी प्रथा, िालश्रम, मानव िेचबिखन जस्ता सामान्जक कुरीतत र अन्धववश्वासको अन्त्य 
गने, गराउने,  

३३)  प्रधचलत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भलूम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, ववज्ञापन 
कर, स शलू्क पार्कय ङ्ग, नयाँ व्यवसाय दताय, लसफाररस दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोसञ्जन 
करको लेखोजोखा र सङ्कलन गरी सम्िन्न्धत गाउँपाललकामा प्रततवेदन सदहत रकम िुझाउने,  

३४)  अशक्त बिरामी भएको िेवाररस वा असहाय व्यन्क्तलाई नन्जकको अस्पताल वा स्वास्थ्य 
केन्रमा प¥ुयाई औषधोपचार गराउने,  

३५)  असहाय वा िेवाररस व्यन्क्तको मतृ्यु भएमा तनजको दाह संस्कारको व्यवस्था लमलाउने,  

३६)  सडक िालिाललकाको उद्धार र पुनस्र्थापनाको लाधग लगत सङ्कलन गने,  
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३७)  वडालभत्रको सामुदातयक वन, वनजन्य सम्पदा र जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्रध्न 
गने,  

३८)  वडा, टोल, िस्तीस्तरमा हररयाली क्षेत्र ववस्तार गने, गराउने,  

३९)  वडालाई वातावरणमैत्री िनाउने,  

४०)  प्राङ्गाररक कृवष, सुरक्षक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाय, पूणय खोप, खुला ददशामुक्त सरसफाई, 

वातावरणमैत्री तथा िालमैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्मक काययहरू गने, गराउने,  

४१)  वडालभत्र घरिास पययटन (होम स्टे) काययक्रम प्रवद्र्धन गने,  

घ)  ननयमन कायय  

१)  वडालभत्र सञ्चाललत ववकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता सलमततहरूका काययको 
अुनगमन तथा तनयमन गने,  

२)  लसकमी, डकमीलाई भूकम्प प्रततरोधी भवन तनमायण सम्िन्धी ताललम ददने,  

३)  खाद्यन्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथय तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र 
मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता दहत संरक्षण गने,  

४)  वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्ने,  
५)  हाट िजारको व्यवस्थापन गने, गराउने,  

६)  ववद्युत चुहावट तथा चोरी तनयन्त्रण सहयोग गने ।  
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परिच्छेद २ 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र्था काययपालिकाको काम, कर्यव्य ि अधिकाि 

प्रचललत कानुन िमोन्जम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा गाउँ काययपाललकाको काम, कतयव्य र 
अधधकार तपलशल िमोन्जम रहने व्यवस्था छ । 

२.१ अध्यक्षको काम, कर्यव्य ि अधिकाि  

१ सभा तथा काययपाललकाको िैठक िोलाउने र िैठकको अध्यक्षता गने,  

२ सभा तथा काययपाललकाको िैठकमा िैठकको काययसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गराउने, 

३ वावषयक काययक्रम तथा िजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने, 

४ सभाको अधधवेशन आब्हान र अन्त्य गने, 

५ सभा र काययपाललकाको तनणयय कायायन्वयन गने गराउने, 

६ काययपाललकाको दैतनक काययको सामान्य रेखदेख, तनदेशन र तनयन्त्रण गने, 

७ उपप्रमुख, काययपाललकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतलाई काजमा खटाउने, 

८ दफा १२ को खण्ड ङ िमोन्जम िडा सलमततिाट सम्पादन हुने लसफाररस तथा प्रमाणणत हुने 
ववषय िाहेक प्रचललत नेपाल कानुन िमोन्जम स्थानीय तहिाट गनुयपने प्रमाणणत वा लसफाररस 
गने, 

९ गाउँपाललकाको चल अचल सम्पवि हेरचाह तथा ममयत सम्भार गने गराउने र आम्दानी, खचय 
दहसाि र अन्य कागजपत्र सुरक्षक्षत राख्न,े राख्न लगाउने ।  

१० गाउँपाललकाका सलमतत, उपसलमतत तथा वडा सलमततको कामको रेखदेख गने, 

११ सावयजतनक सेवा प्रवाह सम्िन्धी गुनासो व्यवस्थापन गने, गराउने । 
१२ सात ददनभन्दा िढी समय गाउँपाललकामा अनुपन्स्थत हुने भएमा उपाध्यक्षलाई काययभार 

ददने र उपाध्यक्ष पतन अनुपन्स्थत भएमा कुनै सदस्यलाई काययभार ददने ।  

१३ सभा वा काययपाललकाले तोकेका अन्य काम गने ।  

२.२ उपाध्यक्षको काम, कर्यव्य ि अधिकाि 

१ न्यातयक सलमततको संयोजक भई कायय गने,  

२ प्रमुखको अनुपन्स्थततमा तनजको काययभार सम्हाल्ने, 

३ गैरसरकारी संघ संस्थाका र्क्रयाकलापको समन्वय गने, 
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४ उपभोक्ता दहत संरक्षण सम्िन्धी काययको समन्वय गने, 

५ योजना तथा काययक्रमको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण गरी सोको प्रततवेदन िैठकमा पेश गने, 

६ सभा र काययपाललकाद्वारा गदठत सलमततहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गने, 

७ सात ददनभन्दा िढी समय गाउँपाललकामा अनुपन्स्थत हुने भएमा अध्यक्षलाई जानकारी 
गराउने, 

८ सभा, काययपाललका तथा अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कायय गने ।  

२.३ वडा अध्यक्षको काम, कर्यव्य ि अधिकाि  

१ वडा सलमततको अध्यक्ष भई कायय गने,  

२ वडा सलमततका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गने, 

३ वडाको ववकास योजना, िजेट तथा काययक्रम तयार गने, गनय लगाउने तथा स्वीकृततका लाधग 
गाउँपाललकामा पेश गने, 

४ वडािाट कायायन्वयन हुने योजना तथा काययक्रम कायायन्वयन गने गराउने, सोको अनुगमन 
तथा आवधधक समीक्षा गने, गराउने । 

५ दफा १२ को खण्ड ङ मा उन्ल्लणखत ववषयमा लसफाररस तथा प्रमाणणत सम्िन्धी कायय गने, 

६ सात ददनभन्दा िढी समय वडामा अनुपन्स्थत हुने भएमा वडाको दैतनक प्रशासतनक तथा 
लसफाररस सम्िन्धी कायय गनय सम्िन्न्धत वडा सलमततको कुनै सदस्यलाई न्जम्मेवारी तोकी 
सोको जानकारी प्रमुखलाई ददने,  

७ काययपाललका, सभा वा वडा सलमततले तोकेका अन्य कायय गने । 

२.४ काययपालिकाका सदस्यको काम, कर्यव्य ि अधिकाि  

१ काययपाललकाको िैठकमा भाग ललने,  

२ प्रमुखले तोकेको ववषयगत क्षेत्रको सयंोजक वा प्रमखु भई तोर्कएको काम गने, 

३ सात ददनभन्दा िढी समय गाउँपाललकामा अनुपन्स्थत हुने भएमा प्रमुखलाई जानकारी 
गराउने, 

४ काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

२.५ गाउँपालिकामा िहने ववलिन्त्न सलमनर्हरूको काम, कर्यव्य ि अधिकािहरूः 
२.५.१ िाजश्व सलमनर् 

क) नेपालको सवंवधानको अनुसूची ८ र ९ मा उन्ल्लणखत कर, शलु्क, दस्तुर, दण्ड जररवाना, 
रोयल्टी तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ९ अन्र्तगत उन्ल्लणखत ववविय 
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अधधकार क्षेत्रलभत्रका कर, दस्तुर, शलु्क लगाउने, उठाउने र राजश्वको समुधचत उपयोग गनय स्थानीय 
सरकारको रूपमा गाउँपाललकाले गाउँसभा तथा काययपाललकािाट जारी गनुयपने ऐन, तनयमावली, 
ववतनयमावली, तनदेलशका तथा मापदण्डहरूको पदहचान गरी ववद्यायन सलमततलाई पत्राचार गने तथा 
राजश्व संिद्ध नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

ख) स्थानीय राजश्व परामशय सलमतत, स्रोत अनुमान तथा िजेट लसमा तनधायरण सलमतत र िजेट 
तथा काययक्रम तजुयमा सलमततसँग समन्वयमा रही आवश्यक सूचना, वववरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध 
गराई िजेट, नीतत तथा काययक्रम तनमायण गनय सहयोग गने ।  

ग) स्थानीय संधचतकोषमा रहने रकमहरूको व्यवस्थापन सम्िन्धमा आवश्यक सहयोग, सुझाव 
उपलब्ध गराउने ।  

घ) आफ्नो क्षेत्रलभत्रका करदाताहरूको पदहचान गने, सि ैकरदातालाई करको दायरामा ल्याउने र 
कर प्रशासनलाई सरल, सहज र पारदशी िनाई करदातामैत्री कायायलयको रूपमा ववकास गनय आवश्यक 
नीततगत तथा व्यवस्थापकीय प्रिन्धको लाधग अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त ववधी, प्रकृया र 
प्रणालीको लसफाररस गने । राजश्व व्यवस्थापन सम्िन्धमा गनुयपने सुधारका पक्षहरू सम्िन्धमा 
लसफाररस गने ।  

ङ)  प्रधचलत कानूनको पररपालना तथा यथाथय कायायन्वयन सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोजना 
तथा वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारी रूपमा भए नभएको तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी 
कानून कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत ववभाग÷महाशाखा तथा अन्य 
प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको काययसम्पादनमा थप सहजता 
र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  

च) सिै करदाताहरूको वववरणलाई अध्यावधधक राखी सूचना प्रववधधको प्रयोगिाट कर संकलन 
गने समिन्धमा संवद्ध ववभाग, शाखासँग सहयोग तथा समन्वय गने ।  

छ) सलमततले आफ्नो कामकारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सुझावहरू प्रमुख माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

ज) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

२.५.२ वविायन सलमनर्ः  

क) ववधायन सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

ख) नेपालको सवंवधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा संघ तथा प्रदेश कानून िमोन्जम 
स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपाललकाले गाउँसभा तथा काययपाललकािाट जारी गनुयपने ऐन, 
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तनयमावली, ववतनयमावली, तनदेलशका तथा मापदण्डहरूको पदहचान गरी कानूनी ढाँचामा मस्यौदा 
गने, संवद्ध सरोकारवालाहरूबिच छलफल गरी गराई सुझावहरू प्रातत गने र अन्न्तम मस्यौदा 
तजुयमा गरी गाउँसभा तथा गाउँकाययपाललकामा पाररत गनय प्रस्तुत गने ।  

ग) न्यातयक सलमतत, प्रमुख प्रशासर्कय अधधकृतको न्यातयक रोहिाट भएका तनणयय तथा 
लमलापत्रको कायायन्वयन अवस्था सम्िन्धमा अवलोकन गरी प्रभावकारी कायायन्वयनका लाधग 
आवश्यक प्रिन्ध लमलाउने ।  

घ) गाउँपाललकाको समग्र ता ववषयगत क्षेत्रहरूमा समयानुकुल सुधार गनय आवश्यक पने नीतत, 

कानून तथा काययववधधको अध्ययन ववश्लेषण गरी गाउँ सुव्यवस्थामा अलभवदृ्धध गनय आवश्यक 
संशोधन तथा पुनरावलोकन तथा कानून कायायन्वनलाई सुतनन्श्चत गनय गराउन आवश्यक संयन्त्र 
तथा काययप्रणालीको लसफाररस गने ।  

छ) प्रचललत कानूनको पररपालना तथा यथाथय कायायन्वयन सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोःेजना 
तथा वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारी रूपमा भए नभएको तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी 
कानून कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत ववभाग÷शाखा तथा अन्य 
प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको काययसम्पादनमा थप सहजता 
र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने । 
ज) गाउँपाललकाको समग्र ववधध तथा ववधायन क्षेत्रको काम कारवाहीमा आवश्यक सुधारको 
अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव ददने ।  

झ) सलमततले आफ्नो कामकारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सुझावहरू प्रमुख माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

ञ) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

२.५.३ सुशासन सलमनर्ः  

क) सुशासन सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

ख) गाउँपाललकाको संस्थागत सुशासन कायम गरी स्थानीय शासन, ववकास तनमायण तथा सेवा 
प्रवाहमा उच्चतम सदाचार, पारदलशयता, तनयलमतता र प्रभावकारीतामा कायम गनय÷गराउन आवश्यक 
नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

ग) संस्थागत सुशासन तथा सहरी सुव्यवस्था काम गनय आवश्यक प्रस्तावहरू सम्िन्धमा छलफल 
गरी रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  
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घ) गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी िनाउन उपयुक्त प्रणालीको 
लसफाररस गने ।  

ङ) संवद्द कानून तथा गाउँपाललकाको तनणयय कायायन्वयन र त्यसको उपलब्धी सम्िन्धमा 
तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत 
ववभाग÷शाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको 
काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  

च) गाउँपाललकाको समस्त प्रशासतनक काम कारवाहीमा आवश्यक सुधारको अध्ययन अनुसन्धान 
गरी सुझाव ददने ।  

छ) सलमततले आफ्नो काम कारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सझुावहरू प्रमखु माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

ज) काययपाललकाको तोकेका अन्य कायय गने ।  

२.५.४ अन्त्य सलमनर्हरूः  

माधथ उल्लेणखत सलमततका अततररक्त समेत तपसील िमोन्जमका अन्य सलमततहरू गठन गनय 
सर्कनेछन भने उक्त सलमततहरू काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

िवन व्यवस्था सलमनर्ः  

भवन व्यवस्था सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

अ) गाउँपाललकाका क्षेत्रलभत्र तनमायण गररने भवनहरू सम्िन्धी ववद्यमान कानून, मापदण्ड तथा 
भवन संदहताको अध्ययन गरी सम्िद्ध ववज्ञहरूको सुझाव समेतका आधारमा संसोधन पुनररावलोकन 
गनुयपने सम्िन्धमा ठोस प्रस्ताव लसफाररस गने ।  

आ) गाउँसभा तथा काययपाललकािाट स्वीकृत िजेट, नीतत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय गराउन 
आवश्यक रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  

