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भाग - १ 

१.१ अध्ययनको पषृ्ठभतूि 
सरकारी कायााियहरुिा संगठन तथा जनशखि ववस्तार तथा संकुचन गदाा तनखित आिार 

सवहतको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनुापने काननुी व्यवस्था तनजािती सेवा ऐन, २०४९ िे 

गरेको छ । तनजािती सेवा ऐनको दफा ६क को उपदफा (२) अनसुार कुनै नयााँ सरकारी 

कायाािय स्थापना गना संगठन संरचना तयार गदाा र नयााँ दरबन्दी तसजाना गदाा वा तत्काि कायि 

रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीिा पनुराविोकन गदाा वा हेरफेर गदाा सम्बखन्ित िन्राियिे 

कायाक्रि, कायाबोझ, कायाप्रकृतत तथा दरबन्दी थप गनुापने कारण र सोको औखचत्य तथा उपिब्ि 

िानवस्रोत सिेतको आिारिा संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी अथा िन्राियको सहितत तिई 

सािान्य प्रशासन िन्राियिा पठाउनपुने व्यवस्था छ । यस्तै उपदफा (२क) िा व्यवस्था भए 

अनरुुप अथा िन्राियवाट प्राप्त सहिततको आिारिा सािान्य प्रशासन िन्राियिे सोको िूलयांकन 

गरी स्वीकृततको िातग नेपाि सरकार, िखन्रपररषद् सिक्ष पेश गनुा पनेछ भने्न उलिेि छ । 

 
नेपािको संवविानको अनसूुखचहरु बिोखजि स्थानीय तहको एकि अतिकार तथा संघ, प्रदेश 

र स्थानीय तहको साझा अतिकार, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ तथा पचरौता 

नगरपातिकाको कायाववभाजन तनयिाविी, २०74 बिोखजि नगरपातिकाको कायासम्पादनिाई 

प्रभावकारी बनाउनका िातग  नेपाि सरकार (िखन्रपररषद) बाट ववतभन्न तिततिा स्वीकृत भएको 

यस नगरपातिकाको संगठन संरचना र दरबन्दीिाई सिसािवयक बनाउनका िातग स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन, २०७४ र किाचारी सिायोजन ऐन, २०७५ बिोखजि नगरपातिकाको संगठन तथा 

व्यवस्थापन सभेक्षण गररएको हो ।   
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१.२ कायादिको पररचय  
पचरौता नगरपातिका र सतिका अनसुन्िान तथा तातिि केन्र (Samika Research and 

Training Center), ितितपरुबीच नगरपातिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गने सम्झौता 

भए बिोखजि सतिका अनसुन्िान तथा तातिि केन्र, ितितपरुका ववशेषज्ञहरुबाट यो संगठन तथा 

व्यवस्थापन सभेक्षणको काया सम्पादन भएको हो । संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणको क्रििा 

केन्रबाट नगरपातिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपातिकाका सदस्यहरु, वडा अध्यक्ष, वडा 

सदस्यहरु, प्रििु प्रशासकीय अतिकृत तथा ववषयगत शािाका प्रिहुरुसाँग छिफि गरी वहााँहरुको 

सकृय सहभातगता र सलिाह तिईएको तथयो ।  

 

केन्रिे तयार गरेको प्रततवेदन नगर कायापातिकाका सदस्यहरुसाँग छिफि गरी अखन्ति 

रुप ददइएको हो । यसथा यस कायािा नगरपातिकाका प्रििु, उपप्रििु, नगरपातिकाका सदस्यहरु, 

वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु, प्रििु प्रशासकीय अतिकृत तथा ववषयगत शािाका प्रिहुरुको 

संिग्नता रहेको छ ।  

१.३ अध्ययनको उद्दशे्य  
• स्थानीय तहको एकि अतिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अतिकार, स्थानीय 

सरकार संचािन ऐन र किाचारी सिायोजन ऐन बिोखजि नगरपातिकाको संगठन संरचना 

र दरबन्दी तेररज स्वीकृततका िातग तसफाररश गने¸ 

• प्रस्ताव गररएका शािाहरुको कायावववरण तसफाररश गने ।  

१.४ अध्ययनको ववति र सीिा  
केन्रिे संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणका िान्य तसद्धान्त, नगरपातिकाको नेपािको 

संवविानिा उखलिखित एकि तथा साझा अतिकार, स्थानीय सरकार संचािन ऐन बिोखजि केन्रका 

अतिकारसिेतको आिारिा नगरपातिकाको संगठन संरचना, दरबन्दी तेररज तथा शािाहरुको काया 

वववरण, कायाक्रि, कायाबोझ र कायाप्रकृततको अध्ययन ववश्लषेण, नगर कायापातिकाका सदस्यहरुबाट 
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प्राप्त राय/सझुावहरु तथा ववगतका अध्ययन प्रततवेदनहरुको ववश्लषेण सिेतको आिारिा यो प्रततवेदन 

तयार गररएको छ । प्रस्ताववत शािाहरुिा काया गनाका िातग दरवन्दी सजृना भई किाचारी 

सिायोजन ऐन, २०७५ बिोखजि नगरपातिकाको संगठन संरचना तथा किाचारी दरबन्दी 

पनुराविोकन गनुा परेको र नगरपातिकाको संरचनािाई सियानकूुि वनाउन गनुापने आवश्यक 

पररवतान गनाका िातग तोवकएको छोटो सियिा नै यो संगठन संरचना र दरबन्दी वववरण तयार 

गररएको छ ।  
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भाग - २ 

२.१ ववद्यिान सागंठतनक ढााँचा 
साववकिा नेपाि सरकार(िखन्रपररषद) बाट स्वीकृत भएको पचरौता नगरपातिकाको संगठन संरचना देहाय बिोखजि रहेको छ ।  

पचरौता नगरपातिका, बारा 
नगर कायापातिकाको कायााियको संगठन संरचना 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

पूवाािार ववकास शािा 
तस.तड.ई.,9/10औ ं(इखन्ज./तस.)-1 
ईखन्ज., ७/८/औ ं(इखन्ज./तस.)-१ 
सब-ईखन्ज, ५औ ं(इखन्ज./तसतभि)-2 
अतिन, चौथो (इखन्ज./सभे)-1 

वातावरण, तथा ववपद् व्यवस्थापन 
इाकाइा 
सहायक५ औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

प्रशासन, योजना तथा अनगुिन शािा 
अतिकृत.,७/८/औ ं

(प्र./सा.प्र.)-१ 

प्रशासन उप-शािा 
सहायक,5औ ं (प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

राजस्व उप-शािा 
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 
योजना तथा अनगुिन उप-शािा 
अतिकृत,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
क.अ. ५औ (ववववि)-1 

कानून इाकाइा 
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 
 

वडा कायााियहरु-९ वटा 
सहायक ५औ ं(प्र./सा.प्र.)-४ 
सब.इखन्ज, ५ औ(ंइा./तस.)- ४ 

सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- ५ 
अ.सव.इखन्ज. चौथो (इखन्ज./तस.)-५ 

आतथाक ववकास शािा 
अतिकृत.,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)-१ 

आतथाक प्रशासन शािा 
िेिा अतिकृत,७/८औ ं(प्र./िे.)-१ 
िेिा सहायक, ५औ(ंप्र./िे.) -१ 
िेिा सहायक,चौथो(प्र./िे.) -1 
 
 

स्वास््य तथा सािाखजक 
ववकास शािा 

ज.स्वा.अतिकृत,७ /८ /औं (स्वा.)-१ 
प.हे.न.,5/6औ(स्वा./क.न.)-1 
हे.अ.,5/6औ(ंस्वा./हे.इा.)-१ 

सािाखजक सरुक्षा तथा पखन्जकरण 
उप-शािा 
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

िवहिा, बािबातिका तथा सिाज 
कलयाण उप-शािा 
िवहिा ववकास तनररक्षक,५औ ं(ववववि)-
1 
स.ि.वव.तन.,चौथो(ववववि)-1 

स्वास््य र कृवष/पश ुतफा का तनकायहरु: 

- प्राथतिक स्वास््य केन्र/स्वास््य चौकीहरु:- …………. 
- कृवष सेवा केन्र:- ............................ 
- पश ुसेवा केन्र:- ………….. 
  

 

 

आन्तररक िेिा 
पररक्षण एकाई 

आ.िे.प.अतिकारी,७/८औ(ंप्र./
िेिा)-१  

 

खशक्षा, यवुा तथा िेिकुद 
शािा 

अतिकृत,9/10औ(ंखशक्षा/खश.प्र.)-१ 
अतिकृत,७/८औ(ंखशक्षा/खश.प्र.)-१ 
प्रा.स.,५औ ं(खशक्षा/खश.प्र.)-१ 
 

प्रििु प्रशासकीय अतिकृत  
१०औ ंतह(प्र./सा.प्र.)-१ 

आतथाक ववकास, सािाखजक ववकास, पवुाािार ववकास र 
वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सतितत 

 

िेिा, वविायन, सशुासन तथा अन्य सतितत नगरसभा 
 

प्रििु 

नगर कायापातिका 

उपप्रििु न्यावयक सतितत 
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2.2. ववद्यिान दरबन्दीको अवस्था 
  

पचरौता नगरपातिका, बारा 

नगर कायापातिकाको कायााियको दरवन्दी तेररज 

क्र.सं. पद तह सेवा सिूह उपसिूह स्वीकृत 
दरवन्दी 

अन्य 
सेवाबाट 
सिायोजन 
हनुे दरबन्दी 

बााँकी 
दरबन्दी कैवफयत 

1 प्रििु प्रशासकीय अतिकृत  10 प्रशासन सा.प्र.   1       

2 अतिकृत 9/10 खशक्षा खश.प्र.   1   1   

3 तस.तड.इा. 9/10 इखन्ज. तसतभि   1   1   

4 अतिकृत 7/8 प्रशासन सा.प्र.   १   1   

5 िेिा अतिकृत 7/८ प्रशासन िेिा   1   1   

6 अतिकृत 7/8 खशक्षा खश.प्र.   1   1   

7 जन स्वास््य अतिकृत 7/8 स्वास््य ज.स्वा.   1   1   

8 इखन्जतनयर 7 इखन्ज. तसतभि   1   1   

9 अतिकृत 6 प्रशासन सा.प्र.   २   2   

10 आ.िे.प. सहायक 5 प्रशासन िेिा   1   1   

11 प.हे.न. 5/6 स्वास््य क.न.   1   1   

12 हेलथ अतसस्टेन्ट 5/6 स्वास््य हे.इा.   1   1   

13 सहायक 5 प्रशासन सा.प्र.   ५   5   

14 िेिापाि 5 प्रशासन िेिा   १   1   

15 कम््यूटर अपरेटर 5 ववववि     १   1   

16 प्रा.स. 5 खशक्षा खश.प्र.   1   1   

17 सव-इखन्जतनयर 5 इखन्ज. तसतभि   2   2   

18 िवहिा ववकास तनरीक्षक 5 ववववि     1   1   

19 अतिन 4 इखन्ज. सभे   1   1   

20 सहायक 4 प्रशासन सा.प्र.   २ २ 0   

21 स.िे.पा. 4 प्रशासन िेिा   १   1   

22 सहायक िवहिा ववकास तनररक्षक चौथो ववववि     १   1   

कायाािय तफा  जम्िा 29 2 26   

वडा कायाािय (9 वटा)     0   

1 सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ४   4   

2 सव-इखन्जतनयर ५ औ ं इखन्ज. तसतभि   ४   4   

3 सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र.   ५ ५ 0   
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4 अ. सव-इखन्जतनयर चौथो इखन्ज. तसतभि   ५   5  

