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१. िाउँपानलकाको स्वरुप र प्रकृनत 

स्थाननय ननकाय जिल्ला ववकास सनमनत, निरपानलका र िाउँ ववकास सनमनतलाई स्थाननय 
स्वायत्त िासन ऐन २०५५, स्थाननय स्वायत्त िासन ननयमावली २०५६, र स्थाननय ननकाय 
आनथवक प्रिासन ननयमावली २०५६ मा नबकेन्रीकरणको माध्यमबाट िनतालाई िासन 
प्रवियामा बढी भन्दा बढी मात्रामा सहभानिता र आफ्नो क्षेत्रको ववकासको लानि पररचामलन, 

नबननयोिन र ववकासको प्रनतफल सन्तनुलत तथा समान ववतरणको िने भन्ने प्रस्तावनामा नै 
उल्लेि िरेको छ ।  

वैतेश्वर िाउँपानलका नेपालको संववधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम स्थापना 
भएको दोलिा जिल्लामा अवजस्थत एक िाउँपानलका हो । समनु्र सतहदेजि कररब ८८६ नम. 
देजि ३०४७ नम. सम्मको उचाईमा रहेको यस िाउँपानलकाको क्षेत्रफल ८०.४१ विव वक.नम 
रहेको छ भने वव.सं. २०६८ सालको िनिणना अनसुार १९८७६ िनसंख्या रहेको छ । 
साववकका क्षत्रपा, नाम्द,ु काबेे्र, िैरीमदुी, मीिे िा.वव.स नमलेर यो िाउँपानलका ८ वडामा ववभक्त 
छ । वडा नं. ६ को पाडुडाँडामा िाउँपानलकाको स्थायी केन्र रहेको छ र साेेही स्थानमा 
पक्की भवन ननमावण िरी कायावलय संचालन तथा सेवा प्रवाह िदै आएको छ । 

तामाङ, क्षेत्री, बाम्रण, जिरेल, थानम लिायतको िातिानतको बाहलु्यता रहेको यस 
िाउँपानलकाको प्रमिु व्यापाररक नाका तथा बिारहरुमा मैनापोिरी, िाँवा, तामाकोिी, नाम्द,ु 

लहरेमाने, पतुलीकाठ, क्षत्रपा आदद पदवछन । पूववमा जिरी निरपानलका, पजिममा नभमेश्वर 
निरपानलका, उत्तरमा िैरीिंकर िाउँपानलका तथा कानलञ्चोक िाउँपानलका र दजक्षणमा 
तामाकोिी िाउँपानलका रहेको यो िाउँपानलका जिरी िाने प्रमिु नाकाको रुपमा रहेको छ । 

 
२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 

 निर प्रहरी 
 सहकारी संस्था 
 एफ. एम सञ्चालन 

 स्थानीय कर (सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्िा रजिषे्ट «िन िलु्क, सवारी साधन 
कर), सेवा िलु्क दस्तरु, पयवटन िलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भनूमकर (मालपोत), 
दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

 स्थानीय तथयांक र अनभलेि संकलन 

 स्थानीय स्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिनाहरू 

 आधारभतू र माध्यनमक जिक्षा 
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 आधारभतू स्वास्थय र सरसफाइ 

 स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता 
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, नसंचाइ 

 िाउँ सभा, निर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलनमलाप र मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन 

 स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन 

 घर िग्िा धनी पिुाव ववतरण 

 कृवष तथा पिपुालन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पि ुस्वास्थय, सहकारी 
 ज्येष्ठ नािररक, अपांिता भएका व्यजक्त र अिक्तहरूको व्यवस्थापन 

 बेरोििारको तथयांक संकलन 

 कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र ननयन्त्रण 

 िानेपानी, साना िलववद्यतु आयोिना, वैकजल्पक ऊिाव 
 ववपद व्यवस्थापन 

 िलाधार, वन्यिन्त,ु िानी तथा िननि पदाथवको संरक्षण 

 भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र ववकास 

 

३. िाउँपानलकामा रहने कामवचारी संख्या र िािाित कायव वववरण 

अ. िाउँपानलकामा रहन ेकमवचारी संख्या 
 वैतेश्वर िाउँपानलका, िाउँ कायवपानलकाको कायावलयमा -५१ िना 
 वडा कायावलयहरु तफव  – ३२ िना 
 कृवष सेवा केन्र तफव  – १० िना 
 पि ुसेवा केन्र तफव  – १२ िना 
 स्वास्थय सेवा तफव  – ५२ िना 
 निर प्रहरी तफव  – १२ िना 

िम्मा – १६९ िना मध्य हाल १४२ िना कायवरत छने् ।  

आ. िािा तथा इकाईहरुको कायव वववरण 

प्रिासन िािा 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड, सेवा सतव, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन। 

 संववधानको धारा ३०२ बमोजिम समायोिन भई आउने कमवचारीको व्यवस्थापन स्थानीय 

सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 
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 िाउँ पानलकाको सङ्गठन ववकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी ननधावरण, िनिजक्त व्यवस्थापन 

र वजृत्त ववकास सम्बन्धी कायव । 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववनधको उपयोि, प्रवर्द्वन र ननयमन मानव 
संसाधन ववकासका लानि अल्पकालीन तथा दीघवकालीन योिना तिुवमा । 

 िाउँपानलकामा सावविननक नबदा, उत्सव, िात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन । 

 स्थानीय िाजन्त सनमनत सम्बन्धी कायवहरू । 

 सङ्घ तथा प्रदेि तहमा संववधान तथा काननु बमोजिमको सहभानिता तथा प्रनतनननधत्व । 

 जिल्ला समन्वय सनमनतसँिको समन्वय । 

 वडा तहसँिको सम्पकव  र समन्वय । 

 पत्राचार, सभा, समारोह, जिष्टाचार । 

 कायवपानलका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन । 

 कायवपानलकाको ननणवयहरूको ववद्यतुीय माध्यमबाट अनभलेिीकरण तथा प्रकािन । 

 कायवपानलकाका ववनभन्न सनमनत, उपसनमनत, कायवदलको बैठक व्यवस्थापन । 

 स्थानीय चाडपवव, सावविननक नबदा, उत्सव, िात्रा, उदी आददको व्यवस्थापन । 

 उपानध तथा ववभषूण सम्बन्धी नसफाररस, अनभलेि । 

 

योिना तथा अनिुमन िािा 

 ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना र ननयमन  

 स्थानीय ववकास नीनत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघवकालीन ववकास योिना तिुवमा, 
अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 

 आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, वातावरणीय, प्रववनध र पूवावधारिन्य ववकासका लानि आवश्यक 
आयोिना तथा पररयोिनाहरूको तिुवमा, कायावन्वयन, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 

 वावषवक ववकास कायविम, आयोिना तिुवमा, कायावन्वयन 

 ववकास ननमावण प्रवियामा स्थानीय िनसहभानिता अनभववृर्द्का कायविम तिुवमा र कायावन्वयन 

 ववकास योिनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

 उपभोक्ता सनमनतको वववरण, क्षमता ववकास 

 ववकासका प्राथनमकता प्राप्त क्षेत्र ननधावरण 

 सङ्घीय र प्रादेजिक आयोिना, पररयोिना कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र सहयोि 

 ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव । 

 ववकास आयोिनाको अनिुमन, आवनधक प्रिनत तथा प्रनतफलको समीक्षा 
 ववकास योिनाको अनिुमन तथा मूल्याङ्कनको आधार तथा प्रविया ननधावरण 

 आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन 
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 ववषय क्षेत्रित नीनतको अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 

 

काननुी मानमला इकाई 

 न्यावयक सनमनतको सजचवालय, न्याय, काननु, मानव अनधकार प्रवर्द्वन तथा मेलनमलाप र 
मध्यस्थता, ननणवय तथा फैसला कायावन्वयन 

 न्यावयक सनमनतको सजचवालय सम्बन्धी कायव 
 न्याय तथा काननुी राज्यको पररपालना 
 मानव अनधकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्वन 

 व्यजक्त र समदुायनबच मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

 न्यावयक ननणवय तथा फैसला कायावन्वयन 

 कायवपानलका तथा सभामा पेस िनुवपने ववनभन्न नीनत, ननयम तथा काननुको मसौदामा संयोिन र 
समन्वय 

 नीनत, काननुको प्रमाजणक प्रनतको संरक्षण, प्रकािन र अनभलेि 

 ववधायन सम्बन्धी अन्य कायव । 

वडा कायावलय 

वडा स्तरीय तथयाङ्क सङ्कलन तथा अद्यावनधक िनेिः 

 आफ्नो वडा नभत्रको बस्तिुत वववरण (नदीनाला, िैववक ववववधता, िननि पदाथव, 
िनसङ्खख्याको बनोट, आनथवक अवस्था, उद्योिधन्दा, जिक्षा तथा स्वास्थय सम्बन्धी वववरण 
आदद ) तयार िने, अद्यावनधक िदै लैिाने, 

 ननिी घर तथा घरपररवारको लित राख्न,े 

 ऐनतहानसक, परुाताजववक, सांस्कृनतक तथा धानमवक महववका सम्पदा, प्राचीन स्मारक,  

सावविननक तथा सामदुावयक भवन, सावविननक, ऐलानी, पती िग्िाको लित राख्न ेतथा संरक्षण 
िने, 

 िलुा क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धमविाला, मठ, मजन्दर, िमु्बा, मजस्िद, देवस्थल, 

मदरसा, पती िग्िा, डाँडा पािा, चरन क्षेत्र, पानीको मूल, पोिरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, 
ढंुिेधारा, िठुी घर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, नमलको तथयाङ्क सङ्कलन 
िरी अद्यावनधक लित राख्न,े संरक्षण िने र िण्डीकृत तथयाङ्क र सूचना सवहतको वडाको पाश्वव 
जचत्र तयार तथा अद्यावनधक िने । 

 वडाका ववकास ननमावणका योिना तिुवमा, कायावन्वयन, अनिुमन तथा आवनधक प्रिनत समीक्षा 
िने। 
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 सहभानितामूलक योिना तिुवमा प्रणाली अनसुार बस्ती वा टोल स्तरबाट योिना तिुवमा प्रविया 
अवलम्बन िरी बस्ती तथा टोल स्तरीय योिनाको माि सङ्कलन, प्राथनमकीकरण तथा छनौट 
िने। 

 टोल ववकास संस्थाको िठन र पररचालन तथा वडानभत्र सञ्चालन हनुे योिनाहरूका लानि 
उपभोक्ता सनमनतको िठन तथा सोको अनिुमन िने । 

 वडानभत्रका योिना तथा भौनतक पूवावधारको संरक्षण, ममवत सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन 
िने । 

वडाका ववकास ननमावणका कायवहरू िनेिः 

 बाल उद्यानको व्यवस्था िने । 

 अनौपचाररक जिक्षा कायविम तथा प्रारजम्भक बाल ववकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन िने 
। 

पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुावयक नसकाई केन्र, बालक्लव तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र 
व्यवस्थापन िने । 

 वडा तहको स्वास्थय केन्र तथा उप केन्रको व्यवस्थापन िने । 

 बालबानलकाहरूलाई नब. सी. िी., पोनलयो, नभटानमन ए को व्यवस्था िने । 

 पोषण कायविमको सञ्चालन िने । 

 वडा तहमा स्वास्थय िनचेतना ववकास तथा स्वास्थय सूचना कायविमको सञ्चालन िने । 

 सहरी तथा ग्रामीण स्वास्थय जक्लननकको सञ्चालन िने, िराउने । 

 सावविननक िौचालय तथा स्नान िहृको ननमावण र व्यवस्थापन िने, िराउने । 

 वडा स्तरीय सामदुावयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोिरीको ननमावण, संरक्षण र 
िणुस्तर ननयमन िने । 

 घरबाट ननकास हनुे फोहर मैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा िल्लीहरूको सरसफाइ, 

ढल ननकास, मरेका िनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण 
िने, िराउने । 

 कृवष तथा फलफूल नसवरीको स्थापना, समन्वय, प्रवर्द्वन र वडा स्तरीय अिवुा कृषक 
तानलमको अनभमिुीकरण िने । 

 कृवष मलको माि सङ्कलन िने । 

 कृवषमा लाग्ने रोिहरूको वववरण तयार िने । 

 पिपुन्छी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन । 

 वडानभत्रको चरन क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन िने । 



 
 

8 
 

 स्थानीय समदुायका चाडपवव, भाषा संस्कृनतको ववकासको लानि कला, नाटक, िनचेतनामूलक 
तथा सांस्कृनतक कायविम िने िराउने । 

 स्थानीय मौनलकता झजल्कने सांस्कृनतक रीनतररवािलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्वन िने । 

 वडानभत्र िेलकुद पूवावधारको ववकास िने । 

 अन्तर ववद्यालय तथा वालक्लव माफव त िेलकुद कायविमको सञ्चालन िने िराउने । 

 वडा क्षेत्रनभत्रको बाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोि िने, 

 वडानभत्रका सडक अनधकार क्षेत्रमा अवरोध र अनतिमण िनव नददन,े 

 बाटोघाटोको बाढी, पवहरो पन्छाउने, 
 घरेल ुउद्योिको लित सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पवहचान िने, 

 वडानभत्र घरेल ुउद्योिको प्रवर्द्वन िने, 

 प्रचनलत काननु बमोजिम व्यजक्तित घटना दताव, अद्यावनधक र सोको अनभलेि संरक्षण िने, 

 व्यजक्तित घटना दताव सम्बन्धी िनचेतना कायविम सञ्चालन िने, 

 सामाजिक सरुक्षा भत्ता ववतरण तथा अनभलेि अद्यावनधक िने, 

 वडालाई बालमैत्री बनाउने, 
 वडानभत्र आनथवक तथा सामाजिक रूपमा पनछ परेका मवहला, बालबानलका, दनलत, अपाङ्गता 