इ) भवन तनमायणको तनयलमत अनुगमनलाई व्यवन्स्थत रूपमा संःंचालन गरी तत्काल कारवाही 
अतघ िढाउन संस्थागत संयन्त्र िनाउने र कारवाहीको लाधग प्रमुख समक्ष लसघ्र पेश गनय समन्वय 
गने ।  

ई) सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोजना तथा वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारी रूपमा कानून 
िमोन्जम पारदशी ढंगले कायय भए नभएको तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई 
सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत ववभाग÷शाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग 
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समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनसुारको काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता 
ल्याउन सहयोग गने ।  

उ) भवन तनमायण इजाजत, तनमायण सम्पन्नता जस्ता काययहरूलाई अझ सरल प्रभावकारी र 
पारदशी गराउने घरधनीहरूलाई स्वीकृत नक्सा िमोन्जम मात्र तनमायण गनय अलभमखुीकरण गने 
आदद काययलाई प्राथलमकताका साथ अतघ िढाउन समन्वय गने ।  

ऊ)  सलमततले आफ्नो कामकारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेददन तथा सुझावहरू प्रमुख माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

ऋ)  काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

सूचना प्रवविी सलमनर्ः  

सूचना प्रववधध सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

१)  गाउँपाललकाको संस्थागत सुशासन कायम गरी स्थानीय शासन, ववकास तनमायण तथा सेवा 
प्रवाहमा उच्चतम सदाचार, पारदलशयता, तनयलमतता र प्रभावकारीता कायम गनय÷गराउन सूचना 
प्रववधधको प्रयोगलाई उच्च िनाउन आवश्यक नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

२) संस्थागत सुशासन तथा सहरी सुव्यवस्था कायम गनय सूचन प्रववधध सञ्चाल ववका सम्िन्धी 
आवश्यक प्रस्तावहरू सम्िन्धमा छलफल गरी रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने 
। गाउँले हाल प्रदान गरेका सूचना प्रववधधमा आधाररत सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारीताका सम्िन्धमा 
अनुगमन गरी आगामी ददनमा ललनुपने नीततगत, कानूनी सुधारको उपायहरू काययपाललकाको िैठकमा 
प्रस्तुत गने ।  

३) गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी िनाउन सूचना प्रववधधसँग जोड्ने 
उपयुक्त प्रणालीको लसफाररस गने ।  

४)  संवद्द कानून तथा गाउँपाललकाको तनणयय कायायन्वयन र त्यसको उपलब्धी सम्िन्धमा 
तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत 
ववभाग÷शाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कउका काययवववरण अनुसारको 
काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  

५) गाउँपाललकाको समस्त प्रशासतनक काम कारवाहीमा सूचना प्रववधधको प्रयोग सम्िन्धमा 
आवश्यक सुधारको लाधग अध्ययन अनुसन्धकान गरी सुझाव ददने ।  

६)  सलमततले आफ्नो कामकारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सुझावहरू प्रमुख माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  
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७) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

 

सम्पदा र्था पययटन सलमनर्ः 
सम्पदा तथा पययटन सलमततकाो काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

१) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रका ससं्कृतत र सम्पदाको सरंक्षण, सम्िद्र्धन र प्रवद्धन गनय तथा 
पययटन ववकासको तनलमि आवश्यक नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

२) गाउँसभा तथा काययपाललकािाट स्वीकृत नीतत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय गराउन 
आवश्यक रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  

३) स्थानीय संस्कृतत, सम्पदा, चाडपवय, जात्रा, ववहार, मन्न्दर, धालमयक क्षेत्र, पययटन क्षेत्र लगायत 
पुरातान्त्वक महत्वका नदी र्कनार, पाटीपौवा, िाजागाजा, गुठी परम्परा तथा अन्य मुतय अमुतय 
सम्पदाको सम्िन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, ववश्लेषण गरी सुधार तथा संरक्षणको तनलमि 
अवलम्िन गनुयपने नीतत तथा संस्थागत व्यवस्थाको लसफाररस गने ।  

४) संस्कृतत, सम्पदा संरक्षण तथा पययटन ववकाससँग सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोजना, तथा 
वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारी रूपमा कानून िमोन्जम पारदशी ढंगले कायय भए नभएको तनयलमत 
अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत 
ववभाग÷शाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको 
काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  

५) सलमततले आफ्नो कामकारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सुझावहरू प्रमुख माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

६) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

आधथयक ववकास सलमनर्ः  

आधथयक ववकास सलमततको काम कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ ।  

क)  गाउँपाललकाको ववविय सुशासन कायम गरी तनयलमतता, लमतव्यतयता, काययदक्षता, 
प्रभावकाररता र औधचत्य पुन्रट हुने गरी लेखाप्रशासन संचलान गनय÷गराउन आवश्यक नीतत, योजना 
तथा काययक्रम तजुयमा गने ।  

ख) खचय सम्िन्धी प्रचललत कानूनको यथाथय पररपालना गराउन आवश्यक प्रस्तावहरू सम्िन्धमा 
छलफल गरी रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  
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ग)  गाउँपाललका खचय व्यवस्थालाई अधधकतम उपलन्ब्धमूलक िनाई जनउिरदायी खचय प्रणालीको 
लसफाररस गने । स्वीकृत िजेटको पररधधलभत्र रही कानून िमोन्जम खचय गने प्रशासतनक प्रणालीलाई 
सुदृढ िनाउने । प्रचललत कानून िमोन्जम रहने स्थानीय संधचत कोष, आकन्स्मक कोषको 
व्यवस्थापनमा सहयोग गने ।  

च) केन्र, ववभाग, आयोजना तथा वडा काययलयको खचय व्यवस्थापनलाई कानून िमोन्जम पारदशी 
ढङ्गले पररचालन भए नभएको तनयलमत अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत 
गराउने । ववषयगत क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत ववभाग÷महाशाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय 
गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकाररता ल्याउन सहयोग 
गने ।  

छ) गाउँपाललकाको समस्त वविीय काम कारवाहीमा आवश्यक सुधारको अध्ययन अनुसन्धान 
गरी सुझाव ददने । महालेखापरीक्षकको कायायलयले औल्याएका िेरुजु र आधथयक अनुशासन सम्िन्धी 
सुझावहरू कायायन्वयन गने÷गराउने ।  

च) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद १० अन्तगयत तोर्कएका आधथयक 
काययप्रणाली सम्िन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रही गाउँपाललकाको आधथयक काययप्रणालीलाई व्यवन्स्थत 
िनाउन आवश्यक काययहरू गराउने ।  

छ) सलमततले आफ्नो कामकारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सुझावहरू प्रमुख माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

ज) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

सामाक्जक ववकास सलमनर्ः  

सामान्जक ववकास सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ ।  

क) गाउँपाललकाका क्षते्रको सामान्जक ववकास, समाज कल्याण, लशक्षा तथा व्यवसातयक क्षमता 
ववकास र स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार जस्ता सामान्जक क्षेत्रमा सुशासन र समदृ्धी हाँलसल गनय 
आवश्यक नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

ख) मदहला, िालिाललका, जेरठ नागररक, असाहाय, अपांगता भएका व्यन्क्त, वपछङडएको वगय, 
समुदाय, शहरी गररि ताथ लसमान्तकृतहरूको हकदहत र सुववधाको तनन्म्त गाउँपाललकाले अवलम्िन 
गरेको नीतत तथा काययक्रमको कायायन्वयन गनय गराउन आवश्यक रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप 
समेत लसफाररस गने ।  
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ग) गाउँपाललकाको स्वास्थ्य, लशक्षा, रोजगारी, खेलकुद आददको क्षेत्रमा गुणात्मक तथा जनउपयोगी 
काययपद्धततको ववकास गरी सक्षम, उत्कृरट, सिल र प्रततस्पधी नागररक ववकासमा केन्न्रत भई 
स्थानीय शासन संचालनका लाधग आवश्यक संयन्त्र तथा कयायप्रणालीको लसफाररस गने ।  

घ) समाजकल्याण तथा सामान्जक ववकासका ववववध क्षेत्रहरूमा सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, 
आयोजना तथा वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारुी रूपमा कानून िमोन्जम पारदशी ढंगले कायय भए 
नभएको तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँगग 
सम्िन्न्धत ववभाग÷महाशाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण 
अनुसारको काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  

ङ) गाउँपाललकाको समस्त सामान्जक क्षेत्रको काम कारवाहीमा आवश्यक सुधारको अध्ययन 
अनुसन्धान गरी सुझाव ददने ।  

च) सलमततले आफ्नो काम कारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सझुावहरू प्रमखु माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  

छ) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

पूवायिाि ववकास सलमनर्ः  

पूवायधार ववकास सलमततको काम कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ   

क) गाउँपाललकाका क्षेत्रलभत्र तनमायण गनय आवश्यक भौततक पूवायधारहरूको पदहचान गरी तत ्
सम्िन्धमा आवश्यक नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

ख) गाउँसभा तथा काययपाललकािाट स्वीकृत िजेट, नीतत तथा काययक्रम कायायन्वयन गनय गराउन 
आवश्यक रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  

ग) सुरक्षक्षत तथा व्यवन्स्थत तनमायणका लाधग अन्य स्थानीय तहहरूसँग समेत एर्ककृत रूपमा 
संचालन गनय आवश्यक ठूला पररयोजनाहरू सम्िन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, ववश्लेषण 
गरी लसफाररस गने ।  

घ) शहरी पूवायधार ववकास तथा भौततक तनमायणसँग सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोजना तथा 
वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारी रूपमा कानून िमोन्जम पारदशी ढंगले कायय भए नभएको तनयलमत 
अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत 
ववभाग÷महाशाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको 
काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  
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ङ) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अन्य सरकारी तनकाय, संस्थान आददिट हुने भौततक तनमायण संवद्ध 
काययहरूमा आवश्यक समन्वय गरी तनमायण काययमा एकरूपता र गुणस्तरीयता कायम गनय सहयोग 
गने ।   
च) गाउँपाललकाको स्वीकृत िजेट अन्तगयत तनमायण गररने शहरी पुवायधारहरू समयमै सम्पन्न 
गने, गुणस्तरीयता र उपयोधगतामा कमी आउन नददने, अपांगतामैत्री संरचनाहरू तनमायण गने तथा 
सावयजतनक दहत र सरोकारलाई उच्च महत्व ददई भौततक संरचनाहरू तनमायण गनय गराउन आवश्यक 
कानूनी तथा संस्थागत प्रिन्ध गनय लसफाररस गने ।  

छ) सलमततले आफ्नो काम कारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सझुावहरू प्रमखु माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गनै प्रिन्ध लमलाउने ।  

ज) काययपाललकाले तोकेका अन्य कायय गने ।  

वार्ाविण र्था ववपद् व्यवस्थापन सलमनर्ः  

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय िमोन्जम हुनेछ ।  

क) गाउँपाललकाका क्षेत्रलभत्रको वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हररयाली प्रवधयन तथा 
प्रदषुण तनयन्त्रण सम्िन्धमा आवश्यक नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा गने ।  

ख) गाउँसभा तथा काययपाललकािाट स्वीकृत वातावरण सम्िन्धी िजेट, नीतत तथा काययक्रम 
कायायन्वयन गनय गराउन आवश्यक रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  

ग) सफा, सुन्दर र स्वच्छ गाउँ िनाउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, ववश्लेषण गरी लसफाररस 
गने ।  

घ) गुणस्तरीय खाद्यपदाथय ववक्री ववतरणको व्यवस्थापनको तनलमि आवश्यक पुवायधार, तनयलमत 
अनुगमन र कारवाही सम्िन्धमा आवश्यक नीततगत तथा संस्थागत संयन्त्र ववकास गनय अध्ययन 
छलफल गरी प्रस्ताव पेश गने ।  

ङ) वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन काययमा सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोजना 
तथा वडा कायायलयहरूिाट प्रभावकारी रूपमा कानून िमोन्जम पारदशी ढंगले कायय भए नभएको 
तनयलमत अनुगमन सुपररवेक्षण गरी कायायन्वयनलाई सुतनन्श्चत गराउने । ववषय क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत 
ववभाग÷शाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका काययवववरण अनुसारको 
काययसम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकारीता ल्याउन सहयोग गने ।  
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च) गाउँपाललकालाई सुरक्षक्षत शहरको रूपमा ववकास गनय तनमायण गररने सिै भौततक पूवायधारहरूमा 
ववपद् जोणखम न्यूनीकरणको प्रववधध र उपकरणहरू प्रयोग गने प्रणाली पदहचान गरी तत ्सम्िन्धमा 
आवश्यक नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमाm गने ।  

छ) गाउँसभा तथा काययपाललकािाट स्वीकृत ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्धी नीतत तथा काययक्रम 
कायायन्वयन गनय गराउन आवश्यक रणनीतत, काययनीतत, र्क्रयाकलाप समेत लसफाररस गने ।  

ज) सुरक्षक्षत तथा व्यवन्स्थत गाउँ तनमायणका लाधग अन्य स्थानीय तहहरूसँग समेत एकीकृत 
रूपमा सञ्चालन गनय आवश्यक ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्धी ववषयमा संयुक्त तिरिाट अध्ययन, 

अनुसन्धान, ववश्लेषण गरी लसफररस गने ।  

झ) शहरी पूवायधार ववकास तथा भौततक तनमायणमा ववपद् जोलमख न्यूतनकरणका अवधारणालाई 
मूल प्रवाहीकरण गररए नगररएको सम्िन्धमा सम्िन्न्धत ववभाग, शाखा, आयोजना तथा वडा 
कायायलयहरूको तनयलमत अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी कायायन्वयनलायय सुतनन्श्चत गराउने । ववषय 
क्षेत्रसँग सम्िन्न्धत ववभाग÷शाखा तथा अन्य प्रशासतनक एकाईसँग समन्वय गरी तोर्कएका 
काययवववरण अनुसारको कायय सम्पादनमा थप सहजता र प्रभावकाररता ल्याउन सहयोग गने ।  