                0   

वडा कायाािय तफा  जम्िा 18 5 13   

कुि जम्िा 47 7 39   
नोटः कुनै स्थानीय तहिा ततृीय तहको किाचारी कायारत भएिा तनजिाई स्वीकृत संगठन संरचनाअनसुारको तिलदो चौथो तहिा कािकाज 

िगाउन सवकनेछ । त्यस्तो पदिा कायारत किाचारी जनुसकैु कारणबाट ररि भएिा सो पद स्वतः िारेज हनुछे। 
संगठन संरचना तभर नपरेका सरसफाई, दिकि सञ् चािन, एम्बिेुन्स सञ् चािन, नगर प्रहरी जस्ता स्थायी किाचारीिाई हाि कायारत 
रहेकै पदिा कािकाज िगाउन सवकनछे र त्यस्ता पदिा कायारत किाचारी कुनै कारणबाट ररि भएिा स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, 
२०७४ अनसुार कािकाज गराउन ुपनेछ । 
स्थानीय तहिा सिायोजन भएका िा.पा.स.टे. चौथो र पााँचौ किाचारीहरुिाई तनजहरुको शैखक्षक योग्यता सिेतको आिारिा सब-ई., 
अ.स.ई. वा प्रा.स. को पदिा कािकाज िगाउन सवकनेछ । 
यस दरवन्दी भन्दा बाहेक नगरपातिकाका स्थायी किाचारीहरुिे नगरपातिकािे िटाए बिोखजिको काि गनुा पने छ । 
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२.३ ववद्यिान संरचना र दरबन्दी सम्वन्ििा देखिएका सिस्याहरु 
नेपाि सरकार, िखन्रपररषद्को ववतभन्न तिततका तनणाय बिोखजि यस नगरपातिकाको कूि 

११५ वटा दरबन्दीहरु स्वीकृत भएको छ । जसिध्ये प्रििु प्रशासकीय अतिकृत संघको दरबन्दी 

रहेको र बााँकी ११४ दरबन्दीहरु नगरपातिकाको रहने गरी तनणाय भएको छ । उि दरबन्दीबाट 

िार नगरपातिकाको सम्पणूा कायाहरु सम्पादन गना कदठन भएको हुाँदा संगठन तथा व्यवस्थापन 

गरी िाहाशािा र शािाहरुको दरबन्दीहरुको तििान एवं थप सजृना गनुापने देखिन्छ। 

त्यस्तै किाचारी सिायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१०) िा किाचारी 

सिायोजनको काया सिाप्त भएपिात प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण 

सम्बखन्ित तनकायिे आफैं िे गना सक्ने व्यवस्था भए बिोखजि संघबाट किाचारी सिायोजनको 

सकाि सिेत सिापन भएकािे नगरपातिकाको दरबन्दी पनुराविोकनका िातग सिेत यो संगठन 

तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गनुापरेको हो ।  

 

2.4 काननुी व्यवस्था 
पचरौता नगरपातिका, बाराको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणका िातग देहायका काननुी आिारहरु 

रहेका छन ्। 

 

क. स्थानीय सरकार संचानि ऐन, २०७४ को दफा ८३ को  

उपदफा (१) नगरपातिका तथा नगरपातिकाको आफ्नो कायाबोझ, राजश्व क्षिता, िचाको आकार, 

स्थानीय आवश्यकता र ववखशष्टता सिेतिाई ध्यानिा रािी किाचारी सिायोजन भएपतछ िार संगठन 

तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आिारिा गाउपातिका वा नगरपातिकािा ववषयगत शािा वा िहाशािा 

रहेको सगंठन संरचना कायि गनुा पनेछ। 
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उपदफा  (२) उपदफा (१) बिोखजिको सगंठन संरचनािा हरेक वडाको सगंठन संरचना सिेत 

सिावेश भएको हनु ुपनेछ। 

 

उपदफा  (३) प्रििु प्रशासकीय अतिकृतिे नगरपातिका वा नगरपातिकाको अतिकारक्षेर तथा 

कायाबोझ सिेतको ववश्लषेण गरी सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आिारिा स्थायी प्रकृततको 

कािको िातग आवश्यक पने तथा सेवा करारबाट तिइने किाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार 

गनुा पनेछ। 

 

उपदफा  (४) उपदफा (३) बिोखजि किाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गदाा स्थायी किाचारीको 

िातग चावहने तिब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकि, योगदानिा आिाररत उपदान वा तनवतृ्तभरण, 

औषति उपचार सम्बखन्ित ववदा जस्ता सेवा सवुविाको िातग िाग्ने िचा व्यहोने स्रोत सिेतको 

ववश्लषेण गरी त्यस्तो िचा सतुनखित हनुे गरी िार दरबन्दी प्रस्ताव गनुा पनेछ। 

 

उपदफा  (५) उपदफा (३) बिोखजि दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गदाा सेवा करारको िातग चावहने 

तिब, भत्ता तथा योगदानिा आिाररत सािाखजक सरुक्षा जस्ता सेवा सवुविाको िातग िाग्ने िचा 

व्यहोने स्रोत सिेतको ववश्लषेण गरी त्यस्तो िचा सतुनखित हनु े गरी िार दरबन्दी प्रस्ताव गनुा 

पनेछ। 

 

उपदफा  (६) स्थानीय तहको सेवा सञ्चािनको िातग अस्थायी दरबन्दी तसजाना गना सवकने छैन। 

 

उपदफा  (७) गाउाँपातिका तथा नगरपातिकािे सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आिारिा कुनै 

काया सम्पादन गना ववशेषज्ञ सेवा आवश्यक पने भई सेवा करारबाट काया सम्पादन गदाा उपयिु 

र प्रभावकारी हनुे देिेिा सेवा करारबाट त्यस्तो काया गना सक्नेछ। 
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उपदफा  (८) यस दफािा अन्यर जनुसकैु कुरा उलिेि भएको भए तापतन गाउाँपातिका तथा 

नगरपातिकािे नगर प्रहरी, सवारी चािक, सयश, कायाािय सहयोगी, ्िम्बर, ईिेखक्ट्रतसयन, 

चौकीदार, िािी, बगैंचे र सरसफाइ सम्बन्िी पदिा स्थायी पदपूती नगरी प्रततस्पिााको आिारिा 

सेवा करारबाट िार तिन ुपनेछ। सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवािा करारबाट पदपूतता गना 

पाइने छैन। 

 

उपदफा  (९) उपदफा (७) र (८) बिोखजि सेवा करारबाट तनयिु गररएका किाचारीको सेवा 

अवति, पाररश्रतिक तथा अन्य सवुविा सोही करारिा उलिेि भए बिोखजि हनुेछ। 

 

उपदफा  (१०) यस दफा बिोखजि तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रततवेदन 

सभाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

 

ि. किाचारी सिायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१०) किाचारी सिायोजनको काया 

सम्पन्न भइ सकेपतछ प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहिे आवश्यकता अनसुार सङ्गठन संरचना वा 

दरबन्दी थपघट¸ हेरफेर वा पररिाजान गना सक्नेछन।् सम्बखन्ित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनरुोि 

भइ आएिा नेपाि सरकारिे आवश्यक सहयोग गनेछ। 

 

2.५ संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणका तसद्धान्तहरु 
पचरौता नगरपातिका, बाराको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षणका क्रििा देहायका तसद्धान्तहरु 

अविम्बन गररएको छ।  

• काया ववखशवष्टकरण - तिलदो वा एकै प्रकृततकोको काया एकै ठााँउिा राख्न ेतसद्धान्त अनरुुप 

संगठन संरचना प्रस्ताव गररएको,   
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• काया वोझ र दरवन्दीको वकतसि, तह र संख्याबीच ताििेि तििाइएको,  

• प्रत्येक पदिा आतसन किाचारीिे हप्तािा ४० घन्टा काि गनुा पने। कुनै एक दरवन्दी 

सजृनाको िातग प्रत्येक हप्ता ४० घन्टाको कायावोझ (work load)  हनुपुने गरी दरबन्दी 

प्रस्ताव गररएको,  

• दरवन्दी संरचनािाई यथासंभव घटाइ उपयिु आिारिा लयाइएको,  

• सूचना प्रववतिको प्रयोगबाट संगठनको अतभिेि व्यवस्थापन काया सरिीकरण, सियको बचत, 

स्थान व्यवस्थापन (space management)  कायादक्षतािा हातसि गने संगठन तथा 

कायाववतििाइा IT based वनाउन ेप्रयास गररएको,  

• संगठन तथा दरवन्दी तसजाना गदाा कायाबोझका आिारिा संरचनाको तसद्धान्त (Structure 

Based on workload), संगठनात्िक संरचनाको आिारिा जनशखिको तसद्धान्त (Staffing 

based on Functions and Structure), आयतन िाभको तसद्धान्त (Economies of Scale) र सेवा 

प्रवाहको सतुनखितता (Certainty of Service Delivery) िाइा ध्यानिा रािी उपयिु संगठन 

संरचना र दरवन्दी सृजना गररएको।  
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भाग - ३ 

३.१ कायाक्रि, कायाबोझ र काया प्रकृततको ववश्लषेण  
नेपािको संवविानको अनसूुचीिा रहेका स्थानीय तहका एकि तथा साझा अतिकार सूची, 

नगरपातिकाद्वारा स्वीकृत काया ववभाजन तनयिाविी, २०७४ िाई आिार तिई यस नगरपातिकाको 

संगठन संरचना, दरबन्दी र काया वववरण तयार गररएको छ । सोही अनसुार यस नगरपातिकािा 

हाििाई प्रििु प्रशासकीय अतिकृत संघको रहने गरी साववकका शािा र इकाइहरुका कायाहरुका 

आिारिा एकीकृत र िखण्डत गररएको हो । नगरपातिका अन्तगात ७ वटा शािाहरु, ७ वटा 

उपशािा/इकाइहरु, कृवष सेवा केन्र र पश ुसेवा केन्र तथा स्वास््यका छुट्टाछुटै्ट संरचना रहने 

गरी प्रस्ताव गररएको छ। वडा सिेत गरी नगरपातिका, कृवष सेवा केन्र तथा पश ुसेवा केन्र र 

स्वास््यका तनकायरु गरी कूि १२६ जनाको दरबन्दी रहने गरी संरचना प्रस्ताव गररएको छ। 

भने ४२ दरबन्दीहरु करारबाट िार पदपूतता गनेगरी छुटै्ट प्रस्ताव गररएको छ। त्यस्तै कायाववति 

बनाई पदपूतता गने गरी २१ जना को दरबन्दी रहने गरी नगर प्रहरीको सिेत संरचना प्रस्ताव 

गररएको छ। यस दरबन्दीतभर नगरपातिका अन्तगातका सबै शािा, उपशािा, इकाइ, वडा 

कायाािय, कृवष सेवा केन्र, पश ुसेवा केन्र तथा स्वास््य संस्थाका किाचारीहरु सिेवटएको छ । 