भएका व्यजक्त, ज्येष्ठ नािररक, अल्पसङ्खख्यक, सीमान्तकृत समदुायको अनभलेि रािी सामाजिक 
र आनथवक उत्थान सम्बन्धी काम िने, 

 ववनभन्न समदुायका नबच सामाजिक सद्भाव र सौहाद्यवता कायम िने, 

 बालवववाह, मवहला ववरुर्द्को वहंसा, छुवाछुत, दहेि तथा दाइिो, हनलया प्रथा, छाउपडी, 
कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचनबिन, ननरक्षरता िस्ता सामाजिक कुरीनत र अन्धववश्वासको 
अन्त्य िने, िराउने, 

 प्रचनलत काननुको अधीनमा रही मालपोत तथा भनूम कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, ववज्ञापन 
कर, सिलु्क पावकव ङ, नयाँ व्यवसाय दताव नसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको 
लेिािोिा र सङ्कलन िरी िाउँपानलकामा प्रनतवेदन सवहत रकम बझुाउने, 

 असक्त नबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यजक्तलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्थय केन्रमा 
पयुाई औषधोपचार िराउने, 

 असहाय वा बेवाररस व्यजक्तको मतृ्य ुभएमा ननिको दाह संस्कारको व्यवस्था नमलाउने, 
 सडक बालबानलकाको उर्द्ार र पनुस्थावपना िने, िराउने, 
 वडानभत्रको सामदुावयक वन, वनिन्य सम्पदा र िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवर्द्वन िने, 

 वडा, टोल, बस्ती स्तरमा हररयाली क्षेत्र नबस्तार िने िराउने, 
 वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने, 
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 प्राङ्गाररक कृवष, सरुजक्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाव, पूणव िोप, िलुा ददिामकु्त सरसफाइ, 

वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री िासनिस्ता प्रवर्द्वनात्मक कायवहरू िने, िराउने । 

 काननु बमोजिमका ननयमन कायव िने । 

 वडानभत्र सञ्चानलत ववकास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपभोक्ता सनमनतहरूका कायवको 
ननयमन िने, 

 घर ननमावण िणुस्तर तथा भवन संवहता र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनिुमन िने, 

नसकमी, डकमीलाई भकूम्प प्रनतरोधी भवन ननमावण सम्बन्धी तानलम ददने, 
 िाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथव तथा उपभोग्य सामग्रीको िणुस्तर र मूल्य 

सूची अनिुमन िरी उपभोक्ता वहत संरक्षण िने, 

 वडानभत्रका उद्योि धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्वन िरी लित राख्न,े 

 हाट बिारको व्यवस्थापन िने, िराउने, 
 ववद्यतुे् चहुावट तथा चोरी ननयन्त्रण िने । 

 नाता, नािररकता आददको नसफाररस तथा प्रमाजणत िने । 

 आफ्नो भौिोनलक क्षेत्र नभत्रको ननमावण कायव तथा अन्य सेवाको प्रयोिनका लानि ननमावण 
सामग्री, ज्याला, भाडा, तथा महसलुको स्थानीय दररेट तोक्ने । 

 आफ्नो वडानभत्रका उपभोक्ता सनमनत, सहकारी संस्था, ननिी क्षेत्र लिायतका सबै ववकास 
साझेदारहरूसँि ववकास ननमावण तथा सावविननक सेवा प्रवाहमा समन्वय िने । 

 समय समयमा नेपाल काननुले तोकेबमोजिम अन्य काम िने । 

अनभलेि व्यवस्थापन, नसफाररस तथा प्रमाजणत िने 

 पजञ्जकरण, नािररकता तथा अनभलेि व्यवस्थापन 

 िाउँपानलकामा व्यजक्तित घटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, 
कायावन्वयन र ननयमन, 

 सङ्घीय काननु र मापदण्ड बमोजिम िाउँपानलकामा व्यजक्तित घटना (िन्म, मतृ्य,ु वववाह, 

बसाइ सराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमवपतु्र र धमवपतु्री) को दताव, 
 आधनुनक प्रववनध अपनाई व्यजक्तित घटनाको अनभलेि व्यवस्थापन र प्रनतवेदन, 

 नेपाली नािररकताको प्रमाणपत्रका लानि नसफाररस लिायतका महववपूणव अनभलेिको 
व्यवस्थापन, 

 स्थानीय अनभलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन, स्थानीय 

 स्तरको अनभलेि व्यवस्थापन । 

 नाता प्रमाजणत िने, 
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 नािररकता तथा नािररकताको प्रनतनलवप नलनका लानि नसफाररस िने, 

 बहाल करको लेिािोिा नसफाररस िने, 

 कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने, 
 मोही लित कट्टाको नसफाररस िने, 

 घरिग्िा करको लेिािोिा नसफाररस िने, 

 िन्म नमनत प्रमाजणत िने, 

 व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको नसफाररस 
िने, 

 नमलापत्रको कािि िराउने ननवेदन दताव िनव नसफाररस िने, 

 वववाह प्रमाजणत तथा अवववावहत प्रमाजणत िने, 

 ननिःिलु्क वा सिलु्क स्वास्थय उपचारको नसफाररस िने, 

 अङ्खग्रिेी माध्यममा नसफाररस तथा प्रमाजणत िने, 

 घर पाताल प्रमाजणत िने, 

 व्यजक्तित वववरण प्रमाजणत िने, 

 पिुावमा घर कायम िने नसफाररस िने, 

 फरक, फरक नाम, थर, िन्म नमनत तथा प्रमाजणत दवैु नाम िरेको व्यजक्त एकै हो भने्न 
नसफाररस 

िने, 

 नाम, थर,िन्म नमनत संिोधनको नसफाररस िने, 

 िग्िा धनी पूिाव हराएको नसफाररस िने, 

 कािि र मन्िरुीनामा प्रमाजणत िने, 

 वकत्ताकाट िनव नसफाररस िने, 

 संरक्षक प्रमाजणत िने तथा संस्थाित र व्यजक्तित संरक्षक नसफाररस िने, 

 िीववतसँिको नाता प्रमाजणत िने, 

 हकवाला वा हकदार प्रमाजणत िने, 

 नामसारी िनव नसफाररस िने, 

 िग्िाको हक सम्बन्धमा नसफाररस िने, 

 मतृकसँिको नाता प्रमाजणत तथा सिवनमन नसफाररस िने, 

 उद्योि ठाउँसारी िनव नसफाररस िने, 

 िीववत रहेको नसफाररस िने, 

 पूवव प्राथनमक ववद्यालय िोल्न 
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आनथवक प्रिासन िािा 

 आनथवक (कायवववनध) नीनत, काननु, मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन, आनथवक प्रिासन र 
व्यवस्थापन 

 बिेट सीमा ननधावरण, बिेट तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजस्मक कोषको व्यवस्थापन 

 लिानी र लाभांिको व्यवस्थापन 

 लेिा व्यवस्थापन, िचव, रािश्व, धरौटी, कायव सञ्चालन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा 
सम्पजत्तको एकीकृत वववरण 

 समवष्टित आनथवक अवस्थाको ववश्लषेण 

 ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र ननयमन 

 लिानी प्रक्षेपण (सहकारी, सहकारी तथा ननिी) र ववत्तीय व्यवस्थापन 

 कारोबारको लेिाईकन, ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

 रािश्व तथा व्ययको अनमुान 

 आनथवक प्रिासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

रािश्व इकाई 

 रािश्व सम्बन्धी नीनत, काननु तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन ( रािस्व चहुावट ननयन्त्रण 
समेत)  

 सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्िा रजिस्रेसन िलु्क, सवारी साधन कर, सेवा िलु्क 
दस्तरु, पयवटन िलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भनूम कर (मालपोत), दण्ड िररवाना, 
मनोरञ्जन कर, बहाल ववटौरी कर, घरिग्िा कर, मतृ वा माररएको िीविन्तकुो हाड, नसङ, 

पवाँि, छालामा कर, प्राकृनतक स्रोत साधन, व्यावसावयक कर सम्बन्धी नीनत, काननु, 

मापदण्ड, कायावन्वयन, बाँडफाँड, सङ्कलन र ननयमन, अन्य आय व्यवस्थापन। 

 सावविननक िचव तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड 
तथा ननयमन र सोको सङ्कलन तथा बाँडफाँड । 

 आफ्नो क्षेत्रनभत्र रािस्वका दर अन्य िलु्क ननधावरण, सङ्घीय र प्रदेि काननु बमोजिम प्राकृनतक 
श्रोत साधन र सेवा िलु्क िस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र ननयमन । 

 स्थानीय पूवावधार सेवा र उपयोिमा सेवा िलु्क तथा दस्तरु (नीनत, काननु, मापदण्ड, ननयमन, 

`िलु्क ननधावरण, सङ्कलन तथा व्यवस्थापन) । 

 मालपोत सङ्कलन । 
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 काननु बमोजिम ढुङ्गा, निट्टी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, फायरक्लेिस्ता िानी िननि पदाथवको 
सवेक्षण, अन्वेषण, उत्िनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन । 

 रेवकङ, कायावकङ्ग, क्यानोननङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप फ्लायर, -याजफ्टङ्ग िलु्क । 

 सामदुावयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन । 

 पानी घट्ट, कुलो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन । 

 प्राकृनतक स्रोतको उपयोि सम्बन्धी नीनत ननधावरण र कायावन्वयन तथा प्रदेि र सङ्घीय मापदण्ड 

पालना । 

 प्रचनलत काननु बमोजिम दण्ड िररवाना । 

 रािस्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा ववश्लषेणात्मक कायव । 

 बाँकी बक्यौता रकमको लित र असलु उपर  
 करदाता जिक्षा तथा करदाता वववरण अद्यावनधक । 

 ववत्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड । 

 आनथवक साधनको महत्तम उपयोि तथा पररचालन । 

 रािश्व परामिव सनमनत सम्बन्धी ववषय । 

 स्थानीय रािस्व प्रवर्द्वनका लानि प्रोत्साहन । 

 रािश्वको सम्भाव्यता अध्ययन । 

 रािस्व सूचना तथा तथयाङ्कको आदान प्रदान । 

 सङ्घीय तथा प्रदेि काननु बमोजिम बिेट घाटा पूनतवको स्रोत व्यवस्था 

ि. पूवावधार ववकास तथा वातावरण व्यवस्थापन िािा 

सडक, नसँचाई तथा अन्य पूवावधार ववकास इकाई 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड 
तथा ननयमन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा र तटबन्ध सम्बन्धी 
िरुुयोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन र स्तरोन्ननतका आयोिनाको पवहचान, अध्ययन, कायावन्वयन, 

ममवत, सम्भार 
 यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र ननयमन 

 स्थानीय सावविननक यातायातको रुट ननधावरण, अनमुनत, नवीकरण, िारेिी, सेवाको िणुस्तर, 
भाडा र ननधावरण र ननयमन 

 ट्याक्सी सेवा अनमुनत, व्यवस्थापन र ननयमन 

 रली बस, रामिस्ता मध्यम क्षमताका मास राजन्िट प्रणालीको नीनत, योिना, मापदण्ड, 

कायावन्वयन, ननयमन 
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 वातावरणमैत्री, िलवाय ुपररवतवन अनकूुलन, अपाङ्गता र लैवङ्गिमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्वन 

 आधारभतू यातायात सम्बन्धमा प्रदेि सरकार सँि समन्वय 

 यातायात क्षेत्रमा लिानी अनभववृर्द् 

 यातायात सवुवधामा नािररकको सरल, सहि र समान पहुँच 

 यातायात क्षेत्रमा वातावरणमैत्री प्रववनधलाई प्रोत्साहन 

 ननिी यातायात ननयमन व्यवस्थापन 

 साना िलववद्यतु आयोिना, नवीकरणीय ऊिाव तथा वैकजल्पक ऊिाव सम्बन्धी सम्बन्धी नीनत, 

काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 वैकजल्पक ऊिाव सम्बन्धी प्रववनध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अनभववृर्द् / प्रवर्द्वन, 

 ववद्यतुे् ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयमन 

 िनसहभानितामा आधाररत स्वदेिी लिानीलाई प्राथनमकता ददँदै िलस्रोतको बह ुउपयोिी 
ववकास 

कायविमको तिुवमा र कायावन्वयन 

 स्थानीय ववद्यतुे् ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयमन 

 सडक बत्तीको व्यवस्थापन 

 नसँचाई सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड ननधावरण र ननयमन 

 नसँचाई सम्बन्धी िरुुयोिनाको तिुवमा, कायावन्वयन र स्तरोन्ननतका आयोिनाको पवहचान, 

अध्ययन, कायावन्वयन, ममवत, सम्भार र ननयमन, 

 स्थानीय साना, सतह तथा भनूमित नसचाई प्रणालीको सञ्चालन ननमावण, सधुार, ममवत सम्भार 
तथा सेवा िलु्कको ननधावरण र सङ्कलन व्यवस्थापन 

 िल उत्पन्न प्रकोप ननयन्त्रण सम्बन्धी स्थानीय 

 तटबन्ध, नदी ननयन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन र ननयमन 

 साना िल उपयोि सम्बन्धी आयोिना तिुवमा, कायावन्वयन र अनिुमन । 

भवन ननमावण तथा मापदण्ड कायावन्वयन इकाई 

 सहरीकरण, बस्ती ववकास सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, 
आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायावन्वयन र ननयमन 

 आधारभतू आवासका योिना तिुवमा र कायावन्वयन 

 िाउँपानलकामा अव्यवजस्थत बसोबास व्यवस्थापन कायविमको तिुवमा र कायावन्वयन 

 आधारभतू बसोबास सम्बन्धमा प्रदेि सरकारसँि समन्वय 

 योिनाबर्द् र व्यवजस्थत बस्ती ववकासका कायविमको तिुवमा कायावन्वयन 

 एकीकृत बस्ती ववकासका लानि िग्िाको एकीकरण तथा िग्िा ववकास र व्यवस्थापन 
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 आफ्नो क्षेत्रको भ ूउपयोि नीनत, योिना, कायविम तिुवमा र कायावन्वयन 