ज) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अन्य सरकारी तनकाय आददिाट हुने भौततक तनमायण सम्िद्ध 
काययहरूमा आवश्यक समन्वय गरी प्रकोपिाट िच्न आवश्यक पहल गने ।  

ट) ववपद् व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रिन्ध गनय लसफाररस 
गने ।  

ठ) सलमततले आफ्नो काम कारवाही, लसफाररस, अध्ययन प्रततवेदन तथा सझुावहरू प्रमखु माफय त ्
काययपाललकाको िैठकमा पेश गने प्रिन्ध लमलाउने ।  
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परिच्छेद ३ 

मनाङ ङङस्याङ गाउँपालिकाको संगठनात्मक संिचना ि काययहरु 

नेपालको संबिधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, नेपाल सरकारिाट स्वीकृत कायय 
ववस्ततृीकरण प्रततवेदन तथा नेपाल सरकार द्वारा स्वीकृत अन्तररम संगठन संरचना र दरिन्दी 
तेररज समेतका आधारमा मनाङ ङङस्याङ गाउँपाललका, गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा रहने ववलभन्न 
शाखाहरू र ती शाखाहरूिाट सम्पादन गररने काययहरूलाई तलका िुँदाहरुमा प्रस्तुत गररएको छ ।  

३.१ प्रशासन, योजना र्था अनुगमन शाखा  

३.१.१ प्रशासन इकाइ  

– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्िन्धी नीतत, मापदण्ड, सेवा शतय, योजना, कायायन्वयन र 
तनयमन ।  

– संववधानको धारा ३०२ िमोन्जम समायोजन भई आउने कमयचारीको व्यवस्थापन  

– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

– गाउँ पाललकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना तथा दरिन्दी तनधायरण, जनशन्क्त 
व्यवस्थापन र ववृि ववकास सम्िन्धी कायय ।  

– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववधधको उपयोग, प्रवद्र्धन र तनयमन  

– मानव ससंाधन ववकासका लाधग अल्पकालीन तथा दीघयकालीन योजना तजुयमा ।  

– गाउँपाललकामा सावयजतनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन ।  

– स्थानीय शान्न्त सलमतत सम्िन्धी काययहरू ।  

– संघ तथा प्रदेश तहमा संववधान तथा कानून िमोन्जमको सहभाधगता तथा प्रतततनधधत्व ।  

– न्जल्ला समन्वय सलमततसँगको समन्वय ।  

– वडा तहसँगको सम्पकय  र समन्वय ।  
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– पत्राचार, सभा, समारोह, लशरटाचार ।  

– काययपाललका तथा सभाको िैठक व्यवस्थापन ।  

– काययपाललकाको तनणययहरूको ववद्युततय माध्यमिाट अलभलेखीकरण तथा प्रकाशन ।  

– काययपाललकाका ववलभन्न सलमतत, उपसलमतत, काययदलको िैठक व्यवस्थापन ।  

– स्थानीय चाडपवय, सावयजतनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन ।  

– उपाधी तथा ववभुषण सम्िन्धी लसफाररश, अलभलेख ।  

 

३.१.२ िाजश्व इकाइ  

– राजश्व सम्िन्धी नीतत, कानून तजूयमा, कायायन्वयन र तनयमन (राजश्व चुहावट तनयन्त्रण 
समेत) 

– सम्पवि कर, घरिहाल कर, घर जग्गा रन्जरिशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क दस्तुर, 

पययटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूलमकर (मालपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन 
कर, िहालववटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ वा माररएको जीवजन्तुको हाड, लसगं, तवाँख, छालामा 
कर, प्राकृततक स्रोत साधन, व्यवसातयक कर सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायायन्वयन, 

िाँडफाँड, संकलन र तनयमन, अन्य आय व्यवस्थापन ।  

– सावयजतनक खचय तथा प्राकृततक स्रोतिाट प्रातत हुने रोयल्टी सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड 
तथा तनयमन र सोको सङ्कलन तथा िाँडफाँड ।  

– आफ्नो क्षेत्रलभत्र राजस्वका दर अन्य शलु्क तनधायरण, संघीय र प्रदेश कानून िमोन्जम 
प्राकृततक श्रोत साधन र सेवा शलु्क जस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र तनयमन ।  

– स्थानीय पूवायधार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क तथा दस्तुर (नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन, 

शलु्क तनधायरण, संकलन तथा व्यवस्थापन) ।  

– मालपोत संकलन ।  

– कानून िमोन्जम ढँुगा, धगट्टी, िालुवा, माटो, नुन, स्लेट, फायरक्लेजस्ता खानी खनीज पदाथयको 
सवेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन र सो सम्िन्धी रोयल्टी सङ्कलन ।  

– िेर्कङ्ग, कायार्कङ्ग, क्ः्यनोतनङ्ग, िञ्जी जन्म्पङ्ग, न्जपफ्लायर, ¥यान्फ्टङ्ग शलु्क ।  

– सामुदातयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनिाट प्रातत रोयल्टी सङ्कलन ।  

– पानीघट्ट, कूलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनिाट प्रातत रोयल्टी सङ्कलन ।  
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– प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्िन्धी नीतत तनधायरण र कायायन्वयन ताथ प्रदेश र संघीय 
मापदण्ड पालना ।  

– प्रचललत कानून िमोन्जम दण्ड जररवाना ।  

– राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा ववश्लेणात्मक कायय ।  

– िाँकी िक्यौता रकमको लगत र असुल उपर ।  

– करदाता लशक्षा तथा करदाता वववरण अद्यावधधक ।  

– वविीय स्रोत साधनको समतामूलक िाँडफाँड ।  

– आधथयक साधनको महिम उपयोग तथा पररचालन ।  

– राजश्व परामशय सलमतत सम्िन्धी ववषय ।  

– स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लाधग प्रोत्साहन ।  

– राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन ।  

– राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान ।  

– संघीय तथा प्रदेश कानून िमोन्जम िजेट घाटापूतत यको स्रोत व्यवस्था ।  

३.१.३ योजना र्था अनुगमन ईकाई  

– ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना र तनयमन  

– स्थानीय ववकास नीतत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघयकालीन ववकास योजना तजुयमा, 
अनुगमन तथा मूल्रयांकन   

– आधथयक, सामान्जक, साँस्कृततक, वातावरणीय, प्रववधध र पूवायधारजन्य ववकासका लाधग 
आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

– वावषयक ववकास काययक्रम, आयोजना तजुयमा, कायायन्वयन  

– ववकास तनमायण प्रकृयामा स्थानीय जनसहभाधगता अलभवदृ्धधका काययक्रम तजुयमा र 
कायायन्वयन  

– ववकास योजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  

– उपभोक्ता सलमततको वववरण, क्षमता ववकास  

– ववकासका प्राथलमकता प्रातत क्षेत्र तनधायरण  

– संघीय र प्रादेलशक आयोजना, पररयोजना कायायन्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग  

– ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्िन्धी अन्य कायय ।  

– ववकास आयोजनाको अनुगमन, आवधधक प्रगतत तथा प्रततफलको समीक्षा 
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– ववकास योजनाको अनुगमन, तथा मूल्याङ्कनको आधार तथा प्रर्क्रया तनधायरण  

– आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन  

– ववषयक्षेत्रगत नीततको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

३.१.४ कानूनी मालमिा इकाई  

– न्यातयक सलमततको सधचवालय, न्याय, कानून, मानव अधधकार प्रवद्र्धन तथा मेललमलाप र 
मध्यस्थता, तनणयय तथा फैसला कायायन्वयन  

– न्यातयक सलमततको सधचवालय सम्िन्धी कायय  

– न्याय तथा कानूनी राज्यको पररपालना  

– मानव अधधकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन  

– व्यन्क्त र समुदायिीच मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन  

– न्यातयक तनणयय तथा फैसला कायायन्वयन  

– काययपाललका तथा सभामा पेश गनुयपने ववलभन्न नीतत, तनयम तथा कानूनको मसौदामा 
संयोजन र समन्वय  

– नीतत, कानूनको प्रमाणीक प्रततको संरक्षण, प्रकाशन र अलभलेख  

– ववधायन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

३.२ पूवायिाि ववकास र्था वार्ाविण व्यवस्थापन शाखा  

३.२.१ सडक, लसचंाई र्था अन्त्य पूवायिाि ववकास इकाइ  

– स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा यातायत सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड 
तथा तनयमन  

– स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटिन्धन सम्िन्धी 
गुरुयोजनाको तजुयमा, कायायन्वयन र स्तरोन्नततका आयोजनाको पदहचान, अध्ययन, 

कायायन्वयन, ममयत, सम्भार  

– यातायत सुरक्षा व्यवस्थापन र तनयमन  

– स्थानीय सावयजतनक यातायतको रुट तनधायरण, अनुमतत, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, 

भाडा दर तनधायरण र तनयमन  

– ट्याक्सी सेवा अनमुती, व्यवस्थापन र तनयमन  

– िली िस, िामजस्ता मध्यम क्षमताका मास िान्न्जट प्रणालीको नीतत, योजना, मापदण्ड, 

कायायन्वयन, तनयमन  
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– वातावरणमैत्री, जलवायु पररवतयन अनुकूलन, अपाङ्गता र लैङ्धगगमतै्री यातायत प्रणालीको 
प्रवद्र्धन  

– आधारभूत यातायत सम्िन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय  

– यातायत क्षेत्रमा लगानी अलभवदृ्धध 

– यातायत सुववधामा नागररकको सरल, सहज र समान पहँुच  

– यातायत क्षेत्रमा वातावरणमैत्री प्रववधधलाई प्रोत्साहन  

– तनजी यातायात तनयमन व्यवस्थापन  

– साना जलववद्युत आयोजना, नवीकरणीय उजाय तथा वैकन्ल्पक ऊजाय सम्िन्धी नीतत, कानून, 

मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र तनयमन  

– वैकन्ल्पक ऊजाय सम्िन्धी प्रववधध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभवदृ्धध÷प्रवद्र्धन,  

– ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र तनयमन  

– जनसहभाधगतामा आधाररत स्वदेशी लगानीलाई प्राथलमकता ददँदै जलस्रोतको िहुउपयोगी 
ववकास काययक्रमको तजुयमा र कायायन्वयन  

– स्थानीय ववद्युत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र तनयमन  

– सडक विीको व्यवस्थापन  

– लसँचाई सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तनधायरण र तनयमन  

– लसँचाई सम्िन्धी गुरुयोजनाको तजुयमा, कायायन्वयन र स्तरोन्नततका आयोजनाको पदहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन, ममयत, सम्भार र तनयमन,  

– स्थानीय साना, सतह तथा भूलमगत लसचाई प्रणालीको सञ्चालन तनमायण, सुधार, ममयत 
सम्भार तथा सेवा शलु्कको तनधायरण र सङ्कलन व्यवस्थापन  

– जलउत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्िन्धी स्थानीय  

– तटिन्ध, नदी तनयन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन र तनयमन  

– साना जल उपयोग सम्िन्धी आयोजना तजुयमा, कायायन्वयन र अनुगमन ।  

३.२.२ िवन र्था मापदण्ड कायायन्त्वयन इकाई  

– शहरीकरण, िस्ती ववकास सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्धी योजना तजुयमा, 
आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायायन्वयन र तनयमन  

– आधारभूत आवासका योजना तजुयमा र कायायन्वयन  

– गाउँपाललकामा अव्यवन्स्थत िसोिास व्यवस्थापन काययक्रमको तजुयमा र कायायन्वयन  
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– आधारभूत िसोिास सम्िन्धमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय  

– योजनािद्ध र व्यवन्स्थत िस्ती ववकासका काययक्रमको तजुयमा कायायन्वयन  

– एकीकृत िस्ती ववकासका लाधग जगगाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन  

– आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग नीतत, योजना, काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन  

– व्यवन्स्थत िस्ती ववकासका काययक्रमको तजुयमा र कायायन्वयन  

– संघीय र प्रदेश कानून िमोन्जम स्थानीय तहमा सकुुम्िासी पदहचान र अलभलेख व्यवस्था  

– स्थानीयस्तरमा सुकुम्िासी सम्िन्धी जीववकोपाजयन र िसोिास व्यवस्था  

– एकीकृत िस्ती ववकासका लाधग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन ।  

– भूलमको वगीकरण अनुसारको लगत  

– जग्गाको र्किाकाट र भूमी लगत (नक्शा, से्रस्ता) तनमायण र संरक्षण  

– सरकारी प्रयोजनका लाधग जग्गा प्रान्तत, मुआब्जा तनधायरण तथा ववतरणमा समन्वय र 
सहजीकरण  

– जग्गा वववाद समाधानमा मेललमलाप र मध्यस्थता  

– स्मारक र पुरातान्त्वक महत्व लगायत वन, सीमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्िन्धी 
लगत  

– भवन सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्धी योजना तजुयमा, आयोजना पदहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन र तनयमन,  

– रान्रिय भवन सदंहता तथा मापदण्ड िमोन्जम भवन तनमायण अनमुतत र तनयमन  

– भवन तनमायणको नक्शा स्वीकृतत, संशोधन, तनयमन  

– पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्राहालय संरक्षण, सम्वद्र्धन र पुन तनमायण,  

– सरकारी भवन, ववद्यालय, सामुदातयक भवन, सभागहृ तथा अन्य सावयजतनक भवन तथा 
संरचना तनमायण र ममयत संभार,  

३.२.३ वार्ाविण र्था ववपद् व्यवस्थापन इकाई  

– ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको 
कायायन्वयन र तनयमन  

– ववपद् पूवय तयारी तथा प्रततकायय योजना, जोणखम न्यूनीकरण कायय योजना  

– ववपद् पूवय तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूवय भण्डारण, ववतरण र समन्वय  

– ववपद् जोणखम क्षते्रको नक्साङ्कन तथा िस्तीहरूको पदहचान र स्थानान्तरण  
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– ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघ ससं्था, तनजीक्षेत्रसँग सहयोग, 

समन्वय र सहकायय  

– ववपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनके पररचालन  

– ववपद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पुनयस्थापना र पुनतनमायण  

– ववपद् सम्िन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान  

– प्राकृततक प्रकोपको रोकथाम र पूवय तयारी  

– ववपद् जोणखम न्यूनीकरणका लाधग पूवय सूचना प्रणाली सम्िन्धी काययक्रमको तजुयमा र 
कायायन्वयन  

