
अनुसूची – ६ 

शाखागत कार्य वििरण 

 

१. प्रशासन तथा व्यवस्थापन शाखा : यस शाखा अन्तर्गत रहने प्रशासन तथा जनशक्तत 
ववकास उपशाखा, बठैक व्यवस्था तथा शशष्टाचार उपशाखा, खरीद तथा भण्डार उपशाखा, 
वातावरण तथा सरसफार्ग उपशाखा र ववपद व्यवस्थापन उपशाखाको लागर् मलूभतू कायग 
क्जम्मेवारी देहाय बमोक्जम हुनेछ ।  

 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीतत, मापदण्ड, सेवा शतग तनधागरण  तथा तनयमन, 
 कायागलयको दैतनक प्रशासन सञ्चालन लर्ायत कमगचारी प्रशासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी 

काननू बमोक्जम र्नग तोककएका सव ैकामहरू,  

 कायागलय र अन्तर्गत र्गकार्हरूको शाक्न्त सरुक्षा, पालोपहरा, सरसफार्ग व्यवस्था 
 सावगजतनक ववदा, उत्सव, जात्रा, पवग, उपाधी तथा ववभषूण सम्वक्न्ध कामहरू , 
 कायागलय र अन्तर्गत कायगरत सव ैकमगचारी तथा पदागधकारीहरूको क्षमता ववकास सम्वक्न्ध 

कायगक्रम तजुगमा तथा कायागन्वयन, 
 कायगपाशलका बठैक लर्ायत ववशभन्न सशमतत उपसशमततहरूको बठैक व्यवस्थापन, तनणगय 

पकु्स्तका तयारी,तनणगय प्रमाणीकरण, तनणगय ववतरण, तनणगय सावगजतनक र्ने  

 नर्रपाशलकाको तफग बाट शमलाउन ु पने शशष्टाचार व्यवहार सम्वक्न्ध कामहरू तथा 
अन्तरागक्ष्िय र राक्ष्िय सम्वन्धका सव ैककशसमका कामहरू,  

 बावषगक खरीद योजना तयारी तथा स्वीकृत सम्वन्धी काम, सावगजतनक खरीदका लागर् 
शाखा,उपशाखार्त माांर् सांकलन, तोककए बमोक्जम सावगजतनक खरीद प्रकृया प्रारम्भ र्ने,  

 सव ै प्रकारका क्जन्सी मालसामानको लर्त अध्यावगधक र्ने, सामान आपतूी तथा 
भण्डारणको उचीत व्यवस्था, मालसामानहरूको ममगत सांभार तथा सावगजतनक सम्पत्तीको 
व्यवस्थापन एवां सांरक्षण सम्वन्धी काम, बावषगक क्जन्सी तनरीक्षण र्रार् बावषगक प्रततवेदन 
तयार र्री पेश र्ने, 

 सावगजतनक खरीद तनयमावली बमोक्जम खरीद र्गकार्को कायग क्जम्मेवारी शभत्रका कामहरू । 
 नर्रको सरसफार्ग सम्वक्न्ध कामहरू,फोहर व्यवस्थापन, जनचेतनामलूक कामहरू, हररयाली 

प्रवर्दगधन तथा सांरक्षणका कामहरू, 
 नर्र स्तरीय ववपद व्यवस्थापन सशमततको सगचवालयको काम, ववपद व्यवस्थापन सम्वक्न्ध 

वावषगक कायगक्रम तजुगमा, सांस्थार्त समन्वय, 
 बारूण यन्त्र सञ्चालनको व्यवस्था, एम्वलेुन्स व्यवस्थापन तथा नार्ररकको जीउधनको 

सरुक्षाका लागर् तोककए बमोक्जमको आकक्स्मक सेवा सम्वन्धी कामहरू । 
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ५ को सभाको व्यवस्थापन सम्वन्धी 