 व्यवजस्थत बस्ती ववकासका कायविमको तिुवमा र कायावन्वयन 

 सङ्घीय र प्रदेि काननु बमोजिम स्थानीय तहमा सकुुम्वासी पवहचान र अनभलेि व्यवस्था 
 स्थानीय स्तरमा सकुुम्वासी सम्बन्धी िीववकोपािवन र बसोबास व्यवस्था 
 एकीकृत बस्ती ववकासका लानि िग्िाको एकीकरण तथा िग्िा ववकास र व्यवस्थापन । 

 भनूमको विीकरण अनसुारको लित 

 िग्िाको वकत्ताकाट र भनूम लित (नक्सा, से्रस्ता) ननमावण र संरक्षण 

 सरकारी प्रयोिनका लानि िग्िा प्रानप्त, मआुब्िा ननधावरण तथा ववतरणमा समन्वय र 
सहिीकरण 

 िग्िा वववाद समाधानमा मेलनमलाप र मध्यस्थता 
 स्मारक र परुाताजववक महवव लिायत वन, नसमसार क्षेत्र, तट वती क्षेत्रका िग्िा सम्बन्धी 

लित 

 भवनसम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिुवमा, आयोिना पवहचान, 

अध्ययन, कायावन्वयन र ननयमन, 

 राविय भवन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन ननमावण अनमुनत र ननयमन 

 भवन ननमावणको नक्सा स्वीकृनत, संिोधन, ननयमन 

 परुातवव, प्राचीन स्मारक र संग्राहालय संरक्षण, संवर्द्वन र पनुिः ननमावण, 

 सरकारी भवन, ववद्यालय, सामदुावयक भवन, सभािहृ तथा अन्य सावविननक भवन तथा संरचना 
ननमावण र ममवत सम्भार, 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन इकाई 

 ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तथा स्थानीय स्तरका आयोिनाको 
कायावन्वयन र ननयमन 

 ववपद् पूवव तयारी तथा प्रनतकायव योिना, िोजिम न्यूनीकरण कायव योिना 
 ववपद् पूवव तयारी, िोि तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको पूवव भण्डारण, ववतरण र समन्वय 

 ववपद् िोजिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण 

 ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था, ननिी क्षेत्रसँि सहयोि, 

समन्वय र सहकायव 
 ववपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 

 ववपद् पिाते् स्थानीय स्तरको पनुस्थावपना र पनुननवमावण 

 ववपद् सम्बन्धी तथयाङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

 प्राकृनतक प्रकोपको रोकथाम र पूवव तयारी 



 
 

15 
 

 ववपद् िोजिम न्यूनीकरणका लानि पूवव सूचना प्रणाली सम्बन्धी कायविमको तिुवमा र 
कायावन्वयन, 

 वारुण यन्त्र तथा एम्बलेुन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 स्थानीय आपत्कालीन कायव सञ्चालन प्रणाली 
 फोहर मैला सङ्कलन, पनुिः उपयोि, प्रिोधन, ववसिवन र सोको सेवा िलु्क ननधावरण र ननयमन 

 ल्याण्डवफल साइट व्यवस्थापन । 

 सरसफाइ तथा स्वास्थयिन्य फोहोर मैलाको व्यवस्थापन । 

 सावविननक िौचालय व्यवस्थापन । 

वातावरण, पयाववरण एवं िलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी कायव 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र िलाधार तथा वन्यिन्तकुो संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी 
नीनत, काननु, कायविम तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

 वकृ्षारोपण, हररयाली तथा हररत क्षेत्रको प्रवर्द्वन 

 वाय ुतथा ध्वननको प्रदूषण ननयन्त्रण 

 हाननकारक पदाथवहरूको ननयमन तथा ननयन्त्रण 

 वातावरणीय िोजिम न्यूनीकरण  

 न्यून काबवनमिुी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन 

 वातावरण संरक्षण क्षेत्र ननधावरण र व्यवस्थापन 

 पवहरो ननयन्त्रण 

 िलवाय ुपररवतवन अनकूुलन कायविम 

िानेपानी तथा सरसफाई इकाई 

 स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 िानेपानी महसलु ननधावरण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

 सावविननक स्थलमा वपउने पानी व्यवस्थापन 

 पानी महुानको संरक्षण । 

 स्वच्छ िानेपानी आपूनतव सम्बन्धी अन्य ववषय । 

 

ि. सामाजिक तथा आनथवक ववकास िािा 

सामाजिक सरुक्षा तथा पंजिकरण इकाई 

 सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड, ननयमन र अध्ययन अनसुन्धान 
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 सङ्घ तथा प्रदेिले ननधावरण िरेको मापदण्ड बमोजिम सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी कायविम 
कायावन्वयन 

 सामाजिक सरुक्षाको कायावन्वयनको लानि सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय सङ्घ संस्थासँि सम्पकव , 
समन्वय र सहकायव 

 स्थानीय सामाजिक सरुक्षा योिना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथयाङ्क सङ्कलन एवं 
व्यवस्थापन 

 आधनुनक प्रववनधमाफव त व्यजक्तित घटना दताव (िन्म, मतृ्य,ु वववाह, बसाई सराई, सम्बन्ध 
ववच्छेद र धमवपतु्र धमवपतु्री), अनभलेि व्यवस्थापन तथा प्रनतवेदन 

मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण इकाई 

 लैवङ्गक समानता 
 मवहला हक सम्बन्धी नीनत, योिना कायावन्वयन, समन्वय र ननयमन 

 मवहलाको आनथवक, सामाजिक, रािनीनतक सिक्तीकरण, क्षमता ववकास 

 लैवङ्गक वहंसा ननवारणका लानि ननरोधात्मक, प्रवर्द्वनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पनुिः स्थापना 
 लैवङ्गक उत्तरदायी बिेट 

बालबानलका, वकिोर वकिोरी तथा यवुा तथा िेलकुद ववकास 

 बालबानलकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन 
र ननयमन 

 बालबानलकाको हकवहत संरक्षण 

 बालमैत्री िासकीय प्रबन्ध, बाल क्लब, बाल संरक्षण सनमनत तथा बाल सञ्जाल 

 बालबानलकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेि तथा अन्य ननकायसँि सम्पकव , समन्वय 
तथा सहकायव, 

 बालबानलका पररवार सहयोि 

 वैकजल्पक स्याहार पर्द्नतको कायावन्वयन 

 बाल न्याय 

 बाल िहृ, पनुिः स्थापना केन्र, जिि ुस्याहार केन्र र बाल ववकास केन्र व्यवस्थापन 

 असहाय बालबानलकाका, सडक बालबानलका व्यवस्थापन 

 बाल वहंसा ननयन्त्रण 

 बाल सधुार तथा पनुिः स्थापना केन्र स्थापना, सञ्चालन अनमुनत र ननयमन 

 आपत्कालीन बाल उर्द्ार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

 बैंक िाता छोरीको सरुक्षा िीवन भरीको कायविम कायावन्वयन, प्रनतवेदन तथा अनभलेि 

व्यवस्थापन 
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अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा ज्येष्ठ नािररक 

 ज्येष्ठ नािररकको लित, पररचयपत्र, सम्मान, स्वास्थय सवुवधा, सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी कायव 
 ज्येष्ठ नािररक क्लब, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन 

 सङ्घ तथा प्रदेिसँिको समन्वयमा अपाङ्गता पनुिः स्थापना केन्र तथा असक्त स्याहार केन्रको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा असहायको लित अद्यावनधक, पररचयपत्र ववतरण, सामाजिक 
सरुक्षा तथा सवुवधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्तमैत्री पूवावधार ननमावण तथा सञ्चालन 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त र असक्तहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

 एकल मवहला सम्बन्धी कायव 

िैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्वय तथा ननयमन 

 स्थानीय स्तरमा समाि कल्याण सम्बन्धी सङ्घसंस्था (िैरसरकारी, सामाजिक तथा सामदुावयक 

सङ्घसंस्था) को दताव, नवीकरण तथा ननयमन 

 िठुी, कोष तथा अन्य रस्टहरूको व्यवस्थापन 

 ननिी तथा िैरसरकारी क्षेत्रसँि समन्वय र सहकायव 
 समन्वय र पररचालन 

 सामाजिक सङ्घसंस्था सम्बन्धी अन्य ववषय । 

स्वास्थय िािा 

 आधारभतू स्वास्थय र सरसफाइ सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, योिनाको ननमावण, 

कायावन्वयन तथा ननयमन । 

 राविय तथा प्रदेिस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय स्तरको स्वास्थय सम्बन्धी लक्ष्य 
र िणुस्तर ननधावरण । 

 राविय र प्रादेजिक मापदण्ड अनरुूप िनरल अस्पताल, ननसवङ होम, ननदान केन्र तथा अन्य 

स्वास्थय संस्थाहरूको जक्लननक दताव, सञ्चालन अनमुनत र ननयमन । 

 आधारभतू स्वास्थय सेवाको सञ्चालन र प्रवर्द्वन । 

 अस्पताल र अन्य स्वास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन । 

 स्वास्थय सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवावधार ववकास तथा व्यवस्थापन । 

 सरसफाइ सचेतनाको अनभववृर्द् । 

 रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र सहरी स्वास्थय सेवा । 
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 औषनध पसल सञ्चालन र ननयमन । 

 औषनधिन्य वनस्पनत, िडीबटुी र अन्य औषनधिन्य वस्तकुो उत्पादन, प्रिोधन र ववतरण । 

 स्वास्थय नबमा लिायतका सामाजिक सरुक्षा कायविमको व्यवस्थापन । 

 औषनध तथा अन्य मेनडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधावरण र ननयमन । 

 औषनधको उजचत प्रयोि र सूक्ष्म िीव ननरोधक प्रनतरोध न्यूनीकरण । 

 औषनध र स्वास्थय उपकरणको िररद, भण्डारण र ववतरण । 

 स्वास्थय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन । 

 िनस्वास्थय ननिरानी (पजब्लक हेल्थ सभे लेन्स) । 

 प्रवर्द्वनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र पयानलएवटभ स्वास्थय सेवाको 
सञ्चालन । 

 स्वस्थ िीवनिैली, पोषण, िारीररक व्यायाम, योि अभ्यास, स्वास्थय वतृ्तको पालना, पञ्चकमव 
लिायतका िनस्वास्थय सेवाको प्रवर्द्वन । 

 िनुोवटक र कीटिन्य रोिको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन । 

 सतुी, मददरा र लािू पदाथविन्य वस्तकुो प्रयोि ननयन्त्रण तथा सचेतना अनभववृर्द् । 

 आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होनमयोपयानथक, प्राकृनतक जचवकत्सा लिायतका परम्पराित 
स्वास्थय उपचार सेवाको व्यवस्थापन । 

 िनस्वास्थय, आपत्कालीन स्वास्थय तथा महामारीको ननयन्त्रण योिना र कायावन्वयन । सरुवा 
तथा नसने 

 रोिको ननयन्त्रण तथा रोकथाम । 

 आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह । 

घ. जिक्षा, यवुा तथा िेलकुद िािा 

 प्रारजम्भक बाल जिक्षा तथा ववद्यालय जिक्षा, अनौपचाररक जिक्षा, िलुा तथा वैकजल्पक जिक्षा 
(िरुुकुल, मदरसा, िमु्बा आदद), ननरन्तर नसकाइ तथा वविेष जिक्षा सम्बन्धी नीनत, काननु, 

मापदण्ड, योिनाको ननमावण, कायावन्वयन, ननयमन । 

 प्राववनधक जिक्षा तथा व्यावसावयक तानलमको योिना तिुवमा, सञ्चालन, अनमुनत र ननयमन । 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायावन्वयन । 

 ववद्यालय जिक्षक तथा कमवचारी व्यवस्थापन । 

 ववद्यालयको नक्साङ्कन, अनमुनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन । 

 िैजक्षक पूवावधार ननमावण र ममवत सम्भार । 

 आधारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन । 

 ववद्याथी नसकाइ उपलजब्धको परीक्षण र व्यवस्थापन । 
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 ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवजृत्तको व्यवस्थापन । 

 िैजक्षक परामिव सेवाको अनमुनत तथा ननयमन । 

 स्थानीय स्तरको िैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रववनधको संरक्षण, प्रवर्द्वन र स्तरीकरण । 

 माध्यनमक तहसम्मको िैजक्षक कायविमको समन्वय र ननयमन । 

 पसु्तकालय एवं पत्रपनत्रका । 

 स्थानीय पसु्तकालय, वाचनालय तथा सामदुावयक अध्ययन केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

 नेपाल सरकारबाट जिक्षा तफव  प्राप्त सितव अनदुानको सम्पूणव बिेट तथा कायविम सञ्चालन । 

 स्थानीय स्तरमा िेलकुद प्रिासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन र समन्वय 

 िेलकुदको संरचनाको पूवावधार ननमावण, सञ्चालन तथा ववकास 

 िेलकुदको ववकास र प्रवर्द्वन 

 िेलकुद प्रनतयोनिता आयोिना र सहभानिता 
 अनतररक्त वियाकलाप सम्बन्धी ववषय । 

 यवुा िािरण, सिक्तीकरण र पररचालन 

 यवुा सीप, उद्यमिीलता तथा नेततृ्व ववकास 

 िेलकुद ववकास सनमनत िठन व्यवस्थापन तथा पररचालन 

ङ. कृवष सेवा केन्र 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, 
कायावन्वयन र ननयमन 

 कृवष बिार सूचना, कृवष बिार तथा हाटबिारको पूवावधार ननमावण, साना नसँचाई ननमावण, 

तानलम, 

 प्रववनध प्रसार, प्राववनधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूनतव र कृषक क्षमता ववकास कायविमको 
सञ्चालन 

 कृवषिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोिको ननयन्त्रण 

 कृवष वातावरण संरक्षण तथा िैववक ववववधताको संरक्षण र प्रवर्द्वन 

 कृवष प्रसार तथा िनिजक्तको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचालन 

 उच्च मूल्ययकु्त कृवषिन्य वस्तकुो प्रवर्द्वन, ववकास तथा बिारीकरण 

 कृवषसम्बन्धी नबमा र किाव सहिीकरण 

 िीत भण्डारणको व्यवस्थापन 

 कृषकहरूको क्षमता अनभववृर्द्, प्राववनधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सिक्तीकरण 

 कृवष बीउ वविन, नस्ल, मल िाद र रसायन तथा औषनधहरूको आपूनतव, उपयोि र ननयमन 
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 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन 
र ननयमन 

 कृवष सम्बन्धी प्रववनधको संरक्षण र हस्तान्तरण 

 कृवष तथयाङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली तथा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन 

च. पिपुक्षी सेवा केन्र 

 पिपुालन र पि ुस्वास्थय सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र 
ननयमन 

 पिपुन्छी बिार सूचना, हाटबिारको पूवावधार ननमावण, तानलम, प्राववनधक टेवा, कृषक क्षमता 
ववकास कायविमको सञ्चालन र ननयमन 

 पिपुन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोिको ननयन्त्रण 

 पिपुन्छी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

 पि ुनस्ल सधुार पर्द्नत ववकास र व्यवस्थापन 

 पिपुन्छी सम्बन्धी नबमा र किाव सहिीकरण 

 स्थानीय चरन तथा िकव  ववकास र व्यवस्थापन 

 पि ुआहारको िणुस्तर ननयमन 

 स्थानीय स्तरमा पिपुन्छी सम्बन्धी तथयाङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली 
 पि ुवधिाला र िीत भण्डारणको व्यवस्थापन र ननयमन 

 पिपुालन तथा पि ुस्वास्थय सम्बन्धी अन्य कायव । 

छ. आन्तररक लेिा परीक्षण इकाई 

 आन्तररक तथा पूवव लेिा परीक्षण 

 लेिा परीक्षण वववरण ( बेरुिकुो लित समेत ) को अनभलेि व्यवस्थापन 

 अजन्तम लेिा परीक्षण कायवमा सहयोि, समन्वय र सहिीकरण 

 लेिा पालन सम्बन्धी क्षमता ववकास कायव 
 बेरुिू फछ्र्यौट 

ि. उद्योि, पयवटन तथा सहकारी इकाई 

 आनथवक ववकास प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायव 
 स्थानीय व्यापार, वाजणज्य, वस्तकुो माि, आपूनतव व्यवस्थापन तथा अनिुमन 

 बिार तथा हाट बिार व्यवस्थापन 

 उपभोक्ता अनधकार तथा वहत सम्बन्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन 
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 स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूनतव तथा ननकासी प्रक्षेपण, मूल्य ननधावरण र अनिुमन 

 स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवावधार ननमावण, 

 स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा िणुस्तरको अनिुमन र ननयमन, 

 उपभोक्ता सचेतना, लजक्षत उपभोक्ताको लित व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको 
िणुस्तर परीक्षण, 

 िाद्य पदाथवको िणुस्तर ननयन्त्रण, 

 िानेपानीको िणुस्तर ननयन्त्रण, 

 स्थानीय व्यापार प्रवर्द्वन सहिीकरण र ननयमन, 

 स्थानीय बौवर्द्क सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवर्द्वन र अनभरेिाङ्कन । 

उद्योि र िानी तथा िननि पदाथव संरक्षण 

उद्योि सम्बन्धी कायव 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योिको दताव, नवीकरण, िारेिी र ननयमन 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योिको ववकास र प्रवर्द्वन 

 व्यापाररक फमव, पसलको दताव, अनमुनत, नवीकरण, िारेिी र ननयमन 

िानी तथा िननि 

 िानी तथा िननि पदाथवको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड तथा योिनाको 
कायावन्वयन र ननयमन, 

 ढुङ्गा, निटी, बालवुा, माटो, ननु, स्लेट, िरी ढुङ्गा, फायरक्लेिस्ता िानीिन्य वस्त ुसवेक्षण, 

अन्वेषण, 

उत्िनन 

 ढुङ्गा, निट्टी, बालवुा, माटो, िरी ढुङ्गा, फायर क्ले,स्लेट तथा ननु, आदद िानीिन्य वस्तकुो 
संरक्षण, ववकास, उत्िनन र उपयोि सम्बन्धी दताव, अनमुनत, नवीकरण, िारेिी र व्यवस्थापन 
अनभलेिन तथा व्यवस्थापन 

 िानी तथा िननि पदाथव सम्बन्धी सूचना तथा तथयाङ्क सङ्कलन, भौिनभवक नक्सा प्रकािन । 

सहकारी सम्बन्धी कायव 

 सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्डको ननमावण, कायावन्वयन र ननयमन  

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दताव, अनमुनत, िारेिी र ववघटन 

 सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड ननधावरण र ननयमन 
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 सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयित, प्रादेजिक र स्थानीय सङ्घ संस्थासँि समन्वय र 
सहकायव 

 सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथयाङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

 स्थानीय सहकारीको क्षमता अनभववृर्द् 

 स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्वन, ववकास र पररचालन । 

वन, वन्यिन्त,ु भ-ूसंरक्षण सम्बन्धी कायव 

 वन, िङ्गल, वन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िल उपयोि, वातावरण, पयाववरण तथा िैववक ववववधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 सामदुावयक, ग्रामीण तथा सहरी, धानमवक, कवनुलयती वनको संरक्षण, संवर्द्वन, उपयोि र 
ननयमन 

 वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन 

 मध्यवती क्षेत्रको सामदुावयक, धानमवक र कबनुलयती वनको व्यवस्थापन 

 नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन 

 ननिी तथा व्यावसावयक वनको प्रवर्द्वन र ननयमन 

 सावविननक िाली िग्िा, पािा वा क्षेत्रमा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोि र व्यवस्थापन 

 िडीबटुी तथा अन्य िैर काष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रवर्द्वन, 

प्रिोधन, 

र बिार व्यवस्थापन 

 वन बीउ बिैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्द्वन 

 नसवरी स्थापना, नबरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवर्द्वन 

 वन्यिन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यावसावयक पालन, उपयोि र अनिुमन 

 वन्यिन्तबुाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन 

 स्थानीय प्राणी उद्यान (जचनडयािाना) को स्थापना र सञ्चालन 

 स्थानीय वन्यिन्त ुपयवटन र आयआिवन 

 स्थानीय स्तरमा आिेटोपहारको व्यवस्थापन 

 वन, वन्यिन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अनभरेिाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान 

 रैथाने प्रिानतको संरक्षण र प्रवर्द्वन 

 नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रण 

 िैववक ववववधताको अनभलेि 

 सामदुावयक भसंूरक्षण र सोमा आधाररत आय आिवन कायविम 

 भसंूरक्षण र िलाधार व्यवस्थापनिन्य सामदुावयक अनकूुलन 
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 िलवाय ुपररवतवन अनकूुलन कायव 
 आय आिवनमा आधाररत िडीबटुीको संरक्षण, प्रवर्द्वन, व्यवस्थापन 

संस्कृनत, सम्पदा, लनलतकला तथा पयवटन प्रवर्द्वन 

 भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीनत, 

मापदण्ड,योिना, कायावन्वयन र ननयमन 

 परुातवव, प्राचीन स्मारक तथा सङ्खग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्वन र ववकास 

 परम्पराित रूपमा चनलआएका िात्रा तथा पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 स्थानीय महववका धानमवक तथा सांस्कृनतक सम्पदाको व्यवस्थापन 

 पयवटकीय महववका स्थल तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रवर्द्वन 

 पयवटन पूवावधार ववकास तथा प्रोत्साहन 

 परुाताजववक, धानमवक महववका सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्द्वन 

 भाषा, संस्कृनत, िात्रा, पवव र लनलतकलाको संरक्षण, प्रवर्द्वन र ववकास । 

झ. निर प्रहरी 

 िाउँपानलकाको नीनत, काननु, मापदण्ड तथा ननणवय कायावन्वयन, 

 िाउँपानलकाको सम्पजत्तको सरुक्षा र संरक्षण, 

 स्थानीय स्तरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपववको सरुक्षा व्यवस्थापन 

 स्थानीय बिार तथा पावकव ङ स्थलको रेिदेि र व्यवस्थापन, 

 िाउँ वा निर सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयन, 

 न्यावयक सनमनतले िरेका नमलापत्र तथा ननणवयको कायावन्वयन, 

 सावविननक ऐलानी र पती िग्िा, सावविननक भवन, सम्पदा तथा भौनतक पूवावधारको संरक्षण र 
सरुक्षा, 

 ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िोिी, उर्द्ार, राहत तथा पनुस्थावपना, 
 अननधकृत ववज्ञापन तथा हेनडङ बोडव ननयन्त्रण, 

 छाडा पि ुचौपायाको ननयन्त्रण, 

 अननधकृत ननमावण तथा सावविननक सम्पजत्त अनतिमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण,  

 कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव । 

ञ. स्वास्थय चौकी र सहरी स्वास्थय केन्रको कायव वववरण 

१. योिना तिुवमा 

 स्वास्थय संस्था प्रोफाइल तयार िने र ननयनमत रूपमा अद्यावनधक िरी राख्न े। 
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 राविय कायवनीनत र ननदेिन अनसुार आफ्नो कायवक्षते्रको आवनधक तथा वावषवक योिना तयार 
िरी सम्बजन्धत ननकायमा पेस िने । 

 स्वीकृत भई आएका कायविमहरू कायावन्वयनको लानि मातहतका ननकाय तथा व्यजक्तहरूमा 
काम र लक्ष्यको बाँडफाँड िने । 

 कायव योिना र कायव तानलका बनाउने र कायविम कायावन्वयन िने । 

२. पररवार ननयोिन कायविम 

 कायवक्षेत्रनभत्र पररवार ननयोिन सेवा ददनपुने लजक्षत समूहका दम्पतीहरूको लित तयार िने र 
अद्यावनधक िरी राख्न े। 

 पररवार ननयोिनको आवश्यकता, महवव र फाइदाबारे लजक्षत समूह, िनसमदुायलाई िनचेतना 
फैलाउने । 

 पररवार ननयोिनको सेवा तथा परामिव सेवा उपलब्ध िराउने । 

 बन्ध्याकरण जिववर माि िने र सञ्चालनमा सघाउ पऱु्याउने । 

 पररवार ननयोिनका साधन अपनाउनेहरूको अनिुमन िरी ननरन्तरता कायम िने । 

 पररवार ननयोिनका साधनहरूको पयावप्त मौज्दात कायम राख्न े। 

३. सरुजक्षत माततृ्व 

 प्रत्येक िभववती मवहलाको वववरण राख्न े। 

 िभववती मवहलाहरूलाई कम्तीमा ४ पटक परीक्षण िरी सेवा र परामिव ददने । 

 स्वास्थय संस्थामा सरुजक्षत प्रसूनत सेवा प्रदान िने । 

 िवटल अवस्थाका िभववती तथा प्रसूनतलाई प्रषेणको व्यवस्था नमलाउने । 

 सतु्केरी पनछ आमा र जििलुाई कुनै पनन समस्या परे नपरेको िानकारी नलई आवश्यक 
परेकालाई घरैमा िई सेवा प्रदान िने । 

 सरुजक्षत माततृ्वको महववबारे स्वास्थय जिक्षा ददन, सरुजक्षत माततृ्व सम्बन्धी उपलब्ध सेवाबारे 
बताउने । 

 वफल्डमा कायवरत स्वास्थय कमीहरूले. मवहला स्वास्थय स्वयं सेववकाहरूको सहयोि नलई मात ृ
तथा नवजिि ुमतृ्यकुो कारणहरूको वववरण बनाई राख्न े। 

४. िोप 

 िोपको महववबारे स्वास्थय जिक्षा ददने । 

 िोप लिाउन ुपने बच्चा तथा मवहलाहरूको लित तयार िने र अद्यावनधक राख्न े। 

 िोप जक्लननक सञ्चालनको लानि आवश्यक सामग्रीहरूको आपूनतव िने । 

 कोल्ड चेन कायम रािी भ्याजक्सन आपूनतव िने । 
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 िोप जक्लननक सञ्चालन िने । 

 िोप ददनपुने बाँकी सङ्खख्या पत्ता लिाउने सूक्ष्म योिना तयार िरी परुा िोप ददने व्यवस्था 
नमलाउने। 

५. पोषण 

 पोषणको महववबारे स्वास्थय जिक्षा ददने । 

 तीन वषव मनुनका बच्चाहरूको ववृर्द् अनिुमन िने । 

 कुपोषण भई आएका बच्चा तथा िभववती मवहलालाई उपचार िने । 

 कडा िालको कुपोवषत व्यजक्तलाई प्रषेण िरी 
 नभटानमन ए तथा आइरन कम भई आएका बच्चा तथा िभववती मवहलालाई नभटानमन ए र 

आइरन चक्की ववतरण िने । 

 आयोनडनयकु्त ननुको प्रयोिको प्रबर्द्वन िने । 

 सन्तनुलत भोिनबारे सबै पररवारसम्म चेतना पऱु्याउन स्वास्थय संस्थाहरूमा ननयनमत छलफल 
िने िराउने । 

६. झाडापिाला 

 झाडापिाला रोकथामबारे स्वास्थय जिक्षा ददने । 

 ओ.आर.टी. कनवर स्थापना िरी सञ्चालन िने ।  

 झाडापिालाबाट ग्रनसत नबरामीको लेिािोिा िरी िल ववयोिनको जस्थनत अनसुार उपचार 
तानलका अपनाई उपचार िने । 