– िारुण यन्त्र तथा एम्िुलेन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  

– स्थानीय आपतकालीन कायय सञ्चालन प्रणाली  

– फोहरमैला सङ्कलन, पुन  उपयोग, प्रशोधन, ववसजयन र सोको सेवा शलु्क तनधायरण र तनयमन  

– ल्याण्डर्फल साईट व्यवस्थापन ।  

– सरसफाई तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन ।  

– सावयजतनक शौचालय व्यवस्थापन ।  

३.३ सामाक्जक ववकास शाखा  

३.३.१ सामान्जक सुरक्षा तथा पंन्जकरण इकाई  

– सामान्जक सुरक्षा सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन र अध्ययन अनुसन्धान  

– सङ्घ तथा प्रदेशले तनधायण गरेको मापदण्ड िमोन्जम सामान्जक सुरक्षा सम्िन्धी काययक्रम 
कायायन्वयन  

– सामान्जक सुरक्षाको कायायन्वयनको लाधग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकय , 
समन्वय र सहकायय  

– स्थानीय सामान्जक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्यांक संकलन एवं 
व्यवस्थापन  

– आधुतनक प्रववधधमाफय त ् व्यन्क्तगत घटना दताय (जन्म, मतृ्य,ु वववाह, िसाईसराई, सम्िन्ध 
ववच्छेद र धमयपुत्र धमयपुत्री), अलभलेख व्यवस्थापन तथा प्रततवेदन  

३.३.२ महहिा, बािबालिका र्था समाज कल्याण इकाई  

– लैंधगक समानता  

– मदहला हक सम्िन्धी नीतत, योजना कायायन्वयन, समन्वय र तनयमन  
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– मदहलाको आधथयक, सामान्जक, राजनीततक सशक्तीकरण, क्षमता ववकास  

– लैंधगक दहसंा तनवारणका लाधग तनरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र 
पुन स्थापना 

– लैंधगक उिरदायी िजेट  

िालिाललका, र्कशोर र्कशोरी तथा युवा तथा खेलकुद ववकास  

– िालिाललकाको हकहीत संरक्षण सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 
तनयमन  

– िालिाललकाको हकहीत संरक्षण  

– िालमैत्री शासकीय प्रवन्ध, िाल क्लि, िाल संरक्षण सलमतत तथा िाल सञ्जाल  

– िालिाललकाको हकहीत संरक्षण सम्िन्धमा संघ, प्रदेश तथा अन्य तनकायसँगग सम्पकय , 
समन्वय तथा सहकायय,  

– िालिाललका पररवार सहयोग  

– वैकन्ल्पक स्याहार पद्धततको कायायन्वयन  

– िाल न्याय  

– िाल गहृ, पुन स्थापना केन्र, लशश ुस्याहार केन्र र िाल ववकास केन्र व्यवस्थापन  

– असहाय िालिाललकाका, सडक िालिाललका व्यवस्थापन  

– िाल दहसंा तनयन्त्रण  

– िालसुधार तथा पुन स्थापना केन्र स्थापना, सञ्चालन अनुमती र तनयमन  

– आपत्कालीन िाल उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन  

अपांगता भएका व्यन्क्त तथा जेरठ नागररक  

– जेरठ नागररकको लगत, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास्थ्य सुववधा, सामान्जक सुरक्षा सम्िन्धी 
कायय  

– जेरठ नागररक क्लि, ददवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन  

– सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुन स्थापना केन्र तथा असक्त स्याहार 
केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन  

– अपाङ्गता भएका व्यन्क्त तथा असहायको लगत अद्यावधधक, पररचयपत्र ववतरण, सामान्जक 
सुरक्षा तथा सुववधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण  
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– अपाङ्गता भएका व्यन्क्तमैत्री पूवायधार तनमायण तथा सञ्चालन  

– अपाङ्गता भएका व्यन्क्त र असक्तहरूको व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य कायय ।  

– एकल मदहला सम्िन्धी कायय  

गैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्वय तथा तनयमन  

– स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्िन्धी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामान्जक तथा सामुदातयक 
संघसंस्था) को दताय, नवीकरण तथा तनयमन  

– गुठी, कोष तथा अन्य िरटहरूको व्यवस्थापन  

– तनजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकायय  

– समन्वय र पररचालन  

– सामान्जक संघसंस्था सम्िन्धी अन्य ववषय ।  

संस्कृतत, सम्पदा, लललतकला तथा पययटन प्रवद्र्धन  

– भाषा, संस्कृतत र लललतकलाको संरक्षण र ववकास सम्िन्धी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, 

मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र तनयमन  

– पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्र्धन र ववकास  

– परम्परागत रूपमा चललआएका जात्रा तथा पवयको सञ्चालन र व्यवस्थापन  

– स्थानीय महत्वका धालमयक तथा सांस्कृततक सम्पदाको व्यवस्थापन  

– पययटकीय महत्वका स्थल तथा सम्पदाको पदहचान, संरक्षण र प्रवद्र्धन  

– पययटन पूवायधार ववकास तथा प्रोत्साहन  

– पुरातान्त्वक, धालमयक महत्वका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्िद्र्धन  

– भाषा, संस्कृतत, जात्रा, पवय र लललतकलाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र ववकास ।  

स्वास्थ्य इकाई  

– आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजनाको तनमायण, 

कायायन्वयन तथा तनयमन ।  

– रान्रिय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड िमोन्जम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्िन्धी 
लक्ष्य र गुणस्तर तनधायरण ।  

– रान्रिय र प्रादेलशक मापदण्ड अनरुूप जनरल अस्पताल, नलसयङ्ग होम, तनदान केन्र तथा 
अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्क्लतनक दताय, सञ्चालन अनुमतत र तनयमन ।  

– आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन ।  
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– अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन ।  

– स्वास्थ्य सेवा सम्िन्धी भौततक पूवायधार ववकास तथा व्यवस्थापन ।  

– सरसफाई सचेतनाको अलभवदृ्धध ।  

– रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा ।  

– औषधी पसल सञ्चालन र तनयमन ।  

– औषधीजन्य वनस्पतत, जटीिुटी र अन्य औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र ववतरण  

– स्वास्थ्य िीमा  लगायतका सामान्जक सुरक्षा काययक्रमको व्यवस्थापन ।  

– औषधी तथा अन्य मेङडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य तनधायरण र तनयमन ।  

– औषधीको उधचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव तनरोधक प्रततरोध न्यूतनकरण ।  

– औषधी र स्वास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण । 

– स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन ।  

– जनस्वास्थ्य तनगरानी (पन्ब्लक हेल्थ सभेलेन्स) ।  

– प्रिद्र्धनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पुस्र्थापनात्मक र तयाललएदटभ स्वास्थ्य सेवाको 
सञ्चालन ।  

– स्वस्थ जीवनशलैी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य विृको पालना, पञ्चकमय 
लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको प्रिद्र्धन ।  

– जुनोदटक र कीटजन्य रोगको तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन । 

– सुततय, मददरा र लागू पदाथयजन्य वस्तुको प्रयोग तनयन्त्रण तथा सचेतना अलभवदृ्धध ।  

– आयुवेददक, युनानी, आम्ची, होलमयोतयाधथक, प्राकृततक धचर्कत्सा लगायतका परम्परागत 
स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन ।  

– जनस्वास्थ्य, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको तनयन्त्रण योजना र कायायन्वयन । 
– सरुवा तथा नसने रोगको तनयन्त्रण तथा रोकथाम ।  

– आन्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह ।  

– स्थानीय खानेपानी सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र तनयमन ।  

– खानेपानी महसलु तनधायरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन ।  

– सावयजतनक स्थलमा वपउने पानी व्यवस्थापन ।  

– पानी मुहानको संरक्षण ।  

– स्वच्छ खानेपानी आपूतत य सम्िन्धी अन्य ववषय ।  
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३.४ लशक्षा, युवा र्था खेिकुद शाखा 
– प्रारन्म्भक िाल लशक्षा तथा ववद्यालय लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, खुला तथा वैकन्ल्पक लशक्षा 

(गुरुकुल, मदरसा, गुम्िा आदद), तनरन्तर लसकाइ तथा ववशेष लशक्षा सम्िन्धी नीतत, कानून, 

मापदण्ड, योजनाको तनमायण, कायायन्वयन, तनयमन ।  

– प्राववधधक लशक्षा तथा व्यावसातयक ताललमको योजना तजुयमा, सञ्चालन, अनुमतत र तनयमन   

– पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायायन्वयन ।  

– ववद्यालय लशक्षक तथा कमयचारी व्यवस्थापन । 

– ववद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमतत, स्वीकृतत, समायोजन तथा तनयमन ।  

– शकै्षक्षक पूवायधार तनमायण र ममयत सम्भार । 
– आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीषा व्यवस्थापन । 

– ववद्याथी लसकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन । 

– ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रववृिको व्यवस्थापन । 
– शकै्षक्षक परामशय सेवाको अनुमतत तथा तनयमन । 
– स्थानीयस्तरको शकै्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रववधधको संरक्षण, प्रिद्र्धन र स्तरीकरण । 

– माध्यलमक तहसम्मको शकै्षक्षक काययक्रमको समन्वय र तनयमन । 
– पुस्तकालय एवम ्पत्रपबत्रका ।  

– स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामदुातयक अध्ययन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  

– नेपाल सरकारिाट लशक्षातफय  प्रातत सशतय अनुदानको सम्पूणय िजेट तथा काययक्रम सञ्चालन  

– स्थानीयस्तरमा खेलकूद प्रशासन तथा सघं संस्थाको तनयमन र समन्वय ।  

– खेलकुदको संरचनाको पूवायधार तनमायण, सञ्चालन तथा ववकास ।  

– खेलकुदको ववकास र प्रिद्र्धन । 
– खेलकुद प्रततयोधगता आयोजना र सहभागीता । 

– अततररक्त र्क्रयाकलाप सम्िन्धी ववषय । 
– युवा जागरण, सशन्क्तकरण र पररचालन । 

– युवा सीप, उद्यमशीलता तथा नेततृ्व ववकास । 
– खेलकुद ववकास सलमतत गठन व्यवस्थापन तथा पररचालन । 
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३.५ कृवि सेवा केन्त्र 

– कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापनसम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायायन्वयन र तनयमन ।  

– कृवष िजार सूचना, कृवष िजार तथा हाटिजारको पूवायधार तनमायण, साना लसचंाई तनमायण, 

ताललम, प्रववधध प्रसार, प्राववधधक टेवा, कृवष सामग्री आपूतत य र कृषक क्षमता ववकास 
काययक्रमको सञ्चालन ।  

– कृवषजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्त्रण ।  

– कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रिद्र्धन । 
– कृवष प्रसार तथा जनशन्क्तको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचालन । 

– उच्च मूल्ययुक्त कृवषजन्य वस्तुको प्रिद्र्धन, ववकास तथा िजारीकरण । 

– कृवषसम्िन्धी िीमा र कजाय सहजीकरण । 

– शीत भण्डारणको व्यवस्थापन । 

– कृषकहरूको क्षमता अलभवदृ्धध, प्राववधधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशन्क्तकरण । 

– कृवष िीउबिजन, नश्ल सुधार, मलखाद र रसायन तथा औषधीहरूको आपूतत य, उपयोग र 
तनयमन  

– कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्िन्धी स्थानीय संघ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन 
र तनयमन । 

– कृवष सम्िन्धी प्रववधधको संरक्षण र हस्तान्तरण । 

– कृवष तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली तथा कृवष सम्िन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार  

– कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन ।  

– पशपुालन र पश ुस्वास्थ्य सम्िन्धी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 
तनयमन । 

– पशपुन्छी िजार सूचना, हाटिजारको पूवायधार तनमायण, ताललम, प्राववधधक टेवा, कृषक क्षमता 
ववकास काययक्रमको सञ्चालन र तनयमन ।  

– पशपुन्छीजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्त्रण ।  

– पशपुन्छी धचर्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन ।  



46 
 

– पशनुश्ल सुधार पद्धतत ववकास र व्यवस्थापन । 

– पशपुन्छी सम्िन्धी िीमा र कजाय सहजीकरण । 

– स्थानीय चरन तथा खकय  ववकास र व्यवस्थापन । 

– पश ुआहारको गुणस्तर तनयमन । 

– स्थानीय स्तरमा पशपुन्छी सम्िन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली । 
– पश ुिधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र तनयमन । 
– पशपुालन तथा पश ुस्वास्थ्य सम्िन्धी अन्य कायय । 

 

 

३.६ आधथयक प्रशासन शाखा  

– आधथयक (काययववधध) नीतत, कानुन, मापदण्ड, कायायन्वयन र तनयमन, आधथयक प्रशासन र 
व्यवस्थापन । 

– िजेट सीमा तनधायरण, िजेट तजुयमा, कायायन्वयन र तनयमन । 
– सन्ञ्चत कोष तथा आकन्स्मक कोषको व्यवस्थापन । 

– लगानी र लाभांशको व्यवस्थापन । 
– लेखा व्यवस्थापन, खचय, राजश्व, धरौटी, काययसञ्चालन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा 

सम्पविको एकीकृत वववरण । 
– समन्रटगत आधथयक अवस्थाको ववश्लेषण । 

– ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थापन र तनयमन । 
– लगानी प्रक्षेपण (सहकारी, सहकारी तथा तनजी) र वविीय व्यवस्थापन । 

– कारोिारको लेखाङ्कन, तनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन । 

– राजश्व तथा व्ययको अनुमान । 
– आधथयक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्िन्धी अन्य ववषय । 

३.६.१ आन्त्र्रिक िेखा पिीक्षण ईकाई  

– आन्तररक तथा पूवय लेखापरीक्षण ।   

– लेखापरीक्षण वववरण (िेरुजूको लगत समेत) को अलभलेख व्यवस्थापन । 
– अन्न्तम लेखापरीक्षण काययमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण । 

– लेखापालनसम्िन्धी क्षमता ववकास कायय । 
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– िेरुजु फछ्र्यौट ।  

 

 