कायाािय सहयोगी, हिकुा सवारी चािक जस्ता शे्रणीतबवहन किाचारी आवश्यकता अनसुार 

नगरपातिकािे तनणाय गरेर सेवा करारिा राख्न ेभएकािे यो दरबन्दीिाई संगठन संरचनािा एकिषु्ट 

रुपिा प्रशासन शािाको िातहतिा रहने गरी देिाइएको छ। नगरपातिका र अन्तगातका 

तनकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी वववरण क्रिश: अनसूुची १ र ३ िा उलिेि गररएको 

छ। शािा तथा इकाइहरुको कायावववरण यसै प्रततवेदनको अनसूुची ३ िा संिग्न गररएको छ । 

३.२ उपिब्ि िानव स्रोतको आाँकिन 
नगरपातिकािा रहने दरबन्दीहरुिाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पतछ स्वीकृत हनुे 

ववतभन्न सेवा, सिूह (गठन तथा शे्रणी ववभाजन र तनयखुि) तनयिहरुसाँग सम्बखन्ित पद, सेवा, सिूह 
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र शे्रणी स्पष्टसाँग िलुने गरी तयार गररएको छ। उि तनयिहरुसाँग नतिलन ेपदहरुिाई त्यस्तो 

तनयि बनेपतछ आबद्ध गररनेछ। किाचारी सिायोजनको काया सम्पन्न भइसकेको हुाँदा प्रस्ताववत 

दरबन्दीहरु कुनै पतन फाखजििा सिेत पने छैनन।् सेवा सिूह अनसुार कै दरबन्दी प्रस्ताव गररएको 

हुाँदा ििुा प्रततस्पिाा वा बढुवाबाट त्यस्ता दरबन्दीहरुिा पदपूतता हनुेछ ।  

  

संगठन संरचना र दरबन्दीिा प्रस्ताव गररएका पदहरुिध्ये नेपाि ववववि सेवा, पााँचौं तहको 

कम््यटुर अपरेटर सिेत स्थायी किाचारीहरु उपिब्ि नभएिा सेवा करारबाट पदपूतता गना सवकनेछ।  

३.३ पररवतानको औखचत्य 
नेपाि सरकारबाट स्थानीय तहहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गदाा नेपािभररका 

नगरपातिकाहरुको एउटै संगठन संरचना र एकै वकतसिको दरबन्दी रहेकोिा नगरपातिकाको 

आवश्यकता र क्षिताको आिारिा संवविानिा उखलिित स्थानीय तहका एकि तथा साझा 

अतिकारको सूखच बिोखजिका कायाहरु प्रभावकारी रुपिा सम्पादन गनाका िातग हाि नेपाि 

सरकारबाट ववतभन्न तिततिा स्वीकृत यस गाउाँपतिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी अपयााप्त भएकािे 

नगरपातिकाको संगठन संरचना र दरबन्दीिाई प्रभावकारी बनाइ काया सहजीकरण गना यो संगठन 

तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गररएको हो।  
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भाग - ४ 

४.१ प्रस्ताववत सागंठतनक ढााँचाको व्याख्या 
यस नगरपातिकाको ववगतिा स्वीकृत संगठन संरचना कायािूिक र कायाबोझ अनरुुपको 

नै देखिएकािे त्यसिाई सािान्य पररवतान गररएको छ । प्राववतिक कायाहरुिाई वडातहबाटै 

सम्पादन गने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छ । सबै वडाहरुिा आिारभतू स्वास््य सेवा पयुााउन े

उदे्दश्यिे स्वास््य संस्थाहरु थप गने प्रस्ताव गररएको छ भने नेपाि सरकारको एक स्थानीय तह 

एक अस्पतािको नीतत बिोखजि एउटा प्राथतिक अस्पताि स्थापना भए पतछ दरबन्दी प्रस्ताव गने 

गरी हाििाई अस्पतािको दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छैन। अस्पतािको दरबन्दी अस्पताि स्थापना 

गदाा नै सजृना गना तसफाररश गररएको छ।   

नगरपातिकािे स्वास््य चौकीको पहुाँच टाढा भएको अवस्थािा कुनै पतन वडािा स्वास््य 

इकाइ स्थापना गरी सेवा प्रवाह गना सक्नेछ। त्यस्तो स्वास््य इकाइिाई स्थायी संरचना नबनाइ 

आवश्यकता अनसुार स्थानान्तरण सिेत गना सक्नेछ। 

४.२ प्रस्ताववत दरबन्दी वववरणको व्याख्या 
नेपाि सरकारबाट ववतभन्न तिततिा स्वीकृत यस नगरपातिकाको दरबन्दी नगरपातिकाको 

कायाक्षेर तथा ववकट भौगोतिक क्षेर र नगरपातिकाको उपिब्ि श्रोतका आिारिा नगरपातिकाको 

दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छ। यो दरबन्दी नगरपातिकािे एकैपटक पदपूतता नगरी आफ्नो उपिब्ि 

श्रोत र आवश्यकताका आिारिा क्रिश पदपूतता गदै जान ुउपयिु हनुेछ। 



 

 

अनसूुखच १ 

पचरौता नगरपातिका, बारा  
नगर कायापातिकाको कायाािय र अन्तगातका तनकायहरुको संगठन संरचना 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूवाािार ववकास शािा 
तस.तड.ई.,9/10औ ं(इखन्ज./तस.)-1 
ईखन्ज., ७/८/औ ं(इखन्ज./तस.)-१ 
Earthquake Engineer, ७/८/औ ं
(इखन्ज.)-१- करार 
Urban Planner, ७/८/औ ं(इखन्ज.)-१- 
करार 
Electrical Engineer, ७/८/औ ं(इखन्ज.)-
१- करार 
सब-ईखन्ज, ५औ ं(इखन्ज./तसतभि)-४ 
सभेक्षक, ५औ ं(इखन्ज./सभे)-1 
अतिन, चौथो (इखन्ज./सभे)-३ 
वातावरण, तथा ववपद् व्यवस्थापन 
इाकाइा 
सहायक५ औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- १ 

प्रशासन, योजना तथा अनगुिन शािा 
अतिकृत.,७/८/औ ं(प्र./सा.प्र.)-१ 

प्रशासन उप-शािा 
सहायक,5औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक, चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 
पोषण स्वयंसेवक-१, का.स.- 
(न.पा.)10, (वडा)-9, सेतसबी अपरेटर-
१, जेतसबी हेलपर-१, वटपर चािक-१, 
वटपर हेलपर-१, ग्रडेर चािक-१, ग्रेडर 
हेलपर-१, रोिर चािक-१, सेफ्टीट्ांक 
चािक-१, सेखफ्टट्ांक स्वीपर-१, पानी 
ट्ांक चािक-१, पानी ट्ांक हेलपर-१, 
एम्बिेुन्स चािक-१, हसचा-२, दिकि 
चािक-१, दिकि हेलपर-१, 
इिेखक्ट्रतसयन/्िम्बर-२, पािे/चौवकदार-
१, िािी-१, स्वीपर/िेस्तर-७  

राजस्व उप-शािा 
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 
योजना तथा अनगुिन उप-शािा 
अतिकृत,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
क.अ. ५औ (ववववि)-1 

सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- १ 

कानून शािा 
काननु अतिकृत ६औ(ंन्याय)-१ 
 

आतथाक ववकास शािा 
अतिकृत.,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)-१ 

आतथाक प्रशासन शािा 
िेिा अतिकृत,७/८औ ं(प्र./िे.)-१ 
िेिा सहायक, ५औ(ंप्र./िे.) -१ 
िेिा सहायक,चौथो(प्र./िे.) -1 
 

स्वास््य तथा सािाखजक 
ववकास शािा 

ज.स्वा.अतिकृत,७ /८/औं (स्वा.)-१ 
प.हे.न.,5/6औ(स्वा./क.न.)-1 
हे.अ.,5/6औ(ंस्वा./हे.इा.)-१ 

सािाखजक सरुक्षा तथा पखन्जकरण 
उप-शािा 
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- १ 
िवहिा, बािबातिका तथा सिाज 
कलयाण उप-शािा 
िवहिा ववकास तनररक्षक,५औ ं(ववववि)-
1 
स.ि.वव.तन.,चौथो(ववववि)-1 

आन्तररक िेिा 
पररक्षण शािा 

आ.िे.प.अतिकारी, ७/८औ ं
(प्र./िेिा)-१  

 

खशक्षा, यवुा तथा िेिकुद 
शािा 

अतिकृत,9/10औ(ंखशक्षा/खश.प्र.)-१ 
अतिकृत,७/८औ(ंखशक्षा/खश.प्र.)-१ 
प्रा.स.,५औ ं(खशक्षा/खश.प्र.)-१ 
 

प्रििु प्रशासकीय अतिकृत  
१०औ ंतह(प्र./सा.प्र.)-१ 

आतथाक ववकास, सािाखजक ववकास, पवुाािार ववकास र 
वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सतितत 

 

िेिा, वविायन, सशुासन तथा अन्य सतितत नगरसभा 
 

प्रििु 

नगर कायापातिका 

उपप्रििु न्यावयक सतितत 

नगर प्रहरीतफा  (करार) 
नगर प्रहरी सहायक तनरीक्षक/नायव तनरीक्षक- १ 
नगर प्रहरी हवलदार- ४ 
नगर प्रहरी जवान - १६  

कृवष र स्वास््य तफा का तनकायहरु: 

- कृवष सेवा केन्र-१, पश ुसेवा केन्र-१ 
-   स्वास््य चौकी (वडा नं.३ बाहेक सबै वडाहरुिा एक एक वटा हनुे गरी)-७ 

प्राथतिक स्वास््य केन्र-१, (वडा नं.३िा) बतथाङ सेन्टर-२ (वडा नं.७र ८िा) 
 

पश ुसेवा केन्र 
अतिकृत ७/८ (पश ुसेवा)-१ 

प्रा.स. ५/६औ ं (पश ु सेवा)-३ {भेटेररनरी-१, 
िापोडेडे-१, ित्स्य-१}  

ना. प्रा.स. ५/६औ ं(पश ुसेवा)-२ {भेटेररनरी-१, 
िापोडेडे-१}  

 

स्वास््य तफा का तनकायहरु 
नगर अस्पताि ………….. 
स्वास््य चौकी ………. 
स्वास््य इकाइ 

कृवष सेवा केन्र 
अतिकृत ७/८ (कृवष)-१ 

प्रा.स. ५/६औ ं(कृवष)-२ 

ना.प्रा.स. ४/५औ ं(कृवष)-१ 

 

 वडा कायााियहरु-९ वटा 
सहायक ५औ ं(प्र./सा.प्र.)-९ 
सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- ९ 
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अनसूुखच २ 

पचरौता नगरपातिका,  

नगर कायापातिकाको कायााियको िगायत िातहतको कायााियको दरवन्दी तेररज 

क्र.सं
. 