 झाडापिाला प्रकोपको मौसम आउन ुअिाडी नै पनुिवलीय उपचार सामाग्रीहरुको मौज्दात 
जस्थनत अध्ययन िरी सोको िाँचो नहनुे व्यवस्था नमलाउने । 

७. श्वास प्रश्वास 

 श्वास-प्रश्वास रोिको रोकथाम बारे स्वास्थय जिक्षा ददने । 

 आएका श्वास-प्रश्वास रोिीको लेिािोिा िरी तत्कालै स्तरीय उपचार पर्द्नत अपनाई उपचार 
िने 

 उपचार हनु नसकेका नबरामीलाई तत्कालै प्रषेण िरी पठाउने र पठाउँदा बाटोमा लाग्ने 
समयको लानि आवश्यक औषनध उपलब्ध िराउने । 

 श्वास प्रश्वास रोिको उपचारका लानि आवश्यक औषनधको कमी नहनुे व्यवस्था नमलाउने ।  

८. औलो तथा कालािार 

 औलो रोि तथा कालािार प्रभाववत क्षेत्रमा बच्ने उपायबारे िनचेतना ििाउने । 
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 औलो रोि तथा कालािार प्रभाववत क्षेत्रमा ज्वरो आएको व्यजक्तको रक्त नमनुा सङ्कलन 
कायवलाई व्यवजस्थत िने । 

 औलो रोि तथा कालािार िङ्का िररएका व्यजक्तको रक्त नमनुा नलन,े प्रयोििालामा िा“च िनव 
पठाउने र ननदेजिका अनसुार उपचार िने । 

 औलो रोि तथा कालािार ननयन्त्रण तथा उपचार िनव आवश्यक औषनध ननयनमत आपूनतव हनुे 
व्यवस्था नमलाउने ( माि िने : ववतरण िने)  

 प्रभाववत क्षेत्रमा नसफाररस िररएको कीटनािक औषनध छकव ने र झूल ववतरण कायव सञ्चालन 

िने। 

९. क्षयरोि ननयन्त्रण 

 क्षयरोि रोकथामको लानि स्वास्थय जिक्षा कायविम सञ्चालन िने । 

 िङ्कास्पद रोिीहरूको िकार नमनुा सङ्कलन िरी प्रयोििालामा पठाउने । 

 प्रमाजणत भएका रोिीको DOTS ववनध अनसुार उपचार िने । 

 दताव भएका तर उपचारमा नआउने नबरामीको िोिी िरी उपचार ननयनमत िराउने । 

 क्षयरोिको उपचारको लानि औषनधको कमी नहनुे व्यवस्था नमलाउने । 

१०. कुष्ठरोि ननयन्त्रण 

 कुष्ठ रोिको रोकथाम, ननयनमत उपचार तथा पनुस्थावपना बारे िनचेतना ििाउने । 

 कुष्ठ रोिबाट प्रभाववतहरूको लानि ननयनमत जक्लननक सञ्चालन िने । 

 कुष्ठ रोिको उपचार र औषनधको प्रनतवियाबारे परामिव ददने । 

 ननयनमत उपचारमा नआउनेको िोिी िरी ननयनमत उपचार िराउने । 

 कुष्ठरोि ननयन्त्रणको लानि आवश्यक औषनध अटुट िने व्यवस्था नमलाउने । 

 कुष्ठरोिको रोकथाम तथा कुष्ठरोिप्रनतको िनभावनामा पररवतवन ल्याउन स्वास्थय जिक्षा ददने 
स्वास्थय जिक्षा कायविम सञ्चालन िने । 

११.एड्स/यौन रोि 

 एच.आई.भी./एड्स/ यौन रोि रोकथाम सम्बन्धी स्वास्थय जिक्षा ददने । 

 यौन रोि को उपचार िने र िङ्कास्पद व्यजक्तलाई परामिव तथा आवश्यक परीक्षणका लानि 
रेफर िरी पठाउने । 

१२.महामारी ननयन्त्रण तथा प्राकृनतक प्रकोप 

 आफ्नो कायवक्षेत्रमा कुनै पनन महामारी फैनलएमा तत्काल ननयन्त्रण कायव सरुु िने र 
महामारीको 
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बारेमा स्वास्थय संस्थाहरूमा ववस्ततृ छलफल िराई समदुायलाई सचेत िराउनकुा साथै सोबारे 
मानथल्लो ननकायलाई िानकारी िराउने । 

 प्राकृनतक प्रकोपको अवस्थामा आर.आर.टी.सँि समन्वय िरी तत्कालै प्रभाववत क्षेत्रमा िई 
आवश्यक सेवा प्रदान िने । 

१३. वातावरणीय सरसफाइ 

 आफ्नो स्वास्थय संस्थाबाट ननस्केको फोहोर मैलाको उजचत व्यवस्थापन िने र वरपरको 
वातावरण 

सरसफाइ राख्न े। 

 कायावलय पररसर, सईु, मलहम-पट्टी लिायत स्वास्थय सेवा कक्षहरू सफा बनाई राख्न े

 चपीको महवव बझुाई सोको प्रयोि बढाउन समदुायलाई प्रोत्सावहत िने । 

 िानेपानी महुान सफा राख्न िनसहभानिता िटुाउने । 

१४. स्वास्थय जिक्षा 

 िैजक्षक सामाग्री उपलब्ध िने, सम्भार िने र स्थानीय सञ्चार माध्यमको उजचत प्रयोि िने । 

 पोषण, िोप, पररवार ननयोिन, सरुजक्षत माततृ्व, झाडापिाला, श्वास प्रश्वास, औलो, क्षय, कुष्ठ, 

कालािार, एड्स/यौन रोि, व्यजक्तित तथा वातावरणीय सरसफाइ, लैवङ्गक भेदभाव हटाउने 
आदद ववषयमा ननयनमत स्वास्थय जिक्षा ददने । 

१५. िाउँघर जक्लननक कायविम 

 प्राथनमक स्वास्थय सेवा िाउँघर जक्लननक सञ्चालन हनुे स्थान ननजित िराउने । 

 कायविम सम्बन्धी वडा स्तरीय पररचयात्मक िोष्ठीहरू सञ्चालन िने । 

 िाउँघर जक्लननक व्यवस्थापन सनमनतको िठन तथा सञ्चालन िने । 

 आवश्यक पने औषनध तथा सम्पूणव आवश्यक सामाग्रीहरूको आपूनतव व्यवस्था नमलाउने । 

 सरुजक्षत माततृ्व, पररवार ननयोिन लिायतका अन्य ननधावररत सेवाहरू प्रदान िने । 

 सूक्ष्म योिना अनसुार िाउँघर जक्लननक सञ्चालन भएको छ वा पयावप्त सङ्खख्यामा सेवा प्रदान 
िररएको छ भने्न कुरा यवकन िने । 

१६. मवहला स्वास्थय स्वयंसेववका 

 िनसङ्खख्या/कायवक्षेत्रको आधारमा छनौट भएका मवहला स्वास्थय स्वयंसेववकाहरूका लानि 
कायविम सञ्चालन िने । 

 लक्ष्य अनसुार आधारभतू तानलम ननयनमत रूपमा सञ्चालन िने । 

 कायविमको अधववावषवक समीक्षा र ररफे्रसर तानलम सञ्चालन िने । 
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 मवहला स्वास्थय स्वयं सेववकाहरुसंि ननयनमत भेटघाट िने तथा आमा समूहको बैठकमा 
ननयनमत भाि नलने । 

 मवहला स्वास्थय स्वयं सेववकाहरुलाई कन्डम, वपल्स, पनुिवलीय झोल पयाकेट, आईरन चक्की, 
जिङ्क, नसटामोल, नभटानमन ए, प्राथनमक उपचार, िैजक्षक सामग्री तथा अन्य सामानको आपूनतव 
व्यवस्था नमलाउने । 

१७. उपचार सेवा 

 ननयमानसुार १० देजि ५ बिेसम्म ननयनमत रूपमा बवहरङ्ग सेवा सञ्चालन िने । 

 उपचारको लानि आएका नबरामी िाँच िरी औषधोपचार िने र आवश्यकता अनसुार प्रषेण 

िने । 

 आधारभतू आकजस्मक उपचार सेवा प्रदान िने । 

 अन्तरङ्ग उपचार सेवा ददने 
 रक्तचाप परीक्षण, धड्कन’नाडी चेक िने, ज्वरो नाप, श्वासप्रश्वास ववृर्द् ववकास, तौल उचाइ 

परीक्षण सम्बन्धी सेवा ददने । 

 नसने रोिहरू िस्तै, मटुु सम्बन्धी, दीघव श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोि, मधमेुह र उच्च 
रक्तचापको ननदान, उपचार, ननयन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी वियाकलापहरूमा सहयोि िने 
। 

 ज्वरो, टाउको दिेुको, िीउ दिेुको, िोकी लािेको, पाँच वषव मनुीको बच्चा नबरामी, न्यून 
श्वासप्रश्वास, छाती पोलेको, पेट सम्बन्धी, झाडापिाला, बान्ता, कजब्ियत, ददसामा रित, 

वपसाबमा रित, उच्च रक्तचाप, जचनी रोि, मलेररया सम्बन्धी उपचार र व्यवस्थापन िने । 

१८. अनिुमन 

 लक्ष्य, प्रिनत, सेवाको कभरेि, मखु्य रोि र स्वास्थय समस्या सम्बन्धी चाटव ग्राफ बनाई नडस्पले 
िने । 

 प्राप्त प्रनतवेदनलाई ववश्लषेण िरी प्रत्येक कायविम तथा िनतववनधको लेिािोिा िनव मानसक 
रूपमा स्टाफ बैठक िने र समीक्षाको आधारमा सम्बजन्धत ननकायहरूलाई वफडब्याक ददने । 

 मानथल्ला ननकायबाट प्राप्त वफडब्याकलाई स्टाफ बैठक रािी छलफल िने र ननदेिानसुार 
कायववाही िने । 

१९. प्रिासननक कायव 

 आएका सम्पूणव जचठी पत्रहरु दताव िने र ववषयित फाइल िडा िरी राख्न े। 

 पठाउन ुपने पत्रहरू चलानी िने र ववषयित फाइल िडा िरी प्रनतनलवप राख्न े। 

 प्राप्त पत्रहरूमा आवश्यकताअनसुार कायववाही िने । 
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 कमवचारीको हाजिरी, नबदा लिायत सम्पूणव व्यजक्तित रेकडव राख्न े। 

 आिन्तकु तथा सपुररवेक्षण पजुस्तका बनाई सपुररवेक्षणमा आउनेको राय मन्तव्य लेिाई 

राख्न।े 

 मातहतका कमवचारीहरूले आफ्नो कायव वववरण अनसुार कायव िराई रहेका छने् भने्न कुराको 
यवकन िने। 

 सञ्चालक सनमनत, पररषद्हरू र इकाईहरूको अनभलेि अद्यावनधक राख्न े। 

२०. अनभलेि तथा प्रनतवेदन 

 व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले लाि ुिरेका फमव, काडवको प्रयोि िरी सम्पूणव स्वास्थय कायविम 
तथा िनतववनधहरूको अनभलेि राख्न ेतथा ननधावररत नमनतनभत्र सम्बजन्धत ननकायमा प्रनतवेदन 
पठाउने। 

 आवश्यक पने फमव, रजिस्टर, काडवहरू कमसेकम ३ मवहनाको लानि स्टक बाँकी हुँदैमा माि 

िने । 

२१. अन्य 

 कृवष र वातावरणको क्षेत्रमा अन्य सरोकारवाला पक्षसँि सहकायव िरी सन्तनुलत भोिनको 
पयावप्तता, सफा िानेपानी र स्वच्छ वातावरण ननमावणको लानि आवश्यक कायविम ननमावण र 
कायावन्वयन िने, िराउने कायवमा सहयोि िने । 

 

सूचना प्रववनध िािा 

 मन्त्रालय /स्थानीय तहमा प्रववनध ( website, software, system) स्थापना तथा सञ्चालन 
िनवको लानि प्राववनधक सहयोि उपलब्ध िराउने । 

 मन्त्रालय / स्थानीय तहको ICT / कम्पयरु अपरेटर / सूचना अनधकारी लिायत अन्य सचुना 
प्रववनध संि सम्बजन्धत कमवचारीलाई ICT सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण िनव तनलम 
योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन िने । 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहका दैननक िनतववनध (िस्तै कायावलय व्यवस्थापन, जचठ्ठी/संचार, आय/ 
लेिा, स्टोर व्यवस्थापन) चसु्त र प्रभावकारी बनाउन समयानकुुल सफ्टवेर/प्रणाली तयार िनव 
उत्प्रररत िने र संचालन िनव आवश्यक सहयोि प्रदान िने । 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहमा हाल संचालमा रहेका सबै सफ्टवेर / प्रणाली संचालन िनव सेटअप 
िरी अनभलेि तथा प्रनतवेदन तयार पानव आवश्यक सहयोि पयुावउने । 

 ववधतुीय िासन स्थापनाका लिी आवश्यक ननम्न उपकरण त उपायहरुको अध्ययन िरर 
मन्त्राल/स्थानीय तहमा स्थापना िनव सहयोि िनेिः 
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१. दैननक काममा उपयोि हनुे यी उपकरणहरू (कम्पयटुर, ल्यापटप, वप्रन्टर, स्क्यानर,   
सभवर, सोलार ब्याकअप आदद ) 
२.कायावलयमा ईन्टरनेट सेवा र वफ्र वाइफाई िोन 