३.१.५ वडा कायायिय  

– आफ्नो वडा लभत्रको वस्तुगत वववरण (नदीनाला, जैववक ववववधता, खतनज पदाथय, 
जनसंययाको िनोट, आधथयक अवस्था, उद्योगधन्दा, लशक्षा तथा स्वास्थ्य सम्िन्धी वववरण 
आदद) तयार गने, अद्यावधधक गदै लैजाने,  

– तनजी घर तथा घरपररवारको लगत राख्ने,  
– ऐततहालसक, पुरातान्त्वक, सांस्कृततक तथा धालमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सावयजतनक तथा सामुदातयक भवन, सावयजतनक, ऐलानी, पती जग्गाको लगत राख्ने तथा 
संरक्षण गने,  

– खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिल, धमयशाला, मठ, मन्न्दर, गुम्वा, मन्स्जद, देवस्थल, 

मदरसा, पततय जग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार कुवा, धारा, 
ढँुगेधारा, गुठीघर, िाटो, सडक, पुल पलेुसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, लमलको तथ्याङ्क सङ्कलन 
गरी अद्यावधधक लगत राख्ने, संरक्षण गने र खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सदहतको वडाको 
पाश्रव धचत्र तयार तथा अद्यावधधक गने ।  

– वडाका ववकास तनमायणका योजना तजुयमा, कायायन्वयन, अनुगमन तथा आवधधक प्रगतत 
समीक्षा गने ।  

– सहभागीतामूलक योजना तजुयमा प्रणाली अनुसार िस्ती वा टोलस्तरिाट योजना तजुयमा 
प्रर्क्रया अवलम्िन गरी िस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथलमकीकरण 
तथा छनौट गने ।  

– टोल ववकास ससं्थाको गठन र पररचालन तथा वडालभत्र सञ्चालन हुने योजनाहरूका लाधग 
उपभोक्ता सलमततको गठन तथा सोको अनुगमन गने ।  

– वडालभत्रका योजना तथा भौततक पूवायधारको संरक्षण, ममयत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन 
गने ।  

– िालउद्यानको व्यवस्था गने ।  

– अनौपचाररक लशक्षा काययक्रम तथा प्रारन्म्भक िाल ववकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन 
गने ।  
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– पुस्तकालय, वाचनालय, सामदुातयक लसकाई केन्र, िालक्लि तथा िालसञ्चालको सञ्चालन 
र व्यवस्थापन गने ।  

– वडा तहको स्वास्थ्य केन्र तथा उप केन्रको व्यवस्थापन गने ।  

– िालिाललकाहरूलाई बि.लस.न्ज., पोललयो, लभटालमन (ए) को व्यवस्था गने । 

– पोषण काययक्रमको सञ्चालन गने ।  

– वडा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना ववकास तथा स्वास्थ्य सूचना काययक्रमको सञ्चालन गने ।  

– शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य न्क्लतनकको सञ्चालन गने, गराउने ।  

– सावयजतनक शौचालय तथा स्नान गहृको तनमायण र व्यवस्थापन गने, गराउने ।  

– वडास्तरीत सामुदातयक धाराको प्रिन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको तनमायण, संरक्षण र गुणस्तर 
तनयमन गने ।  

– घरिाट तनकास हुने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, 

ढल तनकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको तनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण 
गने, गराउने ।  

– कृवष तथा फलफूल नसयरीको स्थापना, समन्वय, प्रवद्र्धन र वडास्तरीय अगुवा कृषक 
ताललमको अलभमुखीकरण गने ।  

– कृवष मलको माग सङ्कलन गने ।  

– कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वववरण तयार गने ।  

– पशपुंछी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन ।  

– वडालभत्रको चरन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने ।  

– स्थानीय समदुायका चाडपवय, भाषा ससं्कृततको ववकासको लाधग कला, नाटक, जनचेतनामूलक 
तथा सांस्कृततक काययक्रम गने गराउने ।  

– स्थानीय मौललकता झन्ल्कने सांस्कृततक रीततरीवाजलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गने ।  

– वडालभत्र खेलकुद पूवायधारको ववकास गने ।  

– अन्तर ववद्यालय तथा िालक्लव माफय त ्खेलकुद काययक्रमको सञ्चालन गने गराउने ।  

– वडा क्षेत्रलभत्रको िाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गने,  

– वडालभत्रका सडक अधधकारक्षेत्रमा अवरोध र अततक्रमण गनय नददने,  

– िाटोघाटोको िाढी, पदहरो पन्छाउने,  

– घरेलु उद्योगको लगत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पदहचान गने,  
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– वडालभत्र घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गने,  

– प्रचललत कानून िमोन्जम व्यन्क्तगत घटना दताय, अद्यावधधक र सोको अलभलेख संरक्षण 
गने,  

– व्यन्क्तगत घटना दताय सम्िन्धी जनचेतना काययक्रम सञ्चालन गने,  

– सामान्जक सुरक्षा भिा ववतरण तथा अलभलेख अद्यावधधक गने,  

– वडालाई िालमैत्री िनाउने,  

– वडालभत्र आधथयक तथा सामान्जक रूपमा पतछ परेका मदहला, िालिाललका, दललत, अपाङ्गता 
भएका व्यन्क्त, जेरठ नागररक, अल्पसंययक, सीमान्तकृत समुदायको अलभलेख राखी 
सामान्जक र आधथयक उत्थान सम्िन्धी काम गने,  

– ववलभन्न समदुायका िीच सामान्जक सदभाव र सौहादयता कायम गने,  

– िालिाललका, मदहला ववरुद्धको दहँसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हललया प्रथा, छाउपडी, 
कमलरी प्रथा, िालश्रम, मानव िेचबिखन, तनरक्षरता जस्ता सामान्जक कुररती र 
अन्धववश्वासको अन्त्य गने, गराउने,  

– प्रचललत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भूमी कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, ववज्ञापन 
कर, स शलु्क पार्कय ङ्ग, नयाँ व्यवसाय दताय, लसफाररस दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन 
करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी गाउँपाललकामा प्रततवेदन सदहत रकम िुझाउने,  

– असक्त बिरामी भएको िेवाररस वा असहाय व्यन्क्तलाई नन्जकको अस्पताल वा स्वास्थ्य 
केन्रमा पुययाई औषधोपचार गराउने,  

– असहाय वा िेवाररस व्यन्क्तको मतृ्यु भएमा तनजको दाह संस्कारको व्यवस्था लमलाउने,  

– सडक िालिाललकाको उद्धार र पुनस्र्थापना गने, गराउने,  

– वडालभत्रको सामुदातयक वन, वनजन्य सम्पदा र जैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गने,  

– वडा, टोल, िस्तीस्तरमा हररयाली क्षेत्र ववस्तार गने, गराउने,  

– वडालाई वातावरणमैत्री िनाउने,  

– प्राङ्गाररक कृवष, सुरक्षक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाय, पूणय खोप, खुला ददशामुक्त सरसफाई, 

वातावरणमैत्री तथा िालमैत्री शासनजस्ता प्रवद्र्धनात्मक काययहरू गने, गराउने ।  

– कानून िमोन्जमका तनयमन कायय गने ।  

– वडलभत्र सञ्चाललत ववकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता सलमततहरूका काययको 
तनयमन गने,  
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– घरतनमायण गुणस्तर तथा भवन संदहता र मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गने, 

लसकमी, डकमीलाई भूकम्प प्रततरोधी भवन तनमायण सम्िन्धी ताललम ददने,  

– खाद्यन्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथय तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र 
मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता दहत संरक्षण गने,  

– वडालभत्र उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्ने,  
– हाट िजारको व्यवस्थापन गने, गराउने,  

– ववद्युत चुहावट तथा चोरी तनयन्त्रण गने ।  

– नाता, नागररकता आददको लसफाररश तथा प्रमाणणत गने ।  

– आफ्नो भौगोललक क्षेत्र लभत्रको तनमायण कायय तथा अन्य सेवाको प्रयोजनका लाधग तनमायण 
सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महशलूको स्थानीय दररेट तोक्ने ।  

– आफ्ना वडालभत्रका उपभोक्ता सलमतत, सहकारी संस्था, तनजी क्षेत्र लगायतका सिै ववर्कास 
साझेदारहरूसँग ववकास तनमायण तथा सावयजतनक सेवा प्रवाहमा समन्वय गने ।  

– समय समयमा नेपाल कानूनले तोकेिमोन्जम अन्य काम गने ।  

– पन्ञ्जकरण, नागररकता तथा अलभलेख व्यवस्थापन  

– गाउँपाललकामा व्यन्क्तगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायायन्वयन र तनयमन,  

– संघीय कानून र मापदण्ड िमोन्जम गाउँपाललकामा व्यन्क्तगत घटना (जन्म, मतृ्यु, वववाह, 

िसाई सराइ, सम्िन्ध ववच्छेद र धमयपुत्र र धमयपुत्री) को दताय,  
– आधुतनक प्रववधध अपनाई व्यन्क्तगत घटनाको अलभलेख व्यवस्थापन र प्रततवेदन,  

– नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रका लाधग लसफाररस लगायतका महत्वपूणय अलभलेखको 
व्यवस्थापन,  

– स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन सम्िन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 
तनयमन,  

– स्थानीय स्तरको अलभलेख व्यवस्थापन ।  

– नाता प्रमाणणत गने,  

– नागररकता तथा नागररकताको प्रततललवप ललनका लाधग लसफाररस गने,  

– िहाल करको लेखाजोखा लसफाररस गने,  

– कोठा खोल्न रोहिरमा िस्ने,  
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– मोही लगत कट्टाको लसफाररस गने,  

– घरजग्गा करको लेखाजोखा लसफाररस गने,  

– जन्म लमतत प्रमाणणत गने,  

– व्यापार व्यवसाय िन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हँुदै नभएको लसफाररस 
गने,  

– लमलापत्रको कागज गराउने तनवेदन दताय गनय लसफाररस गने,  

– वववाह प्रमाणणत तथा अवववादहत प्रमाणणत गने,  

– तन शलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्य उपचारको लसफाररस गने,  

– अङ्गे्रजी माध्यममा लसफाररस तथा प्रमाणणत गने,  

– घरपाताल प्रमाणणत गने,  

– व्यन्क्तगत वववरण प्रमाणणत गने,  

– पुजायमा घरकायम गने लसफाररस गने,  

– फरक, फरक नाम, थर, जन्म लमतत तथा प्रमाणणत दवुै नाम गरेको व्यन्क्त एकै हो भन्ने 
लसफाररस गने,  

– नाम, थर, जन्म लमतत संशोधनको लसफाररस गने,  

– जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गने,  

– कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणणत गने,  

– र्किाकाट गनय लसफाररस गने,  

– संरक्षक प्रमाणणत गने तथा ससं्थागत र व्यन्क्तगत संरक्षक लसफाररस गने,  

– जीववतसँगको नाता प्रमाणणत गने,  

– हकवाला वा हकदार प्रमाणणत गने,  

– नामसारी गनय लसफाररस गने,  

– जग्गाको हक सम्िन्धमा लसफाररस गने,  

– मतृकसँगको नाता प्रमाणणत तथा सन्ममन लसफाररस गर्यने,  

– उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने,  

– जीववत रहेको लसफाररस गने,  

– पूवय प्राथलमक ववद्यालय खोल्ने लसफाररस र अनुमतत ददने,  

– जग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस प्रमाणणत गने,  
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– ववद्यालयको कक्षा थप गनय लसफाररस गने,  

– पालन पोषणको लाधग लसफाररस गने,  

– वैवादहक अङ्धगकृत नागररकता लसफाररस गने,  

– आधथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्नता प्रमाणणत गनय वा आधथयक अवस्था िललयो वा 
सम्पन्नता प्रमाणणत  

– ववद्यालय ठाउँ सारी गनय लसफाररस गने,  

– धारा तथा ववद्युत जडानको लाधग लसफाररस गने,  

– प्रचललत कानून अनुसार प्रत्यायोन्जत अधधकार िमोन्जमको अन्य लसफाररस वा प्रमाणणत 
गने ।  
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परिच्छेद ४ 

गाउँपालिकाको कायायियबाट सम्पादन गरिने मुख्य काययहरु ि काययप्रणािी 

४.१ कामको ववविण ि कायय फछ्र्यौट गने समयावधि 

लस.
नं 

कामको ववविण सम्पादन गरिने अवधि क्जम्मेवाि पदाधिकािी 

१ गाउँपाललकािाट संचालन गररने 
आयोजनाहरुको सम्झौता 

पेश भएकै ददन, वा थप 
वववरण ललनुपने भएमा 
३ ददन लभत्र ।  

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷योजना शाखा 
प्रमुख÷सम्िन्धीत 
प्राववधीक 

२ अत्यावश्यक आयोजना छनौटको माग  

 

पेश भएकै ददन, वा 
थप वववरण ललनुपने 
भएमा ३ ददन लभत्र ।
  

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷ योजना शाखा 
प्रमुख । 

३ सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी  

  

पेश भएकै ददन, वा 
थप वववरण ललनुपने 
भएमा ३ ददन लभत्र । 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷ योजना शाखा 
प्रमुख सम्िन्धीत 
प्राववधीक ÷आधथयक 
प्रशासन  शाखा प्रमुख । 

४ प्राकृततक प्रकोप र ववपदमा राहतको माग
  
 

पेश भएकै ददन, वा 
थप वववरण ललनुपने 
भएमा ५ ददन लभत्र ।
  

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷ववपद् 
व्यवस्थापन शाखा प्रमुख 
। 

५ अपांगता पररचयपत्र प्रान्तत   प्रत्येक मदहनाको २५ 
गते 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷मदहला 
िालिाललका तथा जेरठ 
नागररक शाखा प्रमुख । 

६ ज्येरठ नागररक पररचय पत्र प्रान्तत 
  

पेश भएकै ददन । प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷ मदहला 
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िालिाललका तथा जेरठ 
नागररक शाखा प्रमुख । 

७ व्यवसाय दताय    पेश भएकै ददन । प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷प्रशासन शाखा 
प्रमुख । 

८ व्यवसाय नवीकरण   पेश भएकै ददन । प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷ उद्योग शाखा 
प्रमुख । 