पद तह सेवा सिूह 
उपसिू

ह 

स्वीकृत 

दरव
न्दी 

थप 
घ
ट 

कूि 
कैवफय
त 

1 प्रििु प्रशासकीय अतिकृत  10 प्रशासन सा.प्र.   1     1   

2 अतिकृत 
9/1

0 
खशक्षा खश.प्र.   1     1   

3 तस.तड.इा. 9/1
0 

इखन्ज. तसतभि   1     1   

4 अतिकृत 7/8 प्रशासन सा.प्र.   १     1   

5 िेिा अतिकृत/आ.िे.प. अतिकृत 7/८ प्रशासन िेिा   2     2   

6 अतिकृत 7/8 खशक्षा खश.प्र.   1     1   

7 जन स्वास््य अतिकृत 7/8 
स्वा
स््य 

ज.स्वा
. 

  1     1   

8 इखन्जतनयर 7/8 इखन्ज. तसतभि   1     1   

9 Earthquake Engineer 7/8 इखन्ज.       १   1 करार 

10 Urban Planner 7/8 इखन्ज.       १   1 करार 

11 Electrial Engineer 7/8 इखन्ज.       १   1 करार 

12 अतिकृत 6 प्रशासन सा.प्र.   २     2   

13 प.हे.न. 5/6 
स्वा
स््य 

क.न.   1     1   

14 हेलथ अतसस्टेन्ट 5/6 
स्वा
स््य 

हे.इा.   1     1   

15 सहायक 5 प्रशासन सा.प्र.   ५    ५  

16 िेिापाि 5 प्रशासन िेिा   १     1   

17 कम््यूटर अपरेटर 5 ववववि     १  2   3   

18 प्रा.स. 5 खशक्षा खश.प्र.   1     1   

19 सव-इखन्जतनयर 5 इखन्ज. तसतभि   2 2   4   

20 िवहिा ववकास तनरीक्षक 5 ववववि     1     1   

21 सभेक्षक 5 इखन्ज. सभे     १   1   

२२ अतिन 4 इखन्ज. सभे   1 २   3   

२३ सहायक 4 प्रशासन सा.प्र.   २ ३   ५  

२४ स.िे.पा. 4 प्रशासन िेिा   १     1   

२५ सहायक िवहिा ववकास तनररक्षक चौथो ववववि     १     1   

कृवष तथा पश ुसेवा तफा को दरबन्दी 
१ कृवष ववकास अतिकृत   कृवष     १     1   
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२ पश ुखचवकत्सक   कृवष भेट   १     1   

३ प्राववतिक सहायक   कृवष     २     2   

४ पश ुस्वास््य प्राववतिक   कृवष भेट   १     1   

५ पश ुसेवा प्राववतिक   कृवष िापो   १     1   

६ पश ुसेवा प्राववतिक   कृवष ित्स्य   १     1   

७ नायव पश ुस्वास््य प्रावविक   कृवष भेट   १     1   

८ नायव पश ुसेवा प्रावविक   कृवष िापो   १     1   

९ नायव प्राववतिक सहायक   कृवष     १     1   

स्वास््य तफा को स्वास््य चौवकहरुको दरबन्दी 

1 हे.अ. (५/६ तह)   
स्वा
स््य 

    1    1   

2 अ.हे.ब. (४/५/६ तह)   
स्वा
स््य 

      3      3   

3 अ.न.िी. (४/५/६ तह)   
स्वा
स््य 

    2      2   

4 लयाब अतसस्टेण्ट  
स्वा
स््य 

   1   1 करार 

5 कायाािय सहयोतग          1   1 करार 

6 खस्वपर          1   1 करार 

   जम्िा           6 3     9   

 
जम्िा स्वास््य चौकीको संख्या  7 
कुि जम्िा 

    42 21  63  

                                    स्वास््य तफा  नगर अस्पतािको दरबन्दी तेररज 

1. िे.स.ु(9 औ तह)  
स्वा
स््य 

   1  1 
करार 

2. िेतडकि अतिकृत.(8 औ तह)  
स्वा
स््य 

   3  3 
करार 

3. 
नतसिंग अतिकृत(8 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   1  1 
करार 

4. 
हेलथ अतसस्टेण्ट.(5 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   5  5 
करार 

5. 
स्टाफ नसा(5 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   2  2 
करार 

6. 
लयाब अतसस्टेण्ट(5 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   1  1 
करार 

7. 
रेतडयोग्राफर(5 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   1  1 
करार 

8. 
फािेसी सहायक(5 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   1  1 
करार 
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9. 
कम्पयटुर अपरेटर(5 औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   1  1 
करार 

10. नायब सबु्बा(5औ तह)  प्रशासन    1  1 करार 

11. 
अ.न.िी(4औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   5  5 
करार 

12. 
अ.न.िी(4औ तह) 

 
स्वा
स््य 

   5  5 
करार 

13. कायाािय सहयोगी      5  5 करार 

14. खस्वपर      5  5 करार 

15. हिकुा सवारी चािक      1  1 करार 

16. एम्बिेुन्स चािक      1  1 करार 

 जम्िा      39  39  

                       स्वास््य सेवा तफा  आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र 

1. हे.अ. (५ तह)   
स्वा
स््य 

    1  1 
करार 

2. अ.हे.ब. (४ तह)   
स्वा
स््य 

    2  2 
करार 

3. अ.न.िी. (४ तह)   
स्वा
स््य 

    2  2 
करार 

4. कायाािय सहयोतग        1  1 करार 

 (नगर अस्पताि-१, स्वास््य चौकी-7 र 
आिारभतु स्वास््य सेवा केन्र-२ िातग) 

                  

 साथै बतथिंग सेन्टर िाग ुहनुे स्वास््य संस्थाको िातग प्रत्येक स्वास््य संस्था 1 जना अ.न.िी. (४ तह) थप गना सवकनेछ। 

वडा कायाािय (९ वटा)          

1 सहायक 
५ 
औ ं

प्रशासन सा.प्र.   ४ ५   ९   

2 सव-इखन्जतनयर 
५ 
औ ं

इखन्ज. तसतभि   ४   ४ ०   

3 सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र.   ५ ४   ९   

4 अ. सव-इखन्जतनयर चौथो इखन्ज. तसतभि   ५   ५ 0   

वडा कायाािय तफा  जम्िा १८ ९ ९ १८   

कुि जम्िा १०५ ३४ ९ 
१३
० 

  

नगर प्रहरीतफा  (कायाववति बनाइ करारिा पदपूतता गनुापने) 
     

१ नगर प्रहरी सहायक/नायब तनरीक्षक           १   1 करार 

२ नगर प्रहरी हवलदार           4   4 करार 

३ नगर प्रहरी जवान           १६   16 करार 

 नगर प्रहरीको जम्िा दरबन्दी           २१   २१   
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थप गररएका दरबन्दी 

क्र.स. पद तह सेवा/ सिहु 

गत तबगत 
आ.ब.िा 
खस्वकृत 
दरबन्दी 

आ.ब.2078/79 

िा थप दरबन्दी 
संख्या 

कायारत 

किाचारी 
ररि 

दरबन्दी कैवफयत 

1 काननु अतिकृत  6  न्याय   1   1 
करार 

2 पोषण स्वयिसेवक    प्रातबतिक 1 0 1 0 
करार 

3 

कायाािय सहयोगी (नगर 
तफा )    शे्रणीतबवहन 8 2 7 3 

करार 

4 

कायाािय सहयोगी (वडा 
तफा )   

शे्रणीतबवहन 

9 0 8 1 

करार 

5 जे.तस.तब अपरेटर चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

6 जे.तस.तब हेलपर   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

7 वटपर चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

8 वटपर हेलपर   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

9 ग्रडेर चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

10 ग्रडेर हेलपर   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

11 रोिर चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

12 सेफ्टी ट्ांक चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

13 सेफ्टी ट्ांक खस्वपर   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

14 पानी ट्ाक चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

15 पानी ट्ाक हेलपर   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

16 एिेबिेुन्स चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 1 1 1 
करार 

17 हिकुा सवारी चािक   
शे्रणीतबवहन 

2 1 2 1 
करार 

18 दिकि चािक   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

19 दिकि हेलपर   
शे्रणीतबवहन 

1 0 1 0 
करार 

20 इिेक्टेररतसयन/पलिबर   शे्रणीतबवहन 2 0 2 0 करार 

21 पािे/चकुदार   शे्रणीतबवहन 1 2 1 2 करार 
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22 िािी   
शे्रणीतबवहन 1 1 0 2 करार 

23 खस्वपर/िेस्तर   
शे्रणीतबवहन 7 0 7 0 करार 

        45 7 42 10   
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अनसूुखच- ३ 

शािा तथा इकाइहरुको कायावववरण 

प्रशासन, योजना तथा अनगुिन शािा 

प्रशासन उप शािा 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्िी नीतत, िापदण्ड, सेवा शता, योजना, कायाान्वयन र तनयिन । 

• संवविानको िारा ३०२ बिोखजि सिायोजन भई आउने किाचारीको व्यवस्थापन  

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य काया । 

• गाउाँ पातिकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तनिाारण, जनशखि व्यवस्थापन र 

वखृत्त ववकास सम्बन्िी काया। 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनिा सूचना तथा सञ्चार प्रववतिको उपयोग, प्रवद्धान र तनयिन 

• िानव संसािन ववकासका िातग अलपकािीन तथा दीघाकािीन योजना तजुािा । 

• नगरपातिकािा सावाजतनक ववदा, उत्सव, जारा, उदी आददको व्यवस्थापन । 

• स्थानीय शाखन्त सतितत सम्बन्िी कायाहरु । 

• संघ तथा प्रदेश तहिा संवविान तथा काननु बिोखजिको सहभातगता तथा प्रतततनतित्व । 

• खजलिा सिन्वय सतिततसाँगको सिन्वय । 

• वडा तहसाँगको सम्पका  र सिन्वय । 

• पराचार, सभा, सिारोह, खशष्टाचार । 

• कायापातिका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन । 

• कायापातिकाको तनणायहरुको ववद्यतुतय िाध्यिबाट अतभिेिीकरण तथा प्रकाशन । 

• कायापातिकाका ववतभन्न सतितत, उपसतितत, कायादिको बैठक व्यवस्थापन । 

• स्थानीय चाडपवा, सावाजतनक ववदा, उत्सव, जारा, उदी आददको व्यवस्थापन । 

• उपािी तथा ववभषुण सम्वन्िी तसफाररश, अतभिेि । 

 

 



23 

 

राजश्व उप शािा 

• राजश्व सम्बन्िी नीतत, कानून तजूािा, कायाान्वयन र तनयिन (राजस्व चहुावट तनयन्रण सिेत)  

• सम्पखत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रखजषे्ट्रशन शलुक, सवारी सािन कर, सेवा शलुक दस्तरु, 

पयाटन शलुक, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भतूिकर (िािपोत), दण्ड जररवाना, िनोरञ्जन कर, 

बहािववटौरी कर, घरजग्गा कर, ितृ वा िाररएको जीवजन्तकुो हाड, तसंग, ्वााँि, छािािा कर, 

प्राकृततक स्रोत सािन, व्यवसावयक कर सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, कायाान्वयन, बााँडफााँड, 

संकिन र तनयिन, अन्य आय व्यवस्थापन। 

• सावाजतनक िचा तथा प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयलटी सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड तथा 

तनयिन र सोको सङ्किन तथा बााँडफााँड । 

• आफ्नो क्षेरतभर राजस्वका दर अन्य शलुक तनिाारण, संघीय र प्रदेश कानून बिोखजि प्राकृततक 