३. वेबसाइट 

४.आनधकाररक सामाजिक संिाल (फेसबकु, ट्वीटर, य-ुटु्यब आदद) ५.सरकारी ईमेल 

६. नडजिटल नािररक वडापत्र 

७.नडजिटल सूचना पाटी 
८. ई-हाजिरी 
९. सामवुहक एस.एम.एस 

१०.अनडयो नोवटस बोडव 
११. पालो व्यवस्थापन प्रणाली 
१२. मोबाईल एजपलकेसन 

१३. हस्त-नलजित दस्तवेिहरुको कम्पयूटरीकृत 

१४. सफ्टवेर/प्रणाली ननमावण िरर प्रयोि, आदद 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहको कायावलय, तथा अन्य ववषयित तहहरुले ित आ.व. मा कायावन्वयन 
िररसकेका तथा हाल कायावन्वयन िरररहेका कायाविम / पररयोिनाको लति व्यवजस्थत रुपमा 
राख्न सहयोि िने मन्त्रालय/स्थाननय तहको कायावलय, तथा अन्य ववषयित संस्था, सेवा 
प्रदायक, िैर सरकारी संस्था, समयदयमा आधाररत संघ-संस्थाहरु आददको ब्यवजस्थत वववरण 
राख्न ेप्रणालीको ववकास िनव तथा राख्न सहयोि िने । 

 श्रोत नक्िाङ्कनलाई नडजिटाईिेिन िने लिायत िाउँपानलकाको प्रोफाइल बनाउन तथा 
अध्यावनध िनवमा सहयोि िने । 

 जिल्ला वा िाउँपानलकामा सूचना केन्रको स्थापना र संचालनमा सहयोि िने । 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहको वेबसाइट र इमेललाई अध्यावनधक िने र संचालन िनवमा सहयोि 
िने । 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहको कम्पयटुर प्रणाली सम्बन्धी दैननक वियाकलापहरु सचुारु रुपमा 
सञ्चालन भएको सनुनजित िनव सहयोि िने । 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहका कमवचारीलाई ICT सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण सूचना तथा 
संचार प्रववनध ब्लिमा मन्त्रालय/स्थानीय तहमा प्रयोिमा आउने आई.नस.टी. सम्बन्धी लेिहरु 
प्रकाजित िने । 

 मन्त्रालय/स्थानीय तहमा सचुना प्रववनध क्षत्रमा आवश्यक रहेका िनतववनधहरु सवहत वावषवक 
आई.नस.टी. योिना तयार िने । 

 स्थाननय तहको आई.नस.वट. स्टाटस को अनडट वववरण संकलन िने ।
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४. ननकायबाट प्रदान िररने सेवा, सेवा प्रदान िने ननकायको िािा र जिम्मेवार अनधकारी, सेवा प्राप्त िने लाग्ने दस्तरु र अवनध 

ि.
सं. 

सेवा सवुवधाको 
नाम 

आवश्यक पने काििातहरु सेवा सवुवधा प्राप्त िनव आवश्यक 
पने प्रविया 

सेवा प्रदान 
िने 

अनधकारी/िा
िा/ कोठा नं 

लाग्न े
दस्तरु 

लाग्न ेसमय 

1.  िैरसरकारी संस्था 
दताव 

१  (ननवेदन  

२  (संस्थाको ववधान दईु प्रनत  

३  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

४  (संस्थाका पदानधकारीहरुको 
नािररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

५  (कायवसनमनत िठन ननणवयको प्रनतनलपी 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले दताव िरी 
प्रमाणपत्र उपलब्ध िराउने 

सामाजिक 
ववकास िािा 
कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 

2.  िैरसरकारी संस्था 
नववकरण 

१  (ननवेदन  

२  (संस्थाको प्रिनत प्रनतवेदन 

३  (लेिा परीक्षण प्रनतवेदन  

४  (कर चकु्ताको प्रमाणपत्र  

५  (संस्थाको ननणवय  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले नववकरण 
िरी प्रमाणपत्र उपलब्ध िराउने 

सामाजिक 
ववकास िािा 
कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन 

3.  िैरसरकारी संस्था 
दताव नसफाररि 

१  (ननवेदन  

२  (संस्थाको ववधान एक प्रनत  

३  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

४  (संस्थाका पदानधकारीहरुको 
नािररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

५  (कायवसनमनत िठन ननणवयको प्रनतनलपी  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले नसफाररि 
उपलब्ध िराउने 

सामाजिक 
ववकास िािा 
कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन 
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4.  िैरसरकारी संस्था 
नवीकरण 
नसफाररि 

१  (ननवेदन  

१  (संस्थाको प्रिनत प्रनतवेदन  

२  (लेिा परीक्षण प्रनतवेदन  

३  (कर चकु्तासवहतको ननवेदन  

५ (संस्थाको ननणवय  

१  (ननवेदन दताव िने  

२ (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले 
नसफाररि उपलब्ध िराउन े

सामाजिक 
ववकास िािा 
कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन 

5.  सहकारी दताव १  (ननवेदन  

२  (प्रारम्भीक भेलाको ननणवय  

३  (२ववननयम  प्रनत  

४  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

५  (संस्थाका सदस्यहरुको नािररकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

६  (साधारण सभाको ननणवयको प्रनतनलपी  

७  (स्वघोषणा पत्र  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले दताव िरी 
प्रमाणपत्र उपलब्ध िराउने 

सहकारी 
िािा 

कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

ननवेदन पेि 
भएको १५ 
ददन नभत्र 

 

6.  व्यवसाय दताव १) ननवेदन 

२) िग्िाको स्वानमत्वको प्रनतनलवप 
बहालमा भए सम्झौताको प्रनतनलवप 

३) नतरो नतरेको रनसद 

४) चार वकल्ला सनधयारको मन्िरुरनामा 
वडा कायावलयको नसफाररस  

१) ननवेदन सजित तोवकएको 
काििातहरु पेि िने 

२) प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत ले 
सम्बजन्धत कमावचारीलाइ 
तोकआदेि िने 

३) ननवेदन दताव िने 

४) ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने 
५) चलानी िरर ननवेदकलाइ 
प्रमाणपत्र उपलब्ध िराउने 

सामाजिक 
ववकास िािा 
कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन 
,सिवनमनको 

हकमा बढीमा 
३ नभत्र 
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7.  व्यवसाय 
नववकरण 

१) ननवेदन पत्र  

२) व्यवसाय दताव  िरेको प्रमाणपत्र 

३) आफ्नै घर भए चाल ुआ .ब.सम्मको 
मालपोत र घर िग्िा कर नतरेको 
रनसद वा कर ननधावरण स्वीकृत 
भएको काििात 

४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको 
प्रनतनलवप 

५  (कर चकु्ताको प्रमाणपत्र  

१) ननवेदन सजित तोवकएको 
काििातहरु पेि िने 

२) प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत ले 
सम्बजन्धत कमावचारीलाइ 
तोकआदेि िने 

३) ननवेदन दताव िने 

४) ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने 
५) नववकरण िरर प्रमाणपत्र 
उपलब्ध िराउने 

प्रमिु 
प्रिानसकय 
अनधकृत 

,सम्बजन्धत 
फाँटका 
कमवचारी 

कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन 
,सिवनमनको 

हकमा बढीमा 
३ नभत्र 

8.  व्यवसाय / फमव 
दताव नसफाररस 

१) ननवेदन 

२) िग्िाको स्वानमत्वको प्रनतनलवप 
बहालमा भए सम्झौताको प्रनतनलवप 

३) नतरो नतरेको रनसद 

४) चार वकल्ला सनधयारको मन्िरुरनामा 
५) वडा कायावलयको नसफाररस 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
द्वारा तोक लिाउन े

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
नसफाररस ददन े

सामाजिक 
ववकाि िािा 

/ 

कृवष तथा 
पि ुववकाि 

िािा 
कोठा नं 
१३/४ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोवह ददन 

9.  कृवष समहु दताव १  (ननवेदन  

२  (संस्थाको ववधान दईु प्रनत  

३  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

४  (संस्थाका पदानधकारीहरुको 
नािररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले दताव िरी 
प्रमाणपत्र उपलब्ध िराउने 

कृवष िािा 
कोठा नं ४ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 
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५ (कायवसनमनत िठन ननणवयको प्रनतनलपी 

10.  कृवष समहु 
नववकरण 

१) ननवेदन 

२) समहु दतावको सक्कल प्रमाणपत्र 

३) सम्बजन्धत वडको नसफाररस 

४) कायवसनमनतको ननणवयको प्रनतनलवप  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत िािाले नववकरण 
िररददन े

कृवष िािा 
कोठा नं ४ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन 

11.  घ विवको ननमावण 
इिाित 

१) ननवेदन 

२) ननवेदकको फोटो ३ प्रनत 

३) न्यनुतम ५ लाि चाल ुपूिँी भएको 
कम्पनन दतावको प्रमाणपत्र 

४) प्रबन्ध पत्रको प्रनतनलवप 

५) VAT/PAN दताव प्रमाणपत्र 

६) मखु्य िनिक्ती वववरणिः मान्यता 
प्राप्त जिक्षण संस्थाबाट नसनभल 
इजन्िननयररङ ववषयमा कजम्तमा 
प्रमाणपत्र तह उतीणव एक िना 
प्रववनधक  ,कुनै पनन ववष यमा 
प्रमाणपत्र तह उतीणव एक िना 
प्रिासननक र वाजणज्यिास्त्र/अथविास्त्र 
प्रमाणपत्र तह उतीणव  एक िना 
िनिजक्तको सेवा परुा समय प्राप्त 
हनुे व्यवस्था हनु ुपनेछ । 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (घ विवको नन मावण इिाित 
सनमनतको नसफाररस  

२  (कायवपानलकाको ननणवय  

४  (िस्व दाजिला आवश्यक रा
िने 

५  (सम्बजन्धत िािाले प्रमाणपत्र 
उपलब्ध िराउने 

जिजन्स िािा/ 
प्राववनधक 
िािा 

कोठा नं ३/२ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

नसफाररस 
सनमनतको 
बैठक तथा 

कायवपानलकाको 
बैठक भए 
पिात 
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७) मेजिन उपकरणिःवरपर -ट्याक्टर 
)एक एक थान भाडामा नलएको 

हनुपुने ,नमक्सर एक थान ,
Theodolite / Level Machine एक सेट ,

३वाटर पम्प  थान ,भाइबे्रटर तीन 
थान 

८) उपकरणको नामावली पेि िदाव 
उपकरणको स्वानमत्वको 
प्रमाणपत्रका साथै वीमा िरेको 
काििात पेि िनुव पनेछ । 

९) मानथ उल्लेजित याजन्त्रक 
उपकरणहरु ठीक अवस्थामा भएको 
कुरा मेकाननकल इजन्िननयररङ 
नबषयमा कजम्तमा स्नातक तहको 
हनु ुपनेछ । 

१०) मानथ उल्लेजित दताव भएको 
नमनतले घवटमा दईु वषवसम्म 
वेचवविन िने पाइने छैन । 

११) पन्र बषव भन्दा बवढ परुानो यन्त्र 
उपकरणहरु ननमावण व्यवसायीले 
स्तर  वजृद् ध तथा नया दताव हनुे 
प्रयोिको लानि मान्य हनुे छैन । 
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12.  व्यजक्तित 
नसफाररि 

१  (ननवेदन  

२  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

३  (नािररकता र आवश्यकतानसुारका 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय 
अनधकृतद्वारा तोक लिाउन े

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
नसफाररिपत्र उपलब्ध िराउने 

सामाजिक 
ववकास िािा 
कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन  

13.  रासायननक मलको 
नसफाररस 

१) ननवेदन 

२) संचालक सनमनतको माि ननणवय 

३) कृवष सहकारीको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलवप 

४) कर चकु्ताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

५) अजघल्लो २ आ .बको लेिापररक्षण 
प्रनतवेदनको प्रनतनलवप 

६) साधारण सभाको ननणवयको प्रनतनलवप
  

१  (ननवेदन दताव िने  

२ (प्रमिु प्रिासवकय 
अनधकृतद्वारा तोक लिाउने 
३  (आवश्यक रािस्व दाजिला 
िने 

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
नसफाररिपत्र उपलब्ध   िराउने 

कृवष िािा 
कोठा नं ४ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन वा 
बवढमा ७ ददन 

14.  ववपन्न नािररक 
स्वास्थय उपचार 

नसफाररस 

१) ननवेदन 

२) नािररकता वा िन्मदतावको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

३) सम्बजन्धत वडा कायावलयको 
नसफाररस 

४) अस्पतालको नसफाररस  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय 
अनधकृतद्वारा तोक लिाउने 
३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
नसफाररिपत्र उपलब्ध िराउन े

स्वास्थय 
िािा 

कोठा नं ५ 

ननिलु्क सोही ददन वा 
बवढमा ७ ददन 

15.  अपाङ्गता पररचय 
पत्र ववतरण 

१) ननवेदन 

२) वडा कायावलयको नसफाररस 

१  (ननवेदन दताव िने  मवहला तथा 
बालवानलका 

िािा 

ननसलु्क समन्वय 
सनमनतको 

ननणवय पिात 
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३) मान्यताप्राप्त सरकारी अस्पतालको 
जचवकत्सकको नसफाररस 

४) नािररकता वा िन्मदतावको प्रनतनलवप 

५) अपाङ्गता देजिने फोटो 
६) पासपोटव साईिको ३ प्रनत फोटो  

२  (प्रमिु प्रिासवकय 
अनधकृतद्वारा तोक आदेि िरर 
सनमनत समक्ष पेि िने 

३  (अपाङ्गता पररचयपत्र ववतरण 
सनमनतले ननणवय िरर पररचयपत्र 
उपलब्ध िराउने  

कोठा नं .
१३ 

16.  प्राकृनतक प्रकोप 
सहायता 

१  (ननवेदन  

२  (प्रहरी सजिवनमन मचुलु्का  

३  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि 

१  (ननवेदन दताव िने  

३  (तोवकएको सहायता उपलब्ध 
िराउने 

प्रमिु 
प्रिासवकय 

अनधकृत/कोठा 
नं १२ 

ननिलु्क सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 

17.  बैंक िाता 
िोल्न/ेबन्द िने 

नसफाररि 

१  (िाता संचालन /बन्दका लानि िाता 
संचालन िने पदानधकारीहरुको  

नमूना दस्तित काडव  

२  (सनमनतको ननणवय  

३  (ननवेदन  

४  (वडाको नसफाररि  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
र्द्ारा तोक लिाउन े