९ घरको नक्सा पास   प्रर्क्रया पुरा भएपश्चात 
तुरुन्त । 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷नक्शा शाखा 
प्रमुख । 

१० तनलमयत घरको अलभलेखीकरण   प्रर्क्रया पुरा भएपश्चात 
तुरुन्त । 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷नक्शा शाखा 
प्रमुख । 

११ संस्था दताय   पेश भएकै ददन, वा 
सजयलमन गनुयपने हकमा 
३ ददन लभत्र । 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷प्रशासन शाखा 
प्रमुख । 

१२ ववद्यालय संचालन स्वीकृतत÷कक्षा स्िरोन्नतत 
लसफाररस   

पेश भएकै ददन, वा 
सजयलमन गनुयपने हकमा 
३ ददन लभत्र । 

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत ÷लशक्षा, युवा 
तथा खेलकूद शाखा प्रमुख 
। 

१३ उजुरी दताय   पेश भएकै ददन । न्यातयक सलमतत÷कानुनी 
सहजकताय । 

१४ लमलापत्र सम्िन्धी कारवाही   पेश भएकै ददन ।
  

न्यातयक सलमतत÷कानुनी 
सल्लाहकार । 
 

१५
  

गाउँपाललकािाट गररने अन्य 
लसफाररस÷प्रमाणणत गनुयपने कागजातहरु 

पेश भएकै ददन वा थप 
िुझ्नुपने हकमा ३ ददन 
लभत्र ।  

प्रमुख प्रशासकीय 
अधधकृत÷सम्िन्न्धत 
शाखा प्रमुख । 
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४.२ सावयजननक सेवाप्रवाहको कािवाही प्रक्रिया  

लस.नं प्रवाह गरिने सेवाहरु पेश गनुयपने कागजार् दस्रु्ि सम्बन्त्िी 
व्यवस्था 

१ गाउँपाललकािाट संचालन गररने 
आयोजनाहरुको सम्झौता 

१.आयोजना पुन्स्तकाको प्रतत 

२. उपभोक्ता सलमतत गठन गने 
आम भेलाको तनणयय प्रततललवप 

३. उपभोक्ता सलमततका 
सदस्यहरुको नागररकताको 
प्रततललवप 

४. प्राबिधधकिाट तयार भएको 
लागत अनुमान वववरण 

५. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 

६.उपभोक्ता सलमततिाट 
सम्झौताको लाधग न्जम्मेवार 
पदाधधकारी तोर्कएको उपभोक्ता 
सलमततको तनणयय । 
७. खाता सञ्चालन गने 
पदाधधकारी तोर्कएको तनणयय र 
खाता सञ्चालनको लाधग 
आवश्यक कागजातहरु । 
८.आयोजना कायायन्वयनको कायय 
ताललका । 
९. कायायलयले तोके िमोन्जमका 
अन्य कागजातहरु ।  

तन शुल्क । 
 

२ अत्यावश्यक आयोजना छनौटको 
माग 

१. आयोजना माग सम्िन्धी टोल 
ववकास संस्था, लाभग्राही 
उपभोक्ताहरुको िैठकको तनणयय 
प्रततललवप 

२. आयोजना िैंकमा समावेश 
भएको आयोजना वववरण 

तन शुल्क । 
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३. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 

४.आयोजना प्राथलमकीकरणको 
वववरण 

५. कायायलयले तोके िमोन्जमका 
अन्य कागजातहरु ।  

३ सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी १. आयोजना पुन्स्तकाको प्रतत 

२. आयोजना सम्झौताको 
प्रततललवप 

३. सम्झौता िमोन्जमको कामको 
प्राववधधक मूल्याङ्कन, कायय 
सम्पन्न प्रततवेदन । 
४.उपभोक्ता सलमतत गठनको 
तनणययको प्रततललवप, सलमततले 
सम्पादन गरेको काम र भएको 
खचय वववरण, आय–व्यय 
सावयजतनकीकरण गरेको तनणयय 
सदहतको काययसम्पन्न सम्िन्धी 
तनणयय प्रततललवप, सावयजतनक 
सुनुवाईको प्रततवेदन । 
५.वडा कायायलयको कायय 
सम्पन्नताको लसफाररस पत्र र 
अनुगमन प्रततवेदन । 
६.गाउँपाललकास्तरीय अनुगमन 
सलमततको अनुगमन प्रततवेदन 
सदहतको लसफाररस पत्र 

७. आयोजना संचालन गनुयपूवय र 
सम्पन्न भएपश्चातको फोटो 
कन्म्तमा २÷२ प्रतत 

८. आयोजनाको काययसम्पादनका 
क्रममा भएको बिल, भरपाई र 
तनणययहरुको प्रततललवप 

९. आयोजना स्थलको 
सूचनापाटीको फोटो । 

तन शुल्क । 
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१०. कायायलयले तोके िमोन्जमका 
अन्य कागजातहरु । 
११. आयोजना स्थलको शुरुवात 
भन्दा अतघ, आयोजना तनमायणको 
चरण तथा आयोजना सम्पन्न 
भएपश्चात ्गरी ततनै चरणको 
फोटोहरु ।  

४ प्राकृततक प्रकोप र ववपदमा 
राहतको माग 

१. तनवेदन पत्र र तनवेदकको 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 
। 
२. चल, अचल सम्पतत क्षतत 
सम्िन्धी वडा कायायलयको 
सजयलमन मुचुल्का । 
३. चल, अचल सम्पततको क्षतत 
सम्िन्धी स्थानीय प्रहरी 
कायायलयको सजयलमन मुचुल्का । 
४. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 
। 
५. रोगी भएमा ववशेषज्ञ 
धचर्कत्सकको लसफाररस पत्र । 
६. प्रकोप वा ववपदमा क्षतत भएको 
वववरण देणखने फोटो ।  

तन शुल्क । 
 

५ अपांगता पररचयपत्र प्रान्तत १. तनवेदन पत्र, जन्मदताय वा 
नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रततललवप 

२. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 

३. अपांगताको वगय खुल्ने गरी 
ववशेषज्ञ धचर्कत्सकको लसफाररस 
पत्र 

४. अपांगता देणखने गररको 
तनवेदकको फोटो 
५. व्यन्क्त स्वयं उपन्स्थत हुनुपने 
वा सम्िन्न्धत कमयचारीको 
प्रततवेदन ।  

तन शुल्क । 
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६ ज्येरठ नागररक पररचय पत्र 
प्रान्तत 

१. तनवेदन पत्र र नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

२. तनवेदकको फोटो २ प्रतत 

३. व्यन्क्त स्वयं उपन्स्थत हुनुपने 
वा सम्िन्न्धतकमयचारीको प्रततवेदन 
।  

तन शुल्क । 
 

७ व्यवसाय दताय १. तनवेदकको तनवेदन र 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 
। 
२. व्यवसाय संचालन गदाय 
तछमेकमा प्रततकूल असर नपने 
सम्िन्धमा वडा कायायलयको 
सजयलमन मुचुल्का । 
३. जग्गाधनी प्रमाण पूजायको 
प्रततललवप, आफ्नै घर टहरा भए 
चालु आ.व.सम्मको मालपोत तथा 
घरजग्गा कर ततरेको रलसदको 
प्रततललवप एवम ् भाडामा िसेको 
भएमा घरिहाल सम्झौता पत्रको 
प्रततललवप । 
४. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 
। 
५. व्यवसायीको फोटो २ प्रतत । 
६. व्यवसाय दतायका लाधग राजस्व 
ततरेको रलसद ।  

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
 

८ व्यवसाय नवीकरण  १. तनवेदकको तनवेदन र 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

२. व्यवसाय दतायको सक्कल 
प्रमाणपत्र 

३. व्यवसाय नवीकरणका लाधग 
राजस्व िुझाएको रलसद । 
४.जग्गाधनी प्रमाण पूजायको 
प्रततललवप, आफ्नै घर टहरा भए 
चालु आ.व.सम्मको मालपोत तथा 

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
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घरजग्गा कर ततरेको रलसदको 
प्रततललवप एवम ् भाडामा िसेको 
भएमा घरिहाल सम्झौता पत्रको 
प्रततललवप । 
५. करमा आवद्ध भएको भए 
करचुक्ता प्रमाण पत्रको प्रततललवप 
  

 

९ घरको नक्सा पास  

 

१. तनवेदकको तनवेदन र 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

२. प्राववधधक िाट तयार भएको 
घरको नक्सा 
३. जग्गाधनी प्रमाण पूजायको 
प्रततललवप, िेस नक्सा र फाईल 
नक्सा 
४. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 

५. चार र्कल्लाको  प्रमाणणत 
प्रततललवप 

६. जग्गाधनीको फोटो २ प्रतत 

७. नापी नक्शाको प्रततललवप 

८. घर नक्सा ईजाजतका लाधग 
राजस्व िुझाएको रलसद 

९. कायायलयले तोके िमोन्जमका 
अन्य कागजातहरु ।  

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
 

१० तनलमयत घरको अलभलेखीकरण
  

  

१. तनवेदकको तनवेदन र 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

२. प्राववधधक िाट तयार भएको 
घरको नक्सा 
३. जग्गाधनी प्रमाण पूजायको 
प्रततललवप, िेस नक्सा र फाईल 
नक्सा 
४. वडा कायायलयको लसफाररस पत्र 

५. चार र्कल्लाको प्रमाणणत 
प्रततललवप 

६. जग्गाधनीको फोटो २ प्रतत 

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
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७. घर नक्सा ईजाजतका लाधग 
राजस्व िुझाएको रलसद 

८. तनलमयत घरको काययसम्पन्न 
प्रततवेदन तथा फोटो । 
९.कायायलयले तोके िमोन्जमका 
अन्य कागजातहरु । 

११ संस्था दताय  

  

१. तनवेदकको तनवेदन, नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रततललवप, संस्थाको 
बिधान वा तनयमावली २ प्रतत 

२. संस्था भाडामा िस्ने भए घर 
िहाल सम्झौता पत्र र िहाल कर 
ततरेको रलसद 

३. संस्था आफ्नै घरमा िस्ने भए 
सोको जग्गाधनी प्रमाण पुजाय र 
नक्सा पास प्रमाण पत्रको 
प्रततललवप 

४. चालु आ.व. सम्मको मालपोत, 

घर जग्गा कर वा एर्ककृत 
सम्पतत कर ततरेको रलसद वा कर 
तनधायरण स्वीकृत भएको कागजात 
। 

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
 

१२ ववद्यालय संचालन स्वीकृतत÷ 

कक्षा स्िरोन्नतत लसफाररस
  

  

१. ववद्यालय कक्षा स्िरोन्नततका 
लाधग तनवेदन 

२. ववद्यालय दताय प्रमाण पत्रको 
प्रततललवप 

३. चालु आधथयक िषयको नवीकरण 
सदहतको व्यवसाय दताय प्रमाण 
पत्र  

४. सरकारी िाहेकका ववद्यालयका 
हकमा चालु आ.व. सम्मको 
मालपोत र घर जग्गा कर वा 
एर्ककृत सम्पतत कर िुझाएको 
रलसद 

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
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५. िहालमा भए सम्झौता पत्रको 
प्रततललवप र िहाल कर िुझाएको 
रलसद 

६. तनरीक्षण प्रततवेदन । 
१३ उजुरी दताय  

 

१. सम्िन्न्धत व्यन्क्तको उजरुी 
तनवेदन 

२.सम्िन्न्धतव्यन्क्त÷हरुको 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

३. उजुरीको व्यहोरा सँग 
सम्िन्न्धतअन्य कुनै प्रमाण वा 
कागजातहरु ।  

तन  शुल्क 

 

१४ लमलापत्र सम्िन्धी कारवाही
  

 

१. लमलापत्र गने दिैु पक्षको 
संयुक्त तनवेदन 

२.सम्िन्न्धत व्यन्क्त÷हरुको 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

३. लमलापत्रको ववषयसँग 
सम्िन्न्धतअन्य कागजातहरु ।   

तन शुल्क । 
 

१५ गाउँपाललकािाट गररने अन्य 
लसफाररस÷प्रमाणणत गनुयपने 
कागजातहरु  

१. सम्िन्न्धत व्यन्क्तको तनवेदन 
र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रततललवप 

२. ववषयसँग सम्िन्न्धत अन्य 
प्रमाण वा कागजात ।  

गाउँ सभाले तनधायरण 
गरे िमोन्जम । 
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,  

�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

१. नाग�रतकतारप्रितिलिप 

1. िनवेदन पत्र र आमा र बबुाको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. जन्म दतार् प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

3. िववािहत मिहलाको हकमा पित र आमा र बबुाको नाग�रकता प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

4. चा�रित्रक प्रमाणपत्रको प्रितिलिप (िवद्याथ�को हकमा)    

5. िववाह दतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप (िववािहताकोहकमा)    

6. बसाई सराई अएको हकमा बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

7. दवैु कान दिेखने पासपोटर् साईजनको फोटो २ प्रित 

8. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

9. कमर्चारी प�रवारको हकमा सम्बिन्धत कायार्लयको िसफारीस 

10. प्रितिलिप नाग�रकताको हकमा परुानो नाग�रकताको प्रितिलपी 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजातह� पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

7. तोिकएको ढाँचामा नाग�रकता िसफारीस अिभलेख राख्ने। 

२. 
नाबालक प�रचयपत्र 
िसफारीस 

 

1. बाब ुआमाको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. जन्म दतार्को प्रमाणपत्र प्रमािणत प्रितिलिप 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

4. नाबालक खलु्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गन� 

5. नाबालक अिनवायर् उपिस्थत ह�न ुपन� 

6. दवैु कान दिेखने पासपोटर् साईजको फोटो 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

३. 
अिंगकृत नाग�रकता 

िसफारीस 

1. िनवेदन पत्र र अिंगकृत नािगरकता प्रा� गनर् खोिजको स्प� आधार 

2. सािवक मलुुकको नाग�रकता प�रत्याग गरेको  वा प�रत्याग गन� 

3. नेपालमा १५ वषर्दिेख कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. वैवािहक अिंगकृत नाग�रकताको लािग िवहाव दतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप सम्बिन्धत 
दशेको आिधका�रक प्रमाणपत्र 

5. नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातह� 

6. पासपोटर् साईजको फोटो ३ प्रित 

7. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

8. सजर्िमन मचुलु्क 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

7. अनसुचूी ८ को ढाँचामा नाग�रकता  िसफारीसको अिभलेख राख्ने। 

 

४. दवैु नाम गरेको व्यि� एकै 
हो भन्न ेिसफारीस / फरक 
जन्म िमित संशोधन 
िसफारीस 

 

1. नाग�रकताको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. नाम फरक पपरेको पिु� गन� प्रमािणत कागजातह� 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद कर 
िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

4. सम्बिन्धत व्यि� वा हकवाला उपिस्थत भई सनाखत गनुर् पन� 

5. आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमनका मचुलु्काको प्रितवेदन  माग गनर् सक्ने   

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

 



5 
 

�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

५. अपाङ्ग िसफारीस 1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्र / जन्मदतार्को प्रितिलिप 

2. कुन प्रकारको शारी�रक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धी मिेडकल सपुरीटेन्डेन्टको िसफारीस 

3. व्यि� स्वयं उपिस्थ ह�नपुन� वा सम्बिन्धत कमर्चारीको प्रितवेदन 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार प्रितवेदन तयार गरी 
िसफा�रस तयार गन� 

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

६. 
छात्रविृ� िसफारीस 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको 
रिसद, व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर ितरेको रिसद 

3. शैि�म योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार प्रितवेदन तयार गरी 
िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

७. िवपन्न िवद्याथ� छात्रविृ� 

िसफारीस 

 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. शैि�क योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. िवपन्नता पिु� गन� कागजात 

4. आवश्यकतार् अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमनका मचुलु्काको प्रितवेदन ग गनर् सक्न े 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार प्रितवेदन तयार गरी 
िसफा�रस तयार गन� 

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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८. अन्य कायार्लयको माग 
अनसुार िववरण खलुाई 
पठाउन ेकायर् 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. कायार्लयको पत्र 

3. िवषयसँग सम्बिन्धत अन्य कागजातह� 

 

1. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

2. पत्र दतार् गन� 

3. तोिकएको कमर्चारीले िववरण तयार गन� 

4. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

९. जन्मदतार् 1. िनवेदन पत्र 

2. बालककोबाब/ुआमाकोनाग�रकता 

3. चालु अ.व. सम्मकोमालपोतरघरजग्गाकरवाएक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

4. अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बिन्ध अस्पतालले जन्म प्रमािणत गरेको प�रचयपत्रको 
प्रमािणत प्रितिलिप 

1. घटनाघटेको३५िदन िभत्र प�रवारको मखु्य व्यि�ले 

2. िनजको अनपुिस्थितमा उमरे पगुेका प�ुष मध्ये 

3. घटना घटेको ३५ िदन नाघकेो भए तोिकएको शलु्क बझुाउने  

4. तोिकएको ढाँचामा दतार् प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन े 

१०. मतृ्य ुदतार् 1. िनवेदन पत्र 

2. मतृकको नाग�रकता र सचूना िदने आउनेको नाग�रकता 

3. मतकृसँग सम्बन्ध जोिडएको प्रमाणपत्र 

4. अिववािहत मतृकको हकमा स्थानीय सजर्िमन पत्र 

5. मतृकको नाग�रकता नभएको हकमा स्थानीय सजर्िमन पत्र 

6. सचूना दन ेव्यि�को नाग�रकता नभएमा समते स्थानीय सजर्िमन पत्र 

 

1. घटनाघटेको३५िदन िभत्र प�रवारको मखु्य व्यि�ले 

2. िनजको अनपुिस्थितमा उमरे पगुेको प�ुषमध्ये सबैभन्दा जेठो 
व्यि�ले संचना िदन े

3. घटना घटेको ३५ िदन नाघकेो भए तोिकएको शलु्क बझुाउने  

4. तोिकएको ढाँचामा दतार् प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन े

5. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले  तोिकएको 
कमर्चारीद्धारा सजर्िमन मचुलु्का तयार गन� 
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११. बसाई सराई जाने/ आउन े
दतार् 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. बसाई सराई गरी जानेको हकमा प�रवारको िववरण सिहत सम्बिन्धत वडा कायार्लयबाट 
बसाईसराईको कागजागत 

3. जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको लालपजूार् र जनु ठाउँमा अउनेको पिन पेश गनुर्पन� 

4. बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाण 

5. जाने/अउने सबै व्यि�को नाग�रकता र जन्मदतार्को प्रितिलपी 

6. चालु अ.व. सम्मकोमालपोतरघरजग्गाकरवाएक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

1. घटनाघटेको३५िदन िभत्र सपप�रवारको बसाई सराई भए प�रवारको 
मखू्य व्यि�ले सचूना िदने  

2. एक जनामात्र बसाई सराई भए िनजले सचूना िदन े

3. घटना घटेको ३५ िदन नाघकेो भए तोिकएको शलु्क बझुाउने  

4. तोिकएको ढाँचामा दतार् प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन े

 

१२. सम्बन्ध िवच्छेद 1. िनवेदन पत्र 

2. अदालतबाट सम्बन्ध िवच्छेद भएको फैसलाको प्रमाण प्रितिलिप 

3. पितपत्नीको नाग�रकताको प्रितिलिप १/१ प्रित 

4. केटाको स्थायी ठेगाना सम्बिन्धत वडाको ह�न ुपन� 

1. सम्बन्ध िवच्छेद भएको पित वा पत्नीले संचना फारम भरी संचना 
िदने  

2. घटना घटेको ३५ िदन नाघकेो भए तोिकएको शलु्क बझुाउने  

3. तोिकएको ढाँचामा दतार् गरी प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन े

 

 

१३. िववाह दतार् 

 
1. िनवेदन पत्र 

2. दलुाहा (दलुहीको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप) 

3. दलुहीको नाग�रकता नभएमा बाब ुवा दाजभुाईको नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

 

1. दलुाहा दलुही दवैु उपिस्थत भई सचूना िदन े

2. घटना घटेको ३५ िदन नाघकेो भए तोिकएको शलु्क बझुाउने  

3. तोिकएको ढाँचामा दतार् गरी प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन े
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१४. अस्थाई बसोबास 

िसफारीस 
1. िनवेदन पत्र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र बसोबास गन� घर नम्बर, टोल, माग वा 

बाटोको नाम 

2. बहालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मचुलु्का र िनजको नाग�रकता प्रमाणपत्रको 
प्रितिलिप  

3. कमर्चारीको हकमा हाल कायर्रत रहकेो कायार्लयको पत्र 

4. घरबहाल कर ितरेका रिसद 

5. घर बहालको सम्झौता पत्र 

 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्कातयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

6. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

 

१५. स्थायी बसोबास  
िसफारीस 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. बसाईसराइकोहकमाबसाईसराइदतार्प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

4. जग्गाधनीप्रमाणपत्रको िववरण 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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१६. आिथर्क अवस्था बिलयो 
वा सम्पन्नता प्मािणत 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. जग्गाधनीप्रमाणपत्रको िववरण 

3. आयश्रोत भए आयश्रोत खलु्न ेकागजात 

4. अन्य आवश्यक कागजात 

5. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

6. सजर्िमन मचुलु्का 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

१७. आिथर्क अवस्था कमजोर 
वा िवपन्न प्रमािणत 

 

1. िनवेदन पत्र र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. आिथर्क अवस्था कमजोर भएको पिु� ह�ने कागजात 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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१८. कोटर् िफ:िमनाहा 

िसफारीस 
1. नाग�रकताको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. आफ्नै घर भएमा चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर 
ितरेको रिसद  

3. अदालतमा मदु्दा परेका प्रमाण कागजातह� 

4. कोटर् फ�: िमनाहा ह�न ुपन� स्प� कारण िलिखत �पमा िदन ुपन� 

5. स्थानीय सजर्िमनका मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

१९. जग्गा दतार् िसफारीस 

 
1. िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकताको प्रितिलिप  

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

4. सािवक लगत प्रमािणत प्रितिलिप 

5. िफल्डब्क उतार 

6. स्थालगत िनरी�ण प्रितवेदन 

7. जग्गाको नापी नक्सा 

1. जग्गासँग सम्बिन्धत अनय प्रमाण कागगजातह� 

2. स्थानीय सजर्मीन मचलु्का 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

२०. घरजग्गानामसारी 

िसफारीस 
1. घर जग्गा नामसरी सम्बन्धी िवस्ततृ िववरण खलेुको िनवेदन 

2. िनवेदकको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. मतृक र िनवेदक िबचको नाता प्रमािणत प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. जग्गा धनी प्रमाण पजूीको प्रितिलिप 

5. सजर्िमन मचुलु्का गरी बझु्न ुपन� भए सजर्िमनमा सा�ी बस्नेको नाग�रकता प्रमाणपत्रको 
प्रितिलिप 

6. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

7. काननुी जिटलता भएको दिेखएमा काननुी राय िलईन्छ 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२१. जग्गा मलु्याङ्कन 
िसफारीस/प्रमािणत 

 

1. नाग�रकताको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. जग्गा धनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

3. जग्गाको आसपासको चलन चल्टीको मलु्य प्र�पेण 

4. हालसालै आसपासको ख�रद िवक्र� भएको भभए सो प्रमाण वा सजर्िमन मचुलु्का 

5. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२२. 

घरकायम 

िसफारीस 

 

1. घरकायम िसफा�रस पाउँ भन्ने सम्बन्धी िनवेदन 

2. नाग�रकताको प्रितिलिप  

3. सम्बिन्धत  जग्गाको लालपजूार्को प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. स्थलगत प्रितवेदन 

5. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत कर ितरेको रिसद 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 
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�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२३. नेपाल सरकारको नाममा 
बाटो कायम िसफारीस 

 

1. िनवेदन 

2. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. नापी नक्सा 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. जग्गाधनीको स्वीकृितको सनाखत गनुर्पन� 

6. जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२४. घरबाटो 

प्रमािणत 

 

1. िनवेदक (बाटोको नाम, टोल समेत खलुाउन)े नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. जग्गा धनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

3. जग्गा रहकेो �ते्रको प्रमािणत सक्कल नापी नक्सा 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. िलन ेिदने दवैु व्यि� नाग�रकताको प्रमाणपत्रत्रको प्रमाणपत्र प्रमािणत प्रितिलिप सिहत 
उपिस्थत ह�न ुपन� वा िनजह�ले िदएको अिधकृत बारेसको प्रमािणत प्रितिलिप 

6. स्थलगत िनरी�ण प्रितवेदन 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२५. 

चार िकल्ला प्रमािणत 
1. नाग�रकताको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. जग्गा धनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 
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�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

3. जग्गा रहकेो �ते्रको प्रमािणत सक्कल नापी नक्सा 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. िनवेदक स्वयं वा िनजले अन्य व्यि�लाई तोकेको हकमा िनज िनवेदकले िदएको 
अिधकृत वारेसनामाको प्रमािणत प्रितिलपी 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२६. जग्गा रेखांकनको कायर्/ 
सो कायर्मा रोहबर 

 

 

1. िनवेदन  

2. सम्बिन्धत कायार्लयको पत्र 

3. प्रािविधक प्रितवेदन 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत कर ितरेको रिसद  

5. जग्गा धनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

6. िनवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहकेो वडाको नभएमा स्थानीय सजर्िमन मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२७. जग्गाधनीपजूार् हराएको 
िसफारीस 

 

1. नाग�रकताको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

3. जग्गाधनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

4. िनवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहकेो वडाको नभएमा स्थानीयसजिमर्न मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२८. 

पजूार्मा घरकायम गन� 

1. नाग�रकताको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. भवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 
1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
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�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

िसफारीस 3. िनमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. जग्गाधनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

 

कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

२९. मोहीलागत कट्टा 

िसफारीस 
1. मोही लगत कट्टा ह�नपुन� पणूर् िववरणको िनवेदन 

2. िनवेदनको नाग�रकताको प्रितिलिप  

3. जग्गाधनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप 

4. जग्गाको प्रमािणत नापी नक्सा 

5. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

6. जग्गाको श्रेष्ता र िफल्डबकुको प्रमािणत प्रितिलिप 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

३०. नयाँव्यवसाय 

दतार् 

 

1. िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकता प्रमािणपत्रको प्रितिलिप  

3. िवदशेीको हकमा राहदानीको प्रिमिणत प्रितिलिप वा सम्बिन्धत दतुावासको िनजको 
प�रचय खलु्ने िसफारीस 

4. २ प्रित फोटो 

5. घर बहाल सम्झौता 

6. आफ्नै घर टहरा भए चा.ल. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर ितरेको 

7. स्थानीय तहको नाममा दतार् नगरी प्यान वा अन्य  िनकायमा दतार् गरी व्यवसाय दतार् गरेको 
हकमा प्यान दतार् वा अन्य िनकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमािणत 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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प्रितिलिप 

३१. 

व्यवसाय 

निवकरण 

 

1. िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकता प्रमािणपत्रको प्रितिलिप  

3. स्थानीय तहबाट दतार् भएको व्यवसाय दतार्को प्रमाणपत्रको प्रमािणत प्रितिलिप 

4. बहाल सम्झौताको प्रितिलिप 

5. आफ्नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर ितरेको 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

३२. व्यवसाय दतार् िसफारीस 

 
1. िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकता प्रमािणपत्रको प्रितिलिप  

3. आफ्नै घर भए चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर 
ितरेको रिसद वा कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

4. बहाल सम्झौता पत्रको प्रितिलिप 

5. दई प्रित पासप�ट साइजको फोटो 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

5. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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३३. व्यवसाय बन्द  िसफारीस 

 
1. आफ्नो व्यवसायको िवस्ततृ व्यहोरा सिहततको िनवेदन 

2. नाग�रकता प्रमािणपत्रको प्रितिलिप  

3. चालु आ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल 

4. घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रितिल 

5. स्थलगत प्रितवेदन 

6. िवदशेीको हकमा प�रचय खलु्ने कागजात वा सम्बिन्धत दतुार्वासको पत्र 

7. आफ्नै घर भए चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर 
ितरेको रिसद वा कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

३४. 