श्रोत सािन र सेवा शलुक जस्ता रोयलटी सङ्किन, सिन्वय र तनयिन । 

• स्थानीय पूवाािार सेवा र उपयोगिा सेवा शलुक तथा दस्तरु (नीतत, काननु, िापदण्ड, तनयिन, शलुक 

तनिाारण, संकिन तथा व्यवस्थापन) । 

• िािपोत संकिन । 

• काननु बिोखजि ढंुगा, तगट्टी, वािवुा, िाटो, ननु, स्िेट, फायरक्िेजस्ता िानी िनीज पदाथाको सवेक्षण, 

अन्वेषण, उत्िनन र सो सम्बन्िी रोयलटी सङ्किन । 

• टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोतनङ्ग, बञ्जी जखम्पङ्ग, खजपफ्िायर, र् याखफ्टङ्ग शलुक । 

• सािदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयलटी सङ्किन । 

• पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयलटी सङ्किन । 

• प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्बन्िी नीतत तनिाारण र कायाान्वयन तथा प्रदेश र  संघीय िापदण्ड 

पािना । 

• प्रचतित काननु बिोखजि दण्ड जररवाना । 

• राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा ववश्लणेात्िक काया ।  

• बााँकी बक्यौता रकिको िगत र असिु उपर ।  
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• करदाता खशक्षा तथा करदाता वववरण अद्यावतिक । 

• ववत्तीय स्रोत सािनको सितािूिक बााँडफााँड । 

• आतथाक सािनको िहत्ति उपयोग तथा पररचािन । 

• राजश्व परािशा सतितत सम्बन्िी ववषय । 

• स्थानीय राजस्व प्रवद्धानका िातग प्रोत्साहन ।  

• राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन । 

• राजस्व सूचना तथा त्याङ्कको आदान प्रदान । 

• संघीय तथा प्रदेश कानून बिोखजि बजेट घाटापूतताको स्रोत व्यवस्था । 

योजना तथा अनगुिन उप शािा 

• ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना र तनयिन 

• स्थानीय ववकास नीतत, अलपकािीन, िध्यकािीन तथा दीघाकािीन ववकास योजना तजूािा, अनगुिन 

तथा िूलयांकन 

• आतथाक, सािाखजक, सााँस्कृततक, वातावरणीय, प्रववति र पूवाािारजन्य ववकासका िातग आवश्यक 

आयोजना तथा पररयोजनाहरूको तजुािा, कायाान्वयन, अनगुिन तथा िूलयाङ्कन 

• बावषाक ववकास कायाक्रि, आयोजना तजुािा, कायाान्वयन 

• ववकास तनिााण प्रकृयािा स्थानीय जनसहभातगता अतभबवृद्धका कायाक्रि तजुािा र कायाान्वयन 

• ववकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव िूलयांकन 

• उपभोिा सतिततको वववरण, क्षिता ववकास 

• ववकासका प्राथतिकता प्राप्त क्षेर तनिाारण 

• संघीय र प्रादेखशक आयोजना, पररयोजना कायाान्वयनिा सिन्वय, सहजीकरण र सहयोग 

• ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी अन्य काया । 

• ववकास आयोजनाको अनगुिन, आवतिक प्रगतत तथा प्रततफिको सिीक्षा 

• ववकास योजनाको अनगुिन तथा िूलयांकनको आिार तथा प्रवक्रया तनिाारण 
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• आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्िान तथा प्रभाव िूलयाङ्कन 

• तबषयक्षेरगत नीततको अनगुिन तथा िूलयांकन 

कानूनी िातििा इकाई 

• न्यावयक सतिततको सखचवािय, न्याय, कानून, िानव अतिकार प्रवद्धान तथा िेितििाप र िध्यस्थता, 

तनणाय तथा फैसिा कायाान्वयन 

• न्यावयक सतिततको सखचवािय सम्वन्िी काया 

• न्याय तथा कानूनी राज्यको पररपािना 

• िानव अतिकारको संरक्षण तथा प्रवद्धान 

• व्यखि र सिदुायबीच िेितििाप र िध्यस्थताको व्यवस्थापन 

• न्यावयक तनणाय तथा फैसिा कायाान्वयन 

• कायापातिका तथा सभािा पेश गनुापने ववतभन्न नीतत, तनयि तथा कानूनको िसौदािा संयोजन र 

सिन्वय 

• नीतत, काननुको प्रिाणीक प्रततको संरक्षण, प्रकासन र अतभिेि 

• वविायन सम्वन्िी अन्य काया । 

 

 

 

 

 

 

वडा कायाािय 

वडास्तरीय त्याङ्क संकिन तथा अद्यावतिक गनेः 

• आफ्नो वडा तभरको बस्तगुत वववरण (नदीनािा, जैववक वववविता, ितनज पदाथा, जनसंख्याको बनोट, 

आतथाक अवस्था, उद्योगिन्दा, खशक्षा तथा स्वास््य सम्बन्िी वववरण आदद) तयार गने, अद्यावतिक गदै 

िैजान,े  
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• तनजी घर तथा घरपररवारको िगत राख्न,े  

• ऐततहातसक, परुाताखत्वक, सांस्कृततक तथा िातिाक िहत्वका सम्पदा, प्राचीन स्िारक, सावाजतनक तथा 

सािदुावयक भवन, सावाजतनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राख्न ेतथा संरक्षण गने, 

• ििुा क्षेर, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, ििाशािा, िठ, िखन्दर, गमु्वा, िखस्जद, देवस्थि, िदरसा, पतता 

जग्गा, डााँडापािा, चरनक्षरे, पानीको िूि, पोिरी, तिाउ, इनार, कुवा, िारा, ढुाँगेिारा, गठुीघर, बाटो, 

सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, तििको त्याङ्क सङ्किन गरी अद्यावतिक िगत राख्न,े संरक्षण 

गने र िण्डीकृत त्याङ्क र सूचना सवहतको वडाको पाश्र्व खचर तयार तथा अद्यावतिक गने । 

• वडाका ववकास तनिााणका योजना तजुािा, कायाान्वयन, अनगुिन तथा आवतिक प्रगतत सिीक्षा गने । 

• सहभागीतािूिक योजना तजुािा प्रणािी अनसुार बस्ती वा टोिस्तरबाट योजना तजुािा प्रवक्रया अविम्बन 

गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय योजनाको िाग सङ्किन, प्राथतिकीकरण तथा छनौट गने । 

• टोि ववकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा वडातभर सञ्चािन हनुे योजनाहरूका िातग उपभोिा 

सतिततको गठन तथा सोको अनगुिन गने । 

• वडातभरका योजना तथा भौततक पूबाािारको संरक्षण, ििात सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन गने । 

वडाका ववकास तनिााणका कायाहरु गनेः 
• बािउद्यानको व्यवस्था गने ।  

• अनौपचाररक खशक्षा कायाक्रि तथा प्रारखम्भक बाि ववकास केन्र सञ्चािन र व्यवस्थापन गने । 

• पसु्तकािय, वाचनािय, सािदुावयक तसकाई केन्र, बािक्िव तथा बािसञ्जािको सञ्चािन र 

व्यवस्थापन गने । 

• वडा तहको स्वास््य केन्र तथा उप केन्रको व्यवस्थापन गने । 

• बािबातिकाहरूिाई तब.तस.खज., पोतियो, तभटातिन ए को व्यवस्था गने । 

• पोषण कायाक्रिको सञ्चािन गने । 

• वडा तहिा स्वास््य जनचेतना ववकास तथा  स्वास््य सूचना कायाक्रिको सञ्चािन गने । 

• शहरी तथा ग्रािीण स्वास््य खक्ितनकको सञ्चािन गने, गराउने । 

• सावाजतनक शौचािय तथा स्नान गहृको तनिााण र ब्यवस्थापन गने, गराउने । 
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• वडास्तरीय सािदुावयक िाराको प्रबन्ि, कुवा, इनार तथा पोिरीको तनिााण, संरक्षण र गणुस्तर 

तनयिन गने । 

• घरबाट तनकास हनुे फोहरिैिाको सङ्किन र व्यवस्थापन, चोक तथा गलिीहरूको सरसफाई, ढि 

तनकास, िरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको तनकास तथा पानीको स्रोत संरक्षण गने, 

गराउने । 

• कृवष तथा फिफूि नसारीको स्थापना, सिन्वय, प्रवद्धान र वडास्तरीय अगवुा कृषक तातििको 

अतभििुीकरण गने । 

• कृवष ििको िाग सङ्किन गने । 

• कृवषिा िाग्ने रोगहरूको वववरण तयार गने । 

• पशपंुछी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन ।  

• वडातभरको चरन क्षेर संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने । 

• स्थानीय सिदुायका चाडपवा, भाषा संस्कृततको ववकासको िातग किा, नाटक, जनचेतनािूिक तथा 

सांस्कृततक कायाक्रि गने गराउने । 

• स्थानीय िौतिकता झखलकने सांस्कृततक रीततरीवाजिाई संरक्षण तथा प्रवद्धान गने । 

• वडातभर िेिकुद पूबाािारको ववकास गने । 

• अन्तर ववद्यािय तथा वािक्िव िाफा त िेिकूद कायाक्रिको सञ्चािन गने गराउने ।  

• वडा क्षेरतभरको वाटोघाटो चािू अवस्थािा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने,  

• वडातभरका सडक अतिकारक्षेरिा अवरोि र अततक्रिण गना नददने,  

• बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 

• घरेि ुउद्योगको िगत सङ्किन तथा सम्भाव्यता पवहचान गने, 

• वडातभर घरेि ुउद्योगको प्रवद्धान गने,  

• प्रचतित कानून बिोखजि व्यखिगत घटना दताा, अद्यावतिक र सोको अतभिेि संरक्षण गने,  

• व्यखिगत घटना दताा सम्बन्िी जनचेतना कायाक्रि सञ्चािन गने, 

• सािाखजक सरुक्षा भत्ता ववतरण तथा अतभिेि अद्यावतिक गने,  
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• वडािाई बाििैरी बनाउने,  

• वडातभर आतथाक तथा सािाखजक रुपिा पतछ परेका िवहिा, बािबातिका, दतित, अपाङ्गता भएका 

व्यखि, जेष्ठ नागररक, अलपसंख्यक, सीिान्तकृत सिदुायको अतभिेि रािी सािाखजक र आतथाक 

उत्थान सम्वन्िी काि गने,  

• ववतभन्न सिदुायका बीच सािाखजक सदभाव र सौहादाता कायि गने,  

• बािवववाह, िवहिा ववरुद्धको वहाँसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हतिया प्रथा, छाउपडी, कििरी 

प्रथा, बािश्रि, िानव बेचवविन, तनरक्षरता जस्ता सािाखजक कुररती र अन्िववश्वासको अन्त्य गने, 

गराउने,  

• प्रचतित कानूनको अिीनिा रही िािपोत तथा भतूि कर, व्यवसाय कर, वहाि कर, ववज्ञापन कर, 

सःशलुक पावका ङ्ग, नयााँ व्यवसाय दताा, तसफाररस दस्तरु, सवारी सािन कर, िनोरञ्जन करको 