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
नसफाररिपत्र उपलब्ध िराउने 

प्रमिु 
प्रिासवकय 
अनधकृत / 
प्रिासन 

िािा प्रमिु 

कोठा नं १३ 

ननिलु्क  

18.  स्वीकृत योिनाको 
लाित 

अनमुानका 
लानि सभे िनव 

१  (सनमनतको प्राववनधक सहयोि माि 
र लाित अनमुानका लानि 
आनधकाररक ननणवय सवहतको पत्र 

२  (स्वीकृत योिनाको वववरण )नाम , 
कायावन्वयन हनुे स्थान, स्रोत, 
ववननयोजित बिेट ( 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
द्वारा तोक लिाउने 

३  (इजन्िननयरले सभे िरी 
लाित अनमुान उपलब्ध 
िराउने 

प्रमिु 
प्रिासवकय 
अनधकृत 

/इजन्िननयर 

कोठा नं २ 

ननिलु्क योिनाको 
प्रकृनत र दूरी 
अनसुार ३ 
देजि ६ ददन 

सम्म 
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19.  योिना सम्झौता 
िने 

१ (उपभोक्ता भेलाको ननणवय प्रनतनलवप  

२  (ननयमानसुार उपभोक्ता सनमनत िठन 

३  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

४  (स्वीकृत योिनाको लाित अनमुान  

१  (ननवेदन दताव िने  

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले रीत 
पिेुको देजिएमा सम्झौता िने 

प्रमिु 
प्रिासवकय 
अनधकृत 

/योिना िािा 
प्रमिु 

कोठा नं १५ 

ननिलु्क सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 

20.  योिनाको अजन्तम 
मूल्याङ्कन 

१  (प्राववनधकको अजन्तम मूल्याङ्कन र 
नावप वकताब 

२  (कायव सम्पन्न प्रनतवेदन  

३  (सावविननक लेिा परीक्षण प्रनतवेदन  

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
द्वारा तोक लिाउन े

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
अजन्तम मूल्याङ्कन प्रमाणपत्र 
ददन े

प्रमिु 
प्रिासवकय 
अनधकृत 

/इजन्िननयर 

कोठा नं १४ 

ननिलु्क योिनाको 
प्रकृनत र दूरी 
अनसुार ३ 

देजि १०ददन 
सम्म 

21.  योिनाको 
िाचँपास 
फरफारक 

१  (कायव सम्पन्न प्रनतवेदन  

२  (नापी वकताब िचवको नबल भरपाई  

३  (उपभोक्ता सनमनतको फर्छ्यौटका 
लानि ननणवय प्रनतनलवप 

४  (योिनाको फोटो र प्रनतवेदन 

५  (वडा कायावलयको नसफाररि  

६  (आयोिनामा लािेको िचव 
)सावविननक सनुवुाइ िरेको  

७) अनिुमन सनमनतको प्रनतवेदन 

१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
द्वारा तोक लिाउन े

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
योिना िाँचपास फरफारक 
िररददन े

प्रमिु 
प्रिासवकय 
अनधकृत 

/तोवकएका 
कमवचारी 

कोठा नं १४ 

ननिलु्क सोही ददननभत्र 
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22.  प्रिासन संि 
सम्बजन्धत 
कामकाि 

१) ननवेदन 

२) कामकाि संि सम्बजन्धत काििात 
१  (ननवेदन दताव िने  

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
द्वारा तोक लिाउन े

३  (सम्बजन्धत िािाले 
कामकाि सम्पन्न िराउने  

प्रिासन 
िािा 

कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन वा 
कामको प्रकृनत 
हेरर १५ ददन 

सम्म 

23.  ववद्यालय िोल्न 
तथा कक्षा थप 

१  (१जिक्षा ननयमावली अनसूुची  
बमोजिमको ननवेदन 

२  (िैजक्षक िठुीको ववधान वा 
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा 
ननयमावलीको प्रनतनलपी 

३  (िग्िा वा भवन भाडामा नलने भए 
५कम्तीमा  वषवसम्मको लानि घर वा 

िग्िाधनीले बहालमा ददने सम्बन्धमा 
भएको कबनुलयतनामाको प्रनतनलपी 

४  (प्रस्ताववत ववद्यालयको िैजक्षक नक्सा  

५  (सम्बजन्धत वडाको नसफाररि  

६  (२सबैभन्दा नजिकै कम्तीमा  वटा 
नछमेकी ववद्यालयको सहमनत 

७  (ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको 
ननणवय 

८  (जिक्षा ऐन  र ननयमावली अनसुार 
अन्य आवश्यक काििातहरु 

१  (ननवेदन दताव  

३ (आवश्यक िाँचबझु र 
अध्ययनपनछ प्रभावकाररता 
देजिएमा अनमुनत ददने। 

प्रमिु 
प्रिासवकय 
अनधकृत 

कोठा नं ८ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 
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24.  पि ुमतृ्यकुो 
नसफाररस 

१) ननवेदन 

२) सक्कल पोलेसी 
३) सिवनमन मचुलु्का 
४) ट्याि 

१  (ननवेदन दताव िने 

२  (मिु प्रिासवकय अनधकृत प्र
द्वारा तोक लिाउने  

३  (सम्बजन्धत कमवचारीले 
िाँचबझु िरर नसफाररस ददने  

पि ुववकाि 
िािा 

कोठा नं ४ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन वा 
बढीमा ७ ददन 

25.  न्यावयक सनमनत 

न्याय ननरुपण 
१) ननवेदन। वफराद दताव 
२) हकदैया, हदम्याद पगु्ने प्रमाण 

१) तोवकएको ढाँचामा वववाद दताव 
िनव 
२) वववाद दतावको ननस्सा र तारेि 
नलन े

३) उिरुीसाथ तोवकएको ढाँचामा 
नलजितको प्रमाणको सक्कल र 
कम्तीमा एक प्रनत नक्कल पेि िनव 

न्यावयक 
सनमनत 

काननुी 
मानमला 
इकाइ 

कोठा नं १३ 

ननिलु्क न्यावयक 
सनमनतको 
ननणवयानसुार 

26.  ववद्यालय सञ्चालन 
स्वीकृत/ कक्षा 
ववृर्द्नसफाररस 

माध्यनमक 
ववद्यालयका 

लानि 

१  (ववद्यालय कक्षा ववृर्द्का लानि 
ननवेदन  

२  (ववद्यालय दताव प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलवप  

३  (स्थानीय तहको नाममा चाल ुआ .
व.को नववकरण सवहतको व्यवसाय 

दताव प्रमाण पत्र  

४  (सरकारी बाहेकका ववद्यालयका 
हकमा चाल ुआ . व  .सम्मको 

मालपोत र घर िग्िा कर वा 
त सम्पजत्त कर नतरेको रनसदएकीकृ  

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने  

२ (प्रमिु प्रिानसकय अनधकृत 
,सम्बजन्धत फाँटका कमवचारी तोक 
आदेि िने  

३  (ननवेदन दताव िने  

४  (तोवकएको प्राववनधक 
कमवचारीले आवश्यकता अनसुार 
स्थलित ननरीक्षण िरी प्रनतवेदन 
तयार िने  

प्रमिु 
प्रिानसकय 
अनधकृत 

,सम्बजन्धत 
फाँटका 
कमवचारी 

कोठा नं ८ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 
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५  (बहालमा भए सम्झौता पत्रको 
प्रनतनलवप र बहाल कर नतरेको रनसद  

६  (ननरीक्षण प्रनतवेदन  

 

५  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने  

६  (चलानी िरी ननवेदकलाई 
नसफाररस उपलब्ध िराउने  

 
27.  ववद्यालय सञ्चालन 

स्वीकृत/ कक्षा 
ववृर्द्नसफाररस 
आधारभतु 
तहको लानि 

 

१  (ववद्यालय कक्षा ववृर्द्का लानि 
ननवेदन  

२  (ववद्यालय दताव प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलवप  

३  (स्थानीय तहको नाममा चाल ुआ .
व.को    नववकरण सवहतको 

व्यवसाय दताव प्रमाण पत्र  

४  (सरकारी बाहेकका ववद्यालयका 
हकमा चाल ुआ .व .सम्मको 

मालपोत र घर िग्िा कर वा 
एकीकृत सम्पजत्त कर नतरेको रनसद 

५  (बहालमा भए सम्झौता पत्रको 
प्रनतनलवप र बहाल कर नतरेको रनसद  

६  (ननरीके् षण प्रनतवेदन  

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
ििातहरु पेि िनेका  

२ (प्रमिु प्रिानसकय अनधकृत 
,सम्बजन्धत फाँटका कमवचारी तोक 
आदेि िने  

३  (ननवेदन दताव िने  

४  (तोवकएको प्राववनधक 
कमवचारीले आवश्यकता अनसुार 
स्थलित ननरीक्षण िरी प्रनतवेदन 
तयार िने  

५  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने  

६  (चलानी िरी ननवेदकलाई 
नसफाररस उपलब्ध िराउने 

प्रमिु 
प्रिानसकय 
अनधकृत 

,सम्बजन्धत 
फाँटका 
कमवचारी 

कोठा नं ८ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 
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28.  सामदुावयक 
/सरकारी 

ववधालयको 
तहववृर्द् 
सम्बन्धी 
नसफाररस 

१  (ववद्यालय तह ववृर्द्का लानि ननवेदन  

२  (ववद्यालय दताव प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलवप  

३  (स्थानीय तहको नाममा चाल ुआ .
व.को नववकरण सवहतको व्यवसाय 

दताव प्रमाण पत्र  

४  (सरकारी बाहेकका ववद्यालयका 
हकमा चाल ुआ .व .सम्मको 

मालपोत र घर िग्िा कर वा 
एकीकृत सम्पजत्त कर नतरेको रनसद 

५  (बहालमा भए सम्झौता पत्रको 
नलवप र बहाल कर नतरेको रनसदप्रनत  

६  (ननरीक्षण प्रनतवेदन  

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने  

२ (प्रमिु प्रिानसकय अनधकृत 
,सम्बजन्धत फाँटका कमवचारी तोक 
आदेि िने  

३  (ननवेदन दताव िने  

४  (तोवकएको प्राववनधक 
कमवचारीले आवश्यकता अनसुार 
स्थलित ननरीक्षण िरी प्रनतवेदन 
तयार िने  

५  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने  

६  (चलानी िरी ननवेदकलाई 
नसफाररस उपलब्ध िराउने  

प्रमिु 
प्रिानसकय 
अनधकृत 

,सम्बजन्धत 
फाँटका 
कमवचारी 

कोठा नं ८ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 

 

29.  जिक्षक दरवन्दी 
पररपतुी नने 
अनमुती 

१) ननवेदन 

२) ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको 
ननणवय 

३) जिल्ला समन्वय ईकाइको ररक्त 
दरवन्दी प्रमाणपत्र  

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने  

२ (प्रमिु प्रिानसकय अनधकृत 
,सम्बजन्धत फाँटका कमवचारी तोक 
आदेि िने  

३  (ननवेदन दताव िने  

४  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने  

जिक्षा िािा 
कोठा नं  .८  

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोवह ददन 
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५  (चलानी िरी ननवेदकलाई 
नसफाररस उपलब्ध िराउने 

30.  उद्योि ठाउँसारी 
नसफाररस 

 

१  (उद्योि ठाउँसारीका लानि ननवेदन  

२  (उद्योि दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप  

३  (स्थानीय तहको नामको नववकरण 
सवहतको व्यवसाय दताव प्रमाण पत्र  

४  (आफ्नै घर भए चाल ुआ .व .
सम्मको मालपोत र घर िग्िा कर 
वा एकीकृत सम्पजत्त कर नतरेको 
रनसद  

५  (बहालमा भए सम्झौता पत्रको 
प्रनतनलवप र बहाल कर नतरेको 
रनसद/ननतरेको भए नतनुव बझुाउन ुपने  

६ ) (स्थानीय  तहको नाम  (क्षेत्र नभत्र 
सारी िाने भए सम्बजन्धत वडा 
कायावलयको अनमुनतको नसफाररस 
पत्र  

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने  

२ (प्रमिु प्रिानसकय अनधकृत 
,सम्बजन्धत फाँटका कमवचारी तोक 
आदेि िने  

३  (ननवेदन दताव िने  

४  (तोवकएको कमवचारीले 
आवश्यकता अनेुसार सिवनमन 
मचुलु्का तयार िरी नसफाररस 
तयार िने  

५  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने  

६  (चलानी िरी ननवेदकलाई 
नसफाररस उपलब्ध िराउने  

 

प्रमिु 
प्रिानसकय 
अनधकृत 

,सम्बजन्धत 
फाँटका 
कमवचारी 

कोठा नं १३ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 

 

31.  ववद्यालयठाउँसारी 
नसफाररस 

 

१  (ववद्यालय ठाउँसारीका लानि 
ननवेदन   

२  (ववद्यालय दताव प्रमाण पत्रको 
प्रनतनलवप  

३  (स्थानीय तहको नामको नववकरण 
सवहतको व्यवसाय दताव प्रमाण पत्र  

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने  

२ (प्रमिु प्रिानसकय अनधकृत 
,सम्बजन्धत फाँटका कमवचारी ले 
तोक आदेि िने  

३  (ननवेदन दताव िने  

प्रमिु 
प्रिानसकय 
अनधकृत 

,सम्बजन्धत 
फाँटका 
कमवचारी 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन,  

सिवनमनको 
हकमा बढीमा 
३ ददननभत्र 
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४ ) (सरकारी एवंसामदुावयक 
ववद्यालयबाहेकअन्यमा (चाल ुआ .व .