व्यवसाय सञ्चालन 

नभएको िसफारीस 

1. व्यवसाय सञ्चालन नभएको  कारण सिहतको िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकता प्रमािणपत्रको प्रितिलिप  

3. स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दतार् गरेको प्रमाणपत्र 

4. आफ्नै घर भए चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर 
ितरेको रिसद वा कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. स्थलगत प्रितवेदन 

6. घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रितिलिप 

7. सजर्िमन मचुलु्का आवश्यक परेमा  सो समते गराउन े

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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३५. व्पापार व्यावसाय नभएको 
िववरण 

 

1. कारण सिहतको िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकता प्रमािणपत्रको प्रितिलिप  

3. स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दतार् गरेको प्रमाणपत्र 

4. आफ्नै घर भए चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर 
ितरेको रिसद वा कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. सजर्िमन मचुलु्का आवश्यक परेमा सो समेत गराउन े 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

३६. संस्था दतार् िसफारीस 

 
1. िवधान वा िनयमावली, िनवेदन र नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर ितरेको रिसद/ नितरेको भए ितनुर् 
बझुाउन ुपन� 

3. संस्था आफ्न ैघरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पजूार् र नक्सा पास प्रमाणपत्रको 
प्रितिलिप 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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३७. िजिवतसँगको नाता 
प्रमािणत  

 

1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणापत्रको प्रितिलिप 

2. नाता खलु्ने प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. सजर्िमन गरी बझु्न ुपन� भएमा सा�ी बस्ने ७ जनाको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद  

5. नाता प्रमािणत गन� व्यि�ह�को २ प्रित पासपोटर् साइजको फोटो 

 िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

 वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

 िनवेदन दतार् गन� 

 तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार गरी 
िसफा�रस तयार गन� 

 िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

३८. मतृकसँगको नाता 

प्रमािणत 
1. िनवेदन तथा नाता खलु्न ेप्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. हकदारह�लाई नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. मतृ्य ुदतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. मतृकको नाग�रकता प्रमाणपको प्रितिलिप 

5. हकवाला नावालक भए जन्म दतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

6. बसाईसारी अएको हकमा बसाईसराईको प्रितिलिप 

7. हकदारह�को पासपोटर् साईजको फोटो ४ प्रित 

8. स्थानीय सजर्िमन मचुलु्का 

9. आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमन मचुलु्का 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमन मचुलु्का माग गन� 

6. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

7. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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३९. िजिवत रहकेो िसफारीस 

 
1. नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. स्वयं व्यि� उपिस्थत ह�न ुपन� 

3. दईु प्रित पासपोटर् साइजको फोटो 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद कर 
िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४०. िवद्यतु जडान िसफारीस 

 
1. नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमािणत प्रितिलिप 

3. हक भोगको श्रोत खलु्न ेकागजात 

4. नक्सा पास वा नामसरी नक्सा भएको प्रमाणको प्रितिलिप 

5. अन्य आवश्यक कागजातह� 

6. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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४१. धाराजडान 

िसफारीस 

 

1. नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमािणत प्रितिलिप 

3. नक्सा पास वा नामसरी नक्सा भएको प्रमाणको प्रितिलिप 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४२. चौपाय सम्बन्धी 

िसफारीस 

 

1. कारण  सिहतको िनवेदन 

2. चौपाया लान ेठाउँको स्वीकृत पत्र 

3. िलन ेिदने दवैुले सनाखत गनुर् पन� 

4. चौपाय पालन गन�का हकमा स्थान र छरिछमके तथा वातावरण प्रितकुल प्रभाव नपन� 
व्यहोरा 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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४३. उद्योग ठाउँ सारी िसफारीस 

 
1. उद्योग ठाउँसारीका लािग िनवेदन 

2. उद्योग दतार् प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

3. स्थानीय तहको नामको निवकरण सिहतको व्यवसाय दतार् प्रमाण पत्र 

4. आफ्नै घर भए चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर 
ितरेको रिसद 

5. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रितिलिप र बहाल कर ितरेको रिसद/ नितरेको भए ितनुर् 
बझुाउन ुपन� 

6. (स्थानीय तहको नाम) �ेत्र िभत्र सारी भए सम्बिन्धत वडा कायार्लयको अनमुितको 
िसफारीस पत्र 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४४.  िवद्यालय ठाउँ सारी 
िसफारीस 

 

1. िवद्यालय ठाउँसारीका लािग िनवेदन 

2. िवद्यालय दतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. स्थानीय तहको नामको निवकरण सिहतको व्यवसाय दतार् प्रमाण पत्र 

4. (सरकारी एव सामदुाियक िवद्यालय बाहके अन्यमा) चालु आ.व. सम्मको सरी जाने ठाउँ 
र हालको ठाउँ दवैुको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

5. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रितिलिप र बहाल कर ितरेको रिसद/नितरेको भए ितनुर् 
बझुाउन ुपन� 

6. स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

7. िनरी�ण प्रितवेदन 

8. सरी जाने ठाउँको वडा कायार्लयको अनमुित पत्र 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४५. िवद्यालय सञ्चालन 

स्वीकृत/ क�ा 

विृद्धिसफारीस 

 

1. िवद्यालय क�ा विृद्धका लािग िनवेदन 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 
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2. िवद्यालय दतार् प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

3. स्थानीय तहको नाममा चालु आ.व.को निवकरण सिहतको व्यवयाय दतार् प्रमाण पत्र  

4. सरकारी बाहकेका िवद्यालयका हकमा चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

5. बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रितिलिप  बहाल कर ितरेको रिसद 

6. िनरी�ण प्रितवेदन 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४६. अन्तरीक बसाईसराई 
िसफारीस  

 

1. नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र िनवेदन पत्र 

2. सरी जाने व्यि�ह� नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप र नाग�रकता प्रमाणपत्र नभएको 
हकमा िववाह दतार् वा जन्म दतार् वा उमेर खलेुको िनस्साको प्रमािणत प्रितिलिप 

3. जग्गाधनी प्रमाण पजूार्को प्रितिलिप/ घर जा जग्गा नभएकाको हकमा व्यवसाय वा बसाई 
खलु्ने प्रमाण कागजात 

7. घर जग्गा भएकाको हकमा घ। भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

8. घर जग्गा नभएको हकमा सम्बिन्धत हकमा सम्बिन्धत घर धनीसँग गरेको घर वहालको 
सम्झौता 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४७. संर�क िसफारीस 

( व्यि�गत)    

 

1. िनवेदन  

2. संर�क िदन ेर िलने व्यि�को नाग�रकता र जन्मदतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

4. आवश्यकता अनसुार स्थलगत सजर्िमन मचुलु्का 

5. स्थानीय सजर्िमन मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े



23 
 

�.सं. सेवाको �क�सम आवश्यक पन� कागजातहरु सेवा स�ुवधा �ा� गनर् आवश्यक पन� ���या 

४८.  

संर�क िसफारीस 

(संस्थागत)    

1. िनवेदन  

2. संस्था नवीकरण सिहतको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप एव िवधानको प्रितिलिप वा 
िनयमावलीको प्रितिलिप 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

4. बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रितिलिप र बहाल कर ितरेको रिसद / नितरेको भए ितनुर् 
बझुाउन ुपन� 

5. आवश्कता अनसुार मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पशे गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

४९. घर कोठा खोल्न कायर् / 
रोहबरमा बस्न ेकायर् 

 

1. कारण प्र� खलेुको िनवेदन 

2. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

3. बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रितिलिप र बहाल कर ितरेको रिसद 

4. बहाल सम्झौताको प्रमािणत प्रितिलिप 

5. स्थानीय सजर्िमन मचुलु्का 

6. आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमन मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

5. रोहबरमा बस्न ेकमर्चारी तोक्न े

6. वडा कायार्लयबाट प्रिषत ३५ िदन ेम्याद पत्रको सचूना प्रमािणत 
प्रितिलिप 
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५०. िन:शलु्का वा स:शलु्क 
स्वास्थ्य उपचार िसफारीस 

 

1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. िवपन्नता खलु्न ेप्रमाण कागजात 

3. िसफारीस आवश्यक भएको अन्य कारण 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

५१. व्यि�गत िववरण 
िसफारीस 

 

1. िनवेदन पत्र 

2. नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

4. िवषयसँग सम्बिन्धत अन्य प्रमाण कागजातह� 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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५२. जन्म िमित प्रमािणत 

 
1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. नाबालकको हकमा जन्म दतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

3. बसाई सरी आएको भए सो प्रमाणपत्र 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

५३. िववाह प्रमािणत 

 
1. दलुहा दलुहीको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. बसाई सरी अएकाको हकमा बसाई सराई दतार् प्रमाण पत्र 

3. दलुाहा दलुही दबैु उपिस्थत भई सनाखत गनुर् पन� 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. िव.स. २०३४ पिछको हकमा िववाह दतार् प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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५४. घर पाताल प्रमािणत 

 
1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

2. घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र 

3. स्थलगत िनरी�ण प्रितवेदन 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

5. आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमन मचुलु्का 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

५५. कागजात/ मञ्जरुीनामा 
प्रमािणत 

 

1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप  

2. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद 
वा कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

3. प्रमािणत गनुर् पन� िवषयसँग सम्बिन्धत प्रमाण कागजातह�को प्रितिलिप 

4. मन्जरुीनामा िलने र िदन ेदवैु व्यि� 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

५६. हकवाला वा हकदार 
प्रमािणत  

 

1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप  

2. नाताप्रमािणत प्रमाण पत्रको प्रितिलिप 

3. हकदार प्रमािणतका लािग स्थलगत सजर्िमन 

4. हकदार प्रमािणत गन� थप प्रमाण कागजात 

5. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  
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6. आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजर्िमन मचुलु्का 6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

५७. अिववािहत प्रमाणपत्र 

 
1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप  

2. संर�क वा अिभभावकले कायार्लयको रोहबरमा गरेको सनाखत पत्र 

3. स्थानीय सजर्िमन मचुलु्काको पत्र 

4. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद  

5. िवदशेमा रहकेाको हकमा िवदशेिस्थत नपेाली िनयोगबाट आएको िसफारीस 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

५८. अगें्रजी िसफारीस तथा 
प्रमािणत 

 

1. िनवेदन तथा नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप  

2. िवषयसँग सम्बिन्धत प्रमाण कागजातको प्रितिलिप 

3. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद  

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े
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५९. िमलापत्र कागजात/ उजरुी 
दतार् 

 

1. िमलापत्र गन� दवैु प�को संय�ु िनवेदन 

2. सम्बिन्धत व्यि�ह�को नाग�रकता प्रमामणपत्रको प्रितिलिप 

3. िवषयसँग सम्बिन्धत अन्य कागजातह� 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

६०. एिककृत सम्पि� कर / घर 
जग्गा कर 

 

1. िनवेदन 

2. जग्गा धनी प्रमाणपजूार्को प्रितिलिप 

3. भवन नक्सा स्वीकृित प्रमाण पत्र र नक्साको प्रितिलिप 

4. भवन/जग्गा ख�रद गरेको भए मालपोतबाट पा�रत िलखतका प्रितिलिप 

5. (स्थानीय तहको नाम) घोषणा ह�न ुपवूर् िनमार्ण भएका भवनकव हकमा नापी नक्सा वा 
स्थलगत प्रािविधक प्रितवेदन 

6. मालपोत ितरेको रिसद 

7. आ.व. ०५७//५८ पवूर् आन्त�रक राज� कायार्लयमा कर ितरेको भए सो को प्रमािणत 
प्रितिलिप 

8. नाग�रकता र नापी नक्साको प्रमािणत प्रितिलिप 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधार्रण पत्र उपलब्ध गराउन े
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६१. बहालकर 

 
1. िनवेदन पत्र 

2. बहाल सम्झौता  

3. नेपाल सरकार बहालसँग सम्बिन्धत िनकायमा दतार् गरेको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप 

4. नाग�रकताको प्रमािणत प्रितिलिप 

5. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

 

1. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

2. तोिकएको कमर्चारीले कर िनधार्रण तयार गरी वडा अध्य�/वडा 
सिचव सम� पेश गन� 

3.  तोिकएको शलु्क बझुाउन े 

4. चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधार्रण पत्रउपलब्ध गराउन े

६२. 

िव�ापन कर 

 

1. िनवेदन र संस्थाको प्रमािणत कागजात 

2. सम्बिन्धत स्थानीय तहका ितनुर् बझुाउन ुपन� व्यवसाय र अन्य करको प्रमािणत प्रितिलिप 

 

 

६३. 

मालपोत वा भिूम कर 

 

1. िनवेदन पत्र 

2. प्रथम वषर्का िलग जग्गा धनी प्रमाण पजूार्,नवीकरणका लािग अिघल्लो आ.व.मा 
मालपोत ितरेको रिसद वा यस कायार्लयबाट जारी ग�रएको मालपोत नवीकरण बकु 

3. घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको प्रमाण 

1. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

2. तोिकएको कमर्चारीले कर िनधार्रण तयार गरी वडा अध्य�/वडा 
सिचव सम� पेश गन� 

3.  तोिकएको शलु्क बझुाउन े 

4. चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधार्रण पत्र उपलब्ध गराउन े
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६४. उल्लेिखत बाहके अन्य 
स्थानीय आवश्यकता 
अनसुार 
िसफा�रस/प्रमाणपत्र 

 

1. िनवेदन र संस्थाको प्रमािणत कागजात 

2. िवषयसँग सम्बिन्धत प्रमाण कागजात 

3. धवषयसाँगसम्बधधधतप्रमाणकागजात 

4.  चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एक�कृत सम्पि� कर ितरेको रिसद वा 
कर िनधार्रण स्वीकृत भएको कागजात 

 

 

1. िनवेदन सिहत तोिकएको कागजात पेश गन� 

2. वडा अध्य�/का.वा. वडा अध्य�/वडा सिचवले सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई तोक आदशे गन� 

3. िनवेदन दतार् गन� 

4. तोिकएको कमर्चारीले आवश्यक अनसुार सजर्िमन मचुलु्का तयार 
गरी िसफा�रस तयार गन� 

5. िनवेदकले तोिकएको शलु्क बझुाउने  

6. चलानी गरी िनवेदकलाई िसफारीस उपलब्ध गराउन े

 

 

 

 

 