िेिाजोिा र सङ्किन गरी नगरपातिकािा प्रततवेदन सवहत रकि  बझुाउने, 

• असि तबरािी भएको बेवाररस वा असहाय व्यखििाई नखजकको अस्पताि वा स्वास््य केन्रिा 

पुायाई औषिोपचार गराउने,  

• असहाय वा वेवाररस व्यखिको ितृ्य ुभएिा तनजको दाह संस्कारको व्यवस्था तििाउन,े  

• सडक बािबातिकाको उद्धार र पनुस्थाापना गने, गराउने, 

• वडातभरको सािदुावयक वन, वनजन्य सम्पदा र जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्धान गने, 

• वडा, टोि, बस्तीस्तरिा हररयािी क्षेर तबस्तार गने गराउने,  

• वडािाई वातावरणिैरी बनाउने,  

• प्राङ्गाररक कृवष, सरुखक्षत िाततृ्व, ववद्याथी भनाा, पूणा िोप, ििुा ददशाििु सरसफाई, वातावरणिैरी 

तथा बाििैरी शासनजस्ता प्रवद्धानात्िक कायाहरू गने, गराउने । 

• कानून बिोखजिका तनयिन काया गने । 

• वडातभर सञ्चातित ववकास योजना, आयोजना तथा संिग्न उपभोिा सतिततहरूका कायाको तनयिन 

गने,  
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• घरतनिााण गणुस्तर तथा भवन संवहता र िापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुिन गने, तसकिी, 

डकिीिाई भकूम्प प्रततरोिी भवन तनिााण सम्वन्िी तातिि ददन,े  

• िाद्यान्न, िाछा, िास,ु तरकारी, फिफूि, पये पदाथा तथा उपभोग्य सािग्रीको गणुस्तर र िूलयसूची 

अनगुिन गरी उपभोिा वहत संरक्षण गने, 

• वडातभरका उद्योग िन्दा र व्यवसायको प्रवद्धान गरी िगत राख्न,े 

• हाट बजारको व्यवस्थापन गने, गराउन,े 

• ववद्यतु चहुावट तथा चोरी तनयन्रण गने । 

• नाता, नागररकता आददको तसफाररस तथा प्रिाखणत गने । 

• आफ्नो भौगोतिक क्षेर तभरको तनिााण काया तथा अन्य सेवको प्रयोजनका िातग तनिााण सािग्री, 

ज्यािा, भाडा, तथा िहशूिको स्थानीय दररेट तोक्ने । 

• आफ्नो वडातभरका उपभोिा सतितत, सहकारी संस्था, तनजी क्षेर िगायतका सबै ववकास 

साझेदारहरुसाँग ववकास तनिााण तथा सावाजतनक सेवा प्रवाहिा सिन्वय गने । 

• सिय सियिा नेपाि कानूनिे तोकेबिोखजि अन्य काि गने । 

अतभिेि व्यवस्थापन, तसफाररस तथा प्रिाखणत गने 

• पखञ्जकरण, नागररकता तथा अतभिेि व्यवस्थापन 

• नगरपातिकािा व्यखिगत घटनाको स्थानीय त्याङ्क सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन 

र तनयिन, 

• संघीय कानून र िापदण्ड बिोखजि नगरपातिकािा व्यखिगत घटना (जन्ि, ितृ्य,ु ववबाह, बसाइ सराइ, 

सम्बन्ि ववच्छेद र ििापरु र ििापरुी) को दताा, 

• आितुनक प्रववति अपनाई व्यखिगत घटनाको अतभिेि व्यवस्थापन र प्रततवेदन, 

• नेपािी नागररकताको प्रिाणपरका िातग तसफाररस िगायतका िहत्वपूणा अतभिेिको व्यवस्थापन, 

• स्थानीय अतभिेि व्यवस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र तनयिन, 

• स्थानीय स्तरको अतभिेि व्यबस्थापन । 

• नाता प्रिाखणत गने, 
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• नागररकता तथा नागररकताको प्रतततिवप तिनका िातग तसफाररस गने, 

• बहाि करको िेिाजोिा तसफाररस गने,  

• कोठा िोलन रोहबरिा बस्ने, 

• िोही िगत कट्टाको तसफाररस गने, 

• घरजग्गा करको िेिाजोिा तसफाररस गने, 

• जन्ि तितत प्रिाखणत गने, 

• व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हुाँदै नभएको तसफाररस गने, 

• तििापरको कागज गराउने तनवेदन दताा गना तसफाररस गने, 

• वववाह प्रिाखणत तथा अवववावहत प्रिाखणत गने, 

• तनःशलुक वा सशलुक स्वास््य उपचारको तसफाररस गने, 

• अङ्ग्ग्रजेी िाध्यििा तसफाररस तथा प्रिाखणत गने, 

• घरपाताि प्रिाखणत गने, 

• व्यखिगत वववरण प्रिाखणत गने, 

• पजुाािा घरकायि गने तसफाररस गने, 

• फरक, फरक नाि, थर, जन्ि तितत तथा प्रिाखणत दवैु नाि गरेको व्यखि एकै हो भने्न तसफारीश गने, 

• नाि, थर,जन्ि तितत संशोिनको तसफाररस गने, 

• जग्गा िनीपूजाा हराएको तसफाररस गने, 

• कागज र िन्जरुीनािा प्रिाखणत गने, 

• वकत्ताकाट गना तसफाररस गने, 

• संरक्षक प्रिाखणत गने तथा संस्थागत र व्यखिगत संरक्षक तसफाररस गने, 

• जीववतसाँगको नाता प्रिाखणत गने, 

• हकवािा वा हकदार प्रिाखणत गने, 

• नािसारी गना तसफाररस गने, 

• जग्गाको हक सम्बन्ििा तसफाररस गने, 
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• ितृकसाँगको नाता प्रिाखणत तथा सखज्िान  तसफाररस गने, 

• उद्योग ठाउाँसारी गना तसफाररस गने, 

• जीववत रहेको तसफाररस गने, 

• पूवा प्राथतिक ववद्यािय िोलने तसफाररस र अनिुतत ददने, 

• जग्गा िूलयाङ्कन तसफाररस प्रिाखणत गने, 

• ववद्याियको कक्षा थप गना  तसफाररस गने, 

• पािन पोषणको िातग तसफाररस गने, 

• वैवावहक अवङ्गकृत नागररकता तसफाररस गने, 

• आतथाक अवस्था किजोर वा तबपन्नता प्रिाखणत गना वा आतथाक अवस्था बतियो वा सम्पन्नता प्रिाखणत  

• ववद्यािय ठाउाँ सारी गना तसफाररस गने, 

• िारा तथा ववद्यतु जडानको िातग तसफाररस गने, 

• प्रचतित कानून अनसुार प्रत्यायोखजत अतिकार बिोखजिको अन्य तसफाररस वा प्रिाखणत गने। 

ि. पूवाािार ववकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शािा 

सडक, तसंचाई तथा अन्य पूवाािार ववकास सम्बन्िी 

• स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड तथा तनयिन 

• स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्ग ेपिु, पिेुसा र तटबन्िन सम्बन्िी गरुुयोजनाको 

तजुािा, कायाान्वयन र स्तरोन्नततका आयोजनाको पवहचान,  अध्ययन, कायाान्वयन, ििात, सम्भार 

• यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र तनयिन 

• स्थानीय सावाजतनक यातायातको रुट तनिाारण, अनिुतत, नवीकरण, िारेजी, सेवाको गणुस्तर, भाडा दर 

तनिाारण र तनयिन 

• ट्ाक्सी सेवा अनिुती, व्यबस्थापन र तनयिन 

• ट्रिी बस, ट्रािजस्ता िध्यि क्षिताका िास ट्राखन्जट प्रणािीको नीतत, योजना, िापदण्ड, कायाान्वयन, 

तनयिन 

• वातावरणिैरी, जिवाय ुपररवतान अनकूुिन, अपाङ्गता र िैवङ्गगिैरी यातायात प्रणािीको प्रवद्धान  
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• आिारभतू यातायात सम्बन्ििा प्रदेश सरकारसंग सिन्वय 

• यातायात क्षेरिा िगानी अतभबवृद्ध 

• यातायात सवुविािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहुाँच 

• यातायात क्षेरिा वाताबरणिैरी प्रववतििाई प्रोत्साहन 

• तनजी यातायात तनयिन व्यवस्थापन 

• साना जिववद्यतु आयोजना, नवीकरणीय उजाा तथा वैकखलपक ऊजाा सम्वन्िी सम्बन्िी नीतत, कानून, 

िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र तनयिन 

• वैकखलपक ऊजाा सम्बन्िी प्रववति ववकास र हस्तान्तरण, क्षिता अतभववृद्ध/प्रवद्धान, 

• ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयिन 

• जनसहभातगतािा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई प्राथतिकता दददै जिस्रोतको बहउुपयोगी ववकास 

कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन 

• स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र तनयिन 

• सडक वत्तीको व्यवस्थापन 

• तसाँचाई सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड तनिाारण र तनयिन 

• तसाँचाई सम्बन्िी गरुुयोजनाको तजुािा, कायाान्वयन र स्तरोन्नततका आयोजनाको पवहचान,  अध्ययन, 

कायाान्वयन, ििात, सम्भार र तनयिन, 

• स्थानीय साना, सतह तथा भतूिगत तसचाई प्रणािीको सञ्चािन तनिााण, सिुार, ििात सम्भार तथा सेवा 

शलुकको तनिाारण र सङ्किन व्यवस्थापन 

• जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्रण सम्वन्िी स्थानीय  

• तटबन्ि, नदी तनयन्रण तथा नदी व्यवस्थापन र तनयिन 

• साना जि उपयोग सम्बन्िी आयोजना तजुािा, कायाान्वयन र अनगुिन । 

 

भवन तथा िापदण्ड कायाान्वयन सम्बन्िी  
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• शहरीकरण, बस्ती ववकास सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड तथा सो सम्वन्िी योजना तजुािा, आयोजना 

पवहचान, अध्ययन, कायाान्वयन र तनयिन 

• आिारभतू आवासका योजना तजुािा र कायाान्वयन 

• नगरपातिकािा अव्यवखस्थत बसोबास व्यवस्थापन कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन 

• आिारभतू बसोवास सम्बन्ििा प्रदेश सरकारसाँग सिन्वय 

• योजनाबद्ध र व्यबखस्थत वस्ती ववकासका कायाक्रिको तजुािा कायाान्वयन 

• एकीकृत बस्ती ववकासका िातग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यबस्थापन 

• आफ्नो क्षेरको भउूपयोग नीतत, योजना, कायाक्रि तजुािा र कायाान्वयन  

• व्यवखस्थत बस्ती ववकासका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन 

• संघीय र प्रदेश काननु बिोखजि स्थानीय तहिा सकुुम्वासी पवहचान र अतभिेि व्यवस्था 

• स्थानीयस्तरिा सकुुम्वासी सम्वन्िी जीववकोपाजान र वसोवास व्यवस्था 

• एकीकृत वस्ती ववकासका िातग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन । 

• भतूिको वगीकरण अनसुारको िगत  

• जग्गाको वकत्ताकाट र भिूी िगत (नक्शा, से्रस्ता) तनिााण र संरक्षण 

• सरकारी प्रयोजनका िातग जग्गा प्रातप्त, िआुब्जा तनिाारण तथा ववतरणिा सिन्वय र सहजीकरण 