सम्मको सरी िाने ठाउँ र हालको 
ठाउँ दवैुको मालपोत र घर िग्िा 
कर वा एकीकृत सम्पजत्त कर नतरेको 
रनसद 

५  (बहालमा भए सम्झौता पत्रको 
प्रनतनलवप र बहाल कर नतरेको 
रनसद/ननतरेको भए नतनुव बझुाउन ुपने  

६  (स्थायी लेिा नम्बरप्रमाण पत्रको 
प्रनतनलवप  

७  (ननरीक्षण प्रनतवेदन  

८  (सरी िाने ठाउँको वडा 
कायवे ालयको अनमुनत पत्र  

४  (तोवकएको कमवचारीले 
आवश्यकता अनसुार स्थलित 
सिवनमन मचुलु्का तयार िरी 
नसफाररस तयार िने  

५  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने  

६  (चलानी िरी ननवेदकलाई 
नसफाररस उपलब्ध िराउने   

 

कोठा नं ८ 

32.  नक्सा पास १) ननवेदन पत्र 

२  (घर बनाउन प्रश्ताव  िरेको नक्सा 
३) नािररकता ,लालपिुाव,रेस नक्सा / ब्ल ु
वप्रन्ट नक्साको  फोटोकपी १।१ 
प्रनत  

४  (चार वकल्ला प्रमाजणत  

 

१) ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने 

२) प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत ले 
सम्बजन्धत कमावचारीलाइ 
तोकआदेि िने 

३) ननवेदन दताव िने 

४) ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने 

रािश्व फाँट 
वा सम्बजन्धत 

फाँटका 
कमवचारी 

कोठा नं २ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन ,वा  
बढीमा ७नभत्र 
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५) चलानी िरर ननवेदकलाइ 
नसफाररस उपलब्ध िराउने 

33.  वफल्ड रेिाङकन १) ननवेदन पत्र 

२) रेिाङकन िनुवपने िग्िा धनन पिुावको 
छाया प्रनत 

३) िग्िा धननको निररकता प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलवप 

१  (ननवेदन सवहत तोवकएको 
काििातहरु पेि िने 

२  (प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 
ले सम्बजन्धत कमावचारीलाइ 
तोकआदेि िने 

३  (ननवेदन दताव िने  

४  (ननवेदकले तोवकएको िलु्क 
बझुाउने 
५) चलानी िरर ननवेदकलाइ 
नसफाररस उपलब्ध िराउने 

प्रववनधक 
िािा 

कोठा नं २ 

आनथवक 
ऐन 

अनसुार 

सोही ददन वा  
बढीमा ७ नभत्र 
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५. ननणवय िने प्रकृया र अनधकारी 

प्रकृया- काननु वमोजिम 

अनधकारी- प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 

६. ननणवयउपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

 रववन्र चौलािाई, प्रिासन िािा प्रमिु 

७. सम्पादन िरेको मखु्य कामको वववरण 

 कृवष िािा   

 कृषकहरुलाई बेमैसमी तरकारी िेती सम्बन्धी तानलम वडा न.४ र ५ मा  

 िाध्यन्न वानलको उन्नत वीउको माि तथा सचुना ५०%  अनदुानमा माि भएको कृषकलाई 
उन्नत वीउ ववतरण । 

 िाध्यन्न वानलको वीउ ववतरण िनवको लािी वडा कायवलयमा नडजिटल तराि ुववतरण । 

 

स्वास्थय िािा 
 नभटानमन A ववतरण 

 ओषनध िररद र ववतरण 

 

प्राववनधक तथा योिना िािा 
ठेक्का सम्झौता भएको र  कायव प्रारम्भ भएको 

 बािमती प्रदेि समपूरक योिना: 
१.िोवप िोरमाने सडकको (बम्िन कन्स्रकसन संि) 

२.बसु्ती पतुनलकाठ सडकको (कस्तरुी ववल्डसव संि ) 

3.देउरा क्षेत्रपा (जिब ननमावण सेवा संि) 

 संघीय समपरुक योिना - नाम्द ुपाडु सडकको (कस्तरुी ववल्डसव संि) 

 सवारी साधन िरीद 

 संघीय वविेष अनदुान -यासाव काबे्र िाउँपानलका पाडुँडाडा िानेपानन ठेक्का आह्वान  

 प्रदेि वविेष अनदुान - बैतेश्वर िानेपानी ठेक्का आह्वान  

-सहरेिोला -मनेडाँडा नसचाई ठेक्का आह्वान  
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 पानलका नभत्रका ववनभन्न भवनहरु अनभलेजिकरण भएको 
 सम्झौता ६८ वटा िरीएको छ। 

 भकु्तानन ९५ वटा िरीएको छ। 

 ९५ वटा योिनाको अििुमन तथा सपुररवेक्षण भएको। 

 वडा न.१ देजि ८ सम्म प्राववनधक तथा योिना िािाबाट योिनाको काम भई इजस्टमेट 
वमोजिमको कायवन्वायन भएको। 

पिपुन्छी ववकास िािा 

 प्रधानमन्रत्री कृवष आधनुनवककरण पररयोिना - साना कृवष उत्पादन केन्र - बाख्रा पकेट 
कायविमको १८० बाख्रा िररद, नबमा तथा िररलद भरपाई संकलन (रु १५००००० सितव 
अनदुान ) 

 बािमनत प्रदेि सरकारको सितव कायविम - स्थाननय कालो बंिरु संरक्षण कायविमकव फम 
छनौट भौ ८० वटा पाठापाठी िररद, ववमा तथा नबल भरपाई संकलन कायव सम्पन्न (रु 

१००००००) 

 ननितव कायविम िोठ-िोर ननमावण कायविम (रु ५०००००) को सम्झौता भै कायव आरम्भ  

 इवपनडनमयोलोजिकल ररपोवटवङ्ग तथा प्रिनत प्रषेण मानसक रुपमा ननरन्तर भैरहेको (सङ्खख्या.३) 

 नाइरोिन ढुवानन -१ (कृनतम िभवधान - िाई-१६, भैनस-२१,िम्मा-३७) 

 ननितव तफव का औषनध िररद- रु ५००००० 

 मेवककल उपचार -िाई, भैनस, बाख्रा, बङ्गुर, कुकुर, कुिरुा- २२१२ 

 माईनर सजिवकल उपचार तथा पि ुबन्ध्याकरण -४२५ 

 प्रयोि ज्ञालासेवा- िोबर, रित, वपसाब, थनुेलो, जस्कन स््यवपङ टेस्ट -४०६ 

 राननिेत िोप ववतरण-२००० 

 

जिक्षा िािा 
 जिक्षकको प्रथम तै्रमानसक भत्ता ननकासा (२०७९/०६/०६) 

 ववधालयको प्रथम तै्रमानसक वपररक्षा सञ्चालन तथा अनिुमन  

 मा.वव.प्र.अ. बैठक (रािपनत रननङ्ग जिल्ड तयारी) 

 जिक्षकको दोस्रो तै्रमानसक भत्ता ननकासा (२०७९/०९/२४) 

 ववधालय लेिांकन तानलम सञ्चालन (२०७९/०८/१७र१८) 

 ववधालयको ननयनमत अनिुमन तथा सपुररवेक्षण 
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पजञ्जकरण िािा 

 वफल्ड सहायकको पद पनुतव। 

 दोस्रो तै्रमानसक सामाजिक सरुक्षा भत्ता माि ननकासा।  

 पजञ्जकरणको मानसक वववरण रुि।ु   

 सामाजिक सरुक्ष भत्ता पाउने लाभग्राहीको नववकरण फईल संकलन तथा रुि।ु 

लघ ुउद्यम िािा 

 २०७९ साल मंनसर २० िते वडा.न ६ मा सहभानितामलुक ग्रानमण लेिािोिा कायविम 
सम्पन्न ।   

 आफ्नो व्यावसाय सरुु तथा सधुार (SIYB) तानलम वडा न.६ मा सम्पन्न। 

सामाजिक ववकास िािा 

 अपाङ्गता पररचयपत्र वववरण १२ िनालाई 

 २ वटा संघ संस्था दताव र २ वटा नववकरण 

 सहकारी संस्थाको ववननयम संसोधन ३ वटा 
 व्यवसाय दताव नववकरण ४ वटा 
 घ विवको इिाित नववकरण २ वटा 
 घ विवको इिाित प्रदान िरेको २ वटा 

 

८. सूचना अनधकारी र प्रमिु प्रिासवकय अनधकृतको नाम पद 

प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 

नामिः ऋवषराम ज्ञवाली 

पदिः प्रमिु प्रिासवकय अनधकृत 

सूचना अनधकारी 

नामिः रोिन कुमार निरी 

पदिः अनधकृत सातौँ 
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९. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजिकाको सूची 

आ.ब. २०७९/०८० मा प्रकाजित 

 एम.वव.वव.एस अध्ययन छात्रवजृत्त सम्बन्धी कायवववनध, २०७९  

 ववननयोिन ऐन २०७९  
 आनथवक ऐन २०७९   

आ.ब. २०७८/०७९ मा प्रकाजित 

 उपभोक्त्ता सनमनत िठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायवववनध २०७४ (पवहलो) 
संिोधन सम्बन्धी सूचना ।  

 ववषयित सनमनत (कायवसंचालन) कायवववनध २०७८  

 घ विवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायवववनध २०७४(पवहलो संिोधन)   

 वैतेश्वर िाउँपानलकाको सावविननक िररद ननयमावली २०७८ 

 प्राववनधक कमवचारी वफल्ड सवुवधा कायवववनध २०७८   

 वैतेश्वर िाउँपानलकाको अनदुान तथा आनथवक सहायता ननदेजिका २०७८ पवहलो संिोधन 
सम्बन्धी सूचना ।   

आ.ब. २०७७/०७८ मा प्रकाजित 

 आनथवक ऐन २०७८   

 आधारभतु स्वास्थय तथा सरसफाई ऐन २०७६ (पवहलो संिोधन २०७८) 

 १५ िैयाको वैतेश्वर अस्पताल स्वास्थय मापदण्ड सम्बन्धी कायवववनध २०७८ 

 वैतेश्वर िाउँपानलकाको अनदुान तथा आनथवक सहायता ननदेजिका २०७८  

 कृवषसँि सम्बन्धीत सहकारी, संघ संस्था, कृवष समहु तथा कृषकहरुलाई कृवष ववकासका लानि 
प्रदान िररने अनदुान ववतरण िने ननदेजिका २०७८  

 वैतेश्वर िाउँपानलकाको कायवसञ् चालन ननदेजिका, २०७७  

 लैवङ्गक वहंसा ननवारण कोष सञ्चालन कायवववनध, २०७७  
 िेलकुद ववकास सनमनतको कायवववनध २०७७  

आ.ब. २०७६/०७७ मा प्रकाजित 

 आनथवक ऐन २०७७   

 वैतेश्वर िाउँपानलका न्यावयक सनमनत (कायवववनध सम्बन्धी) ऐन २०७६ 

 जचवकत्सक वा स्वास्थयकमी करार सेवामा व्यवस्थापन िने सम्बन्धी कायवववनध २०७७  

 एम्बलेुन्स संचालन सम्बन्धी कायवववनध २०७७ 
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 वैतेश्वर अस्पताल फामेसी सम्बन्धी कायवववनध २०७७ 

 अनभभावक कक्षा सञ्चालन कायवववनध २०७६ पवहलो स ंिोधन । 

 आधारभतु स्वास्थय तथा सरसफाई ऐन २०७६  

 संस्था वा समहु दताव कायवववनध २०७६  

 अनभभावक कक्षा सञ्चालन कायवववनध २०७६   

आ.ब. २०७५/०७६ मा प्रकाजित 

 आधारभतू तथा माध्यनमक जिक्षा ऐन २०७५  

 सहकारी ऐन २०७५  

 अपाङ्गता भएका व्यजक्तको पररचय पत्र ववतरण कायवववनध २०७५  

 घ विवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी कायवववनध  

 व्यवसाय दताव तथा नववकरण ननदेजिका २०७५  

आ.ब. २०७४/०७५ मा प्रकाजित 

 िैजक्षक व्यवस्थापन कायवववनध २०७५ 

 रािपत्र प्रकािन सम्बन्धी कायवववनध २०७४ 

 बाल संरक्षण कोष सञ्चालन ननदेजिका २०७४ ७४/७५  

 करारमा प्राववनधक कमवचारी व्यवस्थापन िने सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ 

 स्थानीय तहको उपभोक्ता सनमनत िठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायवववनध 
२०७४  

 िाउँपानलकाका पदानधकारीहरूको आचारसंवहता २०७४ 

 िाउँकायवपानलकाको वैठक स चंालन सम्बन्धी कायवववनध–२०७४   

 िाउँ कायवपानलका (कायव सम्पादन) ननयमावली २०७४  

 िाउँ कायवपानलका (कायव ववभािन) ननयमावली २०७४  

 कायवपानलकाको ननणयव वा आदेि र अनधकारपत्रको प्रमाजणकरण (कायवववनध) ननयमावली 
२०७४ 

 ववननयोिन एन २०७४  
 िाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी (कायवववनध) ननयमावली २०७४  
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१०. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 
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११. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 कृवष सामाग्री कम्पनी नलनमटेड िािा कायवलयमा रासायननक मलको नसफारर (कृवष सहकारी 
हरुलाई) 

 २०७८/७९ मा स्थापना भएका तरकारर पकेट लाई प्रस्ताव माि 

 ८०% अनदुानमा नसल्पोनलङ्ग टनेल पलाजस्टक िररद 

 कृवष ओिार िररद जिषवकमा ववधनुतय मकै छोडउने मेसीन िररद । 

 वकवव िेनतको लािी ८०% अनदुानमा सचुना प्रकािन । 

 स्वास्थय सम्बजन्ध वावषवक सनमक्षा िोवष्ट संचालन 

 स्वास्थय व्याबस्थापन बैठक 

 िाउँपानलका स्तररय हे.पो.इ. को बैठक अन्तरविया कायविम । 

 पोषण सनमक्षा िोष्ठी संचालन। 

 