• जग्गा वववाद सिािानिा िेितििाप र िध्यस्थता 

• स्िारक र परुाताखत्वक िहत्व िगायत वन, सीिसार क्षेर, तटवती क्षेरका जग्गा सम्बन्िी िगत 

• भवन सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड तथा सो सम्वन्िी योजना तजुािा, आयोजना पवहचान, अध्ययन, 

कायाान्वयन र तनयिन, 

• रावष्ट्रय भवन संवहता तथा िापदण्ड बिोखजि भवन तनिााण अनिुतत र तनयिन 

• भवन तनिााणको नक्शा स्वीकृतत, संशोिन, तनयिन 

• परुातत्व, प्राचीन स्िारक र संग्राहािय संरक्षण, सम्बद्धान र पनुःतनिााण, 

• सरकारी भवन, ववद्यािय, सािदुावयक भवन, सभागहृ तथा अन्य सावाजतनक भवन तथा संरचना तनिााण 

र ििात संभार, 
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वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन इकाई 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायाान्वयन र 

तनयिन 

• ववपद् पूवा तयारी तथा प्रततकाया योजना, जोखिि न्यूनीकरण काया योजना 

• ववपद् पूवा तयारी, िोज तथा उद्धार, राहत सािग्रीको पूवा भण्डारण, ववतरण र सिन्वय 

• ववपद् जोखिि क्षेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण 

• ववपद् व्यवस्थापनिा सङ्ग् घ, प्रदेश र स्थानीय सिदुाय, संघ संस्था, तनजीक्षेरसाँग सहयोग, सिन्वय र 

सहकाया 

• ववपद् कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

• ववपद् पिात ्स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुतनािााण 

• ववपद् सम्बन्िी त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 

• प्राकृततक प्रकोपको रोकथाि र पूवा तयारी 

• ववपद् जोखिि न्यूनीकरणका िातग पूवा सूचना प्रणािी सम्बन्िी कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन,  

• बारुण यन्र तथा एम्बिेुन्सको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीय आपतकािीन काया सञ्चािन प्रणािी 

• फोहरिैिा सङ्किन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, ववसजान र सोको सेवा शलुक तनिाारण र तनयिन  

• लयाण्डवफि साईट व्यवस्थापन । 

• सरसफाई तथा स्वास््यजन्य फोहोरिैिाको व्यवस्थापन । 

• सावाजतनक शौचािय व्यवस्थापन । 

 

ग. सािाखजक ववकास शािा 

सािाखजक सरुक्षा तथा पंखजकरण उपशािा 

• सािाखजक सरुक्षा सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्ड, तनयिन र अध्ययन अनसुन्िान 

• सङ्ग् घ तथा प्रदेशिे तनिाारण गरेको िापदण्ड बिोखजि सािाखजक सरुक्षा सम्बन्िी कायाक्रि कायाान्वयन 
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• सािाखजक सरुक्षाको कायाान्वयनको िातग सङ्ग् घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्ग् घ संस्थासाँग सम्पका , सिन्वय र 

सहकाया 

• स्थानीय सािाखजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक त्यांक संकिन एवं व्यवस्थापन  

• आितुनक प्रतबतििाफा त व्यखिगत घटना दताा (जन्ि, ितृ्य,ु वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ि ववच्छेद र 

ििापरु ििापरुी), अतभिेि व्यवस्थापन तथा प्रततवेदन 

िवहिा, वािवातिका तथा सिाज कलयाण इकाई  

 िैंतगक सिानता 

• िवहिा हक सम्बन्िी नीतत, योजना कायाान्वयन, सिन्वय र तनयिन 

• िवहिाको आतथाक, सािाखजक, राजनीततक सशिीकरण, क्षिता ववकास 

• िैतगक वहंसा तनवारणका िातग तनरोिात्िक, प्रवद्र्िनात्िक, संरक्षणात्िक उपाय र पनुःस्थापना 

• िैंतगक उत्तरदायी बजेट  

वािवातिका, वकशोर वकशोरी तथा यवुा तथा िेिकुद ववकास 

• बािबातिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र तनयिन 

• बािबातिकाको हकहीत संरक्षण 

• बाििैरी शासकीय प्रवन्ि, बाि क्िब, बाि संरक्षण सतितत तथा बाि सञ्जाि 

• बािबातिकाको हकहीत संरक्षण सम्बन्ििा संघ, प्रदेश तथा अन्य तनकायसाँग सम्पका , सिन्वय तथा 

सहकाया, 

• बािबातिका पररवार सहयोग 

• बैकखलपक स्याहार पद्धततको कायाान्वयन 

• बाि न्याय 

• बाि गहृ, पनुःस्थापना केन्र, खशश ुस्याहार केन्र र बाि ववकास केन्र व्यवस्थापन 

• असहाय बािबातिकाका, सडक बािबातिका व्यवस्थापन 

• बाि वहंसा तनयन्रण 
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• बािसिुार तथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, सञ्चािन अनिुती र तनयिन 

• आपत्कािीन बाि उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

अपागंता भएका व्यखि तथा जेष्ठ नागररक  

• जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपर, सम्िान, स्वास््य सवुविा, सािाखजक सरुक्षा सम्बन्िी काया 

• जेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाटस्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

• सङ्ग् घ तथा प्रदेशसाँगको सिन्वयिा अपाङ्गता पनुःस्थापना केन्र तथा असि स्याहार केन्रको सञ्चािन 

र व्यवस्थापन 

• अपाङ्गता भएका व्यखि तथा असहायको िगत अद्यावतिक, पररचयपर ववतरण, सािाखजक सरुक्षा तथा 

सवुविाको व्यवस्थापन तथा ववतरण 

• अपााँगता भएका व्यखििैरी पूवाािार तनिााण तथा सञ्चािन 

• अपाङ्गता भएका व्यखि र असिहरूको व्यवस्थापन सम्वन्िी अन्य काया । 

• एकि िवहिा सम्वन्िी काया 

गैरसरकारी संस्था पररचािन, सिन्वय तथा तनयिन  

• स्थानीयस्तरिा सिाजकलयाण सम्वन्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सािाखजक तथा सािदुावयक संघसंस्था) 

को दताा, नवीकरण तथा तनयिन 

• गठुी, कोष तथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन 

• तनजी तथा गैरसरकारी क्षेरसाँग सिन्वय र सहकाया 

• सिन्वय र पररचािन 

• सािाखजक संघसंस्था सम्बन्िी अन्य ववषय ।  

संस्कृतत, सम्पदा, ितितकिा तथा पयाटन प्रवद्धान 

• भाषा, संस्कृतत र ितितकिाको संरक्षण र ववकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, िापदण्ड, 

योजना, कायाान्वयन र तनयिन 

• परुातत्व, प्राचीन स्िारक तथा सङ्ग्ग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्धान र ववकास 
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• परम्परागरत रुपिा चतिआएका जारा तथा पवाको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय िहत्वका िातिाक तथा सांस्कृततक सम्पदाको व्यबस्थापन 

• पयाटकीय िहत्वका स्थि तथा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रवद्धान 

• पयाटन पूवाािार ववकास तथा प्रोत्साहन 

• परुाताखत्वक, िातिाक िहत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्धान 

• भाषा, संस्कृतत, जारा, पवा र ितितकिाको संरक्षण, प्रवद्धान र ववकास । 

स्वास््य इकाई 

• आिारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, योजनाको तनिााण, कायाान्वयन तथा 

तनयिन । 

• रावष्ट्रय तथा प्रदेशस्तरीय िक्ष्य र िापदण्ड बिोखजि स्थानीयस्तरको स्वास््य सम्बन्िी िक्ष्य र गणुस्तर 

तनिाारण । 

• रावष्ट्रय र प्रादेखशक िापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पताि, नतसाङ्ग होि, तनदान केन्र तथा अन्य स्वास््य 

संस्थाहरूको खक्ितनक दताा, सञ्चािन अनिुतत र तनयिन । 

• आिारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चािन र प्रवद्धान । 

• अस्पताि र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन । 

• स्वास््य सेवा सम्बन्िी भौततक पूवाािार ववकास तथा व्यवस्थापन । 

• सरसफाई सचेतनाको अतभववृद्ध । 

• रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास््य सेवा । 

• औषति पसि सञ्चािन र तनयिन । 

• औषतिजन्य वनस्पतत, जटीबटुी र अन्य औषतिजन्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन र ववतरण । 

• स्वास््य बीिा िगायतका सािाखजक सरुक्षा कायाक्रिको व्यवस्थापन । 

• औषति तथा अन्य िेतडकि उत्पादनहरूको न्यूनति िूलय तनिाारण र तनयिन । 

• औषतिको उखचत प्रयोग र सूक्ष्िजीव तनरोिक प्रततरोि न्यूनीकरण । 
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• औषति र स्वास््य उपकरणको िरीद, भण्डाण र ववतरण । 

• स्वास््य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन । 

• जनस्वास््य तनगरानी (पखब्िक हेलथ सभेिेन्स) । 

• प्रवद्धानात्िक, प्रततकारात्िक,उपचारात्िक, पनुस्र्थापनात्िक र ्यातिएवटभ स्वास््य सेवाको सञ्चािन । 

• स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाि, योग अभ्यास, स्वास््य वतृ्तको पािना, पञ्चकिा िगायतका 

जनस्वास््य सेवाको प्रवद्धान । 

• जनुोवटक र कीटजन्य रोगको तनयन्रण तथा व्यवस्थापन । 

• सतुता, िददरा र िागू पदाथाजन्य वस्तकुो प्रयोग तनयन्रण तथा सचेतना अतभववृद्ध । 

• आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होतियो्यातथक, प्राकृततक खचवकत्सा िगायतका परम्परागत स्वास््य उपचार 

सेवाको व्यवस्थापन । 

• जनस्वास््य, आपत्कािीन स्वास््य तथा िहािारीको तनयन्रण योजना र कायाान्वयन । 

• सरुवा तथा नसने रोगको तनयन्रण तथा रोकथाि । 

• आकखस्िक स्वास््य सेवा प्रवाह । 

• स्थानीय िानेपानी सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र तनयिन 

• िानेपानी िहसिु तनिाारण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

• सावाजतनक स्थििा वपउने पानी व्यवस्थापन 

• पानी िहुानको संरक्षण । 

• स्वच्छ िानेपानी आपूतता सम्बन्िी अन्य ववषय । 

 

घ. खशक्षा, यवुा तथा िेिकुद शािा 

• प्रारखम्भक बाि खशक्षा तथा ववद्यािय खशक्षा, अनौपचाररक खशक्षा, ििुा तथा वैकखलपक खशक्षा (गरुुकुि, 

िदरसा, गमु्बा आदद), तनरन्तर तसकाइ तथा ववशेष खशक्षा सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, योजनाको 

तनिााण, कायाान्वयन, तनयिन ।  

• प्राववतिक खशक्षा तथा व्यावसावयक तातििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनिुतत र तनयिन । 
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• पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्रीको ववतरण तथा कायाान्वयन । 

• ववद्यािय खशक्षक तथा किाचारी व्यवस्थापन । 

• ववद्याियको नक्साङ्कन, अनिुतत, स्वीकृतत, सिायोजन तथा तनयिन । 

• शैखक्षक पूवाािार तनिााण र ििात सम्भार । 

• आिारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन । 

• ववद्याथी तसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्यवस्थापन । 

• ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवखृत्तको व्यवस्थापन । 

• शैखक्षक परािशा सेवाको अनिुतत तथा तनयिन । 

• स्थानीयस्तरको शैखक्षक ज्ञान, सीप र प्रववतिको संरक्षण, प्रवद्धान र स्तरीकरण । 

• िाध्यतिक तहसम्िको शैखक्षक कायाक्रिको सिन्वय र तनयिन । 

• पसु्तकािय एवं परपतरका । 

• स्थानीय पसु्तकािय, वाचनािय तथा सािदुावयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन । 

• नेपाि सरकारबाट खशक्षा तफा  प्राप्त शशता अनदुानको सम्पूणा वजेट तथा कायाक्रि सञ्चािन । 

• स्थानीयस्तरिा िेिकूद प्रशासन तथा सङ्ग् घ संस्थाको तनयिन र सिन्वय 

• िेिकुदको संरचनाको पूवाािार तनिााण, सञ्चािन तथा ववकास 

• िेिकूदको ववकास र प्रवद्धान 

• िेिकूद प्रततयोगीता आयोजना र सहभागीता 

• अततररि वक्रयाकिाप सम्बन्िी ववषय । 

• यवुा जागरण, सशिीकरण र पररचािन 

• यवुा सीप, उद्यिखशिता तथा नेततृ्व ववकास 

• िेिकुद ववकास सतितत गठन व्यवस्थापन तथा पररचािन 

ङ. कृवष सेवा केन्र 
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• कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापनसम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन 

र तनयिन 

• कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूवाािार तनिााण, साना तसाँचाई तनिााण, तातिि, प्रववति 

प्रसार, प्राववतिक टेवा, कृवष सािाग्री आपूतता र कृषक क्षिता ववकास कायाक्रिको सञ्चािन 

• कृवषजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा िहािारी रोगको तनयन्रण 

• कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्धान 

• कृवष प्रसार तथा जनशखिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र पररचािन 

• उच्च िूलययिु कृवषजन्य वस्तकुो प्रवद्धान, ववकास तथा बजारीकरण 

• कृवषसम्वन्िी वीिा र कजाा सहजीकरण 

• शीत भण्डारणको व्यवस्थापन 

• कृषकहरूको क्षिता अतभववृद्ध, प्राववतिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण 

• कृवष बीउववजन, नश्ल, िििाद र रसायन तथा औषतिहरूको आपूतता, उपयोग र तनयिन 

• कृषक सिूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्िी स्थानीय सङ्ग् घ संस्थाहरूको सिन्वय, व्यवस्थापन र 

तनयिन 

• कृवष सम्बन्िी प्रववतिको संरक्षण र हस्तान्तरण 

• कृवष त्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सम्बन्िी सूचनाको प्रचारप्रसार 

• कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यवस्थापन 

च. पशपंुक्षी सेवा केन्र 

• पशपुािन र पश ुस्वास््य सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र तनयिन 

• पशपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूवाािार तनिााण, तातिि, प्राववतिक टेवा, कृषक क्षिता ववकास 

कायाक्रिको सञ्चािन र तनयिन 

• पशपुन्छीजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा िहािारी रोगको तनयन्रण 

• पशपुन्छी खचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 
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• पशनुश्ल सिुार पद्धतत ववकास र व्यबस्थापन 

• पशपुन्छी सम्बन्िी बीिा र कजाा सहजीकरण 

• स्थानीय चरन तथा िका  ववकास र व्यवस्थापन 

• पश ुआहारको गणुस्तर तनयिन 

• स्थानीयस्तरिा पशपुन्छी सम्बन्िी त्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 

• पश ुबिशािा र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र तनयिन 

• पशपुािन तथा पश ुस्वास््य सम्बन्िी अन्य काया । 

छ. आतथाक प्रशासन शािा 

• आतथाक (कायावविी) नीतत, काननु, िापदण्ड, कायाान्वयन र तनयिन, आतथाक प्रशासन र व्यवस्थापन 

• बजेट सीिा तनिाारण, बजेट तजूािा, कायाान्वयन र तनयिन 

• सखञ्चत कोष तथा आकखस्िक कोषको व्यवस्थापन 

• िगानी र िाभांशको व्यबस्थापन 

• िेिा व्यवस्थापन, िचा, राजश्व, िरौटी, कायासञ्चािन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा संपखत्तको 

एकीकृत वववरण 

• सिवष्टगत आतथाक अवस्थाको ववश्लषेण  

• ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र तनयिन 

• िगानी प्रक्षेपण (सहकारी, सहकारी तथा तनजी) र ववत्तीय व्यवस्थापन 

• कारोबारको िेिांकन, तनयन्रण तथा व्यवस्थापन 

• राजश्व तथा व्ययको अनिुान 

• आतथाक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्िी अन्य ववषय । 

ज. आन्तरीक िेिा परीक्षण ईकाई 

• आन्तररक तथा पूवा िेिापरीक्षण 

• िेिापरीक्षण वववरण (बेरुजूको िगत सिेत)को अतभिेि व्यवस्थापन  
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• अखन्ति िेिापरीक्षण कायािा सहयोग, सिन्वय र सहजीकरण 

• िेिापािनसम्वन्िी क्षिता ववकास काया 

• बेरुजू फछ्र्यौट 

आतथाक ववकास शािा  

• स्थानीय व्यापार, वाखणज्य, वस्तकुो िाग, आपूतता व्यबस्थापन तथा अनगुिन 

• बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन 

• उपभोिा अतिकार तथा वहत सम्बन्िी नीतत, कानून, िापदण्ड, कायाान्वयन र तनयिन 

• स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूतता तथा तनकासी प्रक्षेपण, िूलय तनिाारण र अनगुिन 

• स्थानीय व्यापार र वाखणज्य सम्बन्िी पूवाािार तनिााण, 

• स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको िूलय तथा गणुस्तरको अनगुिन र तनयिन, 

• उपभोिा सचेतना, िखक्षत उपभोिाको िगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त ु तथा सेवाको गणुस्तर 

परीक्षण, 

• िाद्य पदाथाको गणुस्तर तनयन्रण, 

• िानेपानीको गणुस्तर तनयन्रण, 

• स्थानीय व्यापार प्रवद्धान सहजीकरण र तनयिन, 

• स्थानीय बौवद्धक सम्पखत्तको संरक्षण, प्रवद्धान र अतभिेिाङ्कन । 

उद्योग र िानी तथा ितनज पदाथा संरक्षण सम्बन्िी 

उद्योग सम्बन्िी काया  

• िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको दताा, नवीकरण, िारेजी र तनयिन 

• िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको ववकास र प्रवद्धान 

• व्यापाररक फिा, पसिको दताा, अनिुतत, नवीकरण, िारेजी र तनयिन 

िानी तथा ितनज सम्बन्िी 
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• िानी तथा ितनज पदाथाको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्ड तथा  योजनाको कायाान्वयन 

र तनयिन, 

• ढुङ्गा, तगटी, बािवुा, िाटो, ननु, स्िेट, िरीढुङ्गा, फायरक्िेजस्ता िानीजन्य वस्त ु सवेक्षण, अन्वेषण, 

उत्िनन ्

• ढुङ्गा, तगट्टी, बािवुा, िाटो, िरीढुङ्गा, फायर क्िे,स्िेट तथा ननु, आदद िानीजन्य वस्तकुो संरक्षण, ववकास, 

उत्िनन ्र उपयोग सम्बन्िी दताा, अनिुतत, नवीकरण, िारेजी र व्यवस्थापन 

• िानी तथा ितनज पदाथा सम्बन्िी सूचना तथा त्याङ्क सङ्किन, अतभिेिन तथा व्यबस्थापन 

• भौगतभाक नक्सा प्रकाशन । 

सहकारी सम्बन्िी   

• सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्डको तनिााण, कायाान्वयन र तनयिन 

• स्थानीय सहकारी संस्थाको दताा, अनिुतत, िारेजी र ववघटन 

• सहकारी वचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय िापदण्ड तनिाारण र तनयिन 

• सहकारी सम्बन्िी रावष्ट्रय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेखशक र स्थानीय संघ संस्थासाँग सिन्वय र सहकाया 

• सहकारी सम्बन्िी स्थानीय त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 

• स्थानीय सहकारीको क्षिता अतभववृद्ध 

• स्थानीय सहकारी क्षेरको प्रवद्धान, ववकास र पररचािन । 

वन, वन्यजन्त,ु भ-ूसंरक्षण सम्बन्िी   

• वन, जङ्गि, वन्यजन्त,ु चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा जैववक वववविता सम्बन्िी 

स्थानीय नीतत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र तनयिन 

• सािदुावयक, ग्रािीण तथा शहरी, िातिाक, कवतुियती वनको संरक्षण, सम्बद्धान, उपयोग र तनयिन  

• वन उपभोिा सिूहको व्यवस्थापन 

• िध्यवती क्षेरको सािदुावयक, िातिाक र कबतुियती वनको व्यवस्थापन 

• नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारिा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन 
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• तनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रवद्धान र तनयिन 

• सावाजतनक िािी जग्गा, पािा वा क्षेरिा वकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन 

• जडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्िी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्किन,  प्रवद्धान, प्रशोिन, र 

बजार व्यवस्थापन 

• वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्धान 

• नसारी स्थापना, तबरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवद्धान 

• वन्यजन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र अनगुिन 

• वन्यजन्तबुाट स्थानीय सिदुायिा पने प्रभाव रोकथाि, व्यवस्थापन  

• स्थानीय प्राणी उद्यान (खचतडयािाना) को स्थापना र सञ्चािन 

• स्थानीय वन्यजन्त ुपयाटन र आयआजान 

• स्थानीयस्तरिा आिेटोपहारको व्यवस्थापन 

• वन, वन्यजन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अतभिेिाङ्कन र अध्ययन अनसुन्िान 

• रैथाने प्रजाततको संरक्षण र प्रवद्धान 

• तिचाहा प्रजाततको तनयन्रण 

• जैववक वववविताको अतभिेि 

• सािदुावयक भसंूरक्षण र सोिा आिाररत आय आजान कायाक्रि 

• भसंूरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजन्य सािदुावयक अनकूुिन 

• जिवायू पररवतान अनकुुिन काया  

• आय आजानिा आिाररत जडीबटुीको संरक्षण, प्रवद्धान, व्यवस्थापन 

वातावरण, पयाावरण एवं जिािारक्षरे संरक्षण सम्बन्िी काया  

• स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जिािार तथा वन्ययजन्तकुो संरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, 

कायाक्रि तजूािा, कायाान्वयन र तनयिन 

• बकृ्षारोपण, हररयािी तथा हररत क्षेरको प्रवाद्धन 
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• वाय ुतथा ध्वनीको प्रदूषण तनयन्रण 

• हातनकारक पदाथाहरूको तनयिन तथा  तनयन्रण 

• वातावरणीय जोखिि न्यूनीकरण 

• न्यून कावानििुी तथा वातावरणिैरी ववकास अविम्बन 

• वातावरण संरक्षण क्षेर तनिाारण र व्यवस्थापन 

• पवहरो तनयन्रण 

• जिवायू पररवतान अनकुुिन कायाक्रि  