कायगववगध अन्तर्गत दफा २० देखख दफा २३ सम्म उल्लेखखत कायग र्ने, 



 सोही ऐनको पररच्छेद १५ को दफा १०२ को उपदफा १,२, ३ र ४ मा उल्लेखखत कायगहरू 
सम्पादनमा कायगपाशलकालार्ग सहयोर् र सहजीकरण र्ने , 

 नर्रपाशलकाको क्षेत्रागधकारका सम्वन्धमा सम्मातनत अदालत, नर्रसभा, कायगपाशलकाबाट 
जारी भएका आदेश, तनणगय कायागन्वयन र्ने , 

 नर्रपाशलकाको नाममा दायर भएको वा नर्रपाशलकाको तफग बाट दायर मरु्ददाको कफरादपत्र, 
जवाफ लेख्न ेलर्ायत प्रचशलत काननूअनसुारका कायगहरू र्ने, 

 नर्रपाशलकाले मााँर् र्रेको ववषयमा काननी राय परामशग ददने, 
 नर्रसभाबाट र्ठन र्रीएको ववधायन तथा सशुासन सशमततको सगचवालयको काम र्ने, 
 नेपालको सांववधानको धारा २१७ अनसुार स्थानीय तहमा रहने न्यातयक सशमतत सम्वन्धमा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद १५ मा व्यवस्था भए अनसुार न्यातयक 
सशमततको अगधकार क्षते्रका ववषयमा न्यातयक तनरूपणका लागर् आवश्यक सहयोर्, समन्वय 
र्ने 

 नर्रप्रहरी पररचालन 
 

 

२ योजना तथा अनुर्मा शाखा: यस शाखा अन्तर्गत योजना तथा अनरु्मन उपशाखा र सचुना,प्रववगध 
तथा अशभलेख उपशाखा रहनेछ । यस शाखाको मखु्य कायगवववरण देहाय बमोक्जम रहनेछ । 

 
 ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी नीतत काननू मापदण्ड तजुगमा र तनयमन, 
 नर्रपाशलकाको आवगधक तथा दीधगकालीन ववकास र्रुूयोजना तनमागण सम्वन्धी काम, 
 सहभागर्तामलूक प्रकृयामा आधाररत नर्र स्तरीय बावषगक योजना तजुगमा सम्वन्धी कामहरू,  
 ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी नीतत काननू मापदण्ड तजुगमा र तनयमन, 
 नर्रसभाबाट स्वीकृत बावषगक ववकास कायगक्रमको कायागन्वयन,उपभोतता सशमतत पररचालन, 

कायगक्रमको अनरु्मन, आवगधक समीक्षा तथा मलू्याांकन सम्वन्धी कामहरू, 
 नर्रलार्ग सचूना प्रववगध मतै्री नर्रका रूपान्तरण र्नग सांचार तथा प्रववगध ववकासका काम 

र्ने, 
 नर्रपाशलकाका सव ैसचूना तथा तनणगय वेभसार्गटमा अपलोड र्ने र अपडटे र्ने,  
 एफ.एम. रेडडयो सञ्चालनको लागर् र्गजाजत ददने  
 तोककए बमोक्जमका कामहरू र्ने ।  

 
३. शशक्षा तथा सांस्कृतत शाखा: यस शाखा अन्तर्गत आधारभूत शशक्षा उपशाखा र 
माध्यशमक शशक्षा, सांस्कृतत तथा खेलकुद उपशाखा रहनेछ । यस शाखा मातहतबाट 
सम्पादन हुने मुख्य कायगवववरण देहाय बमोक्जम रहनेछ । 
 



 माध्यशमक ववध्यालय सञ्चालनको लागर् कक्षा ९ देखख कक्षा १२ सम्मको स्वीकृती 
प्राप्त सव ै माध्यशमक ववध्यालयको शकै्षक्षक नीतत, तनयम, मापदण्ड,योजना तनमागण, 
कायागन्वयन तथा तनयमन सम्बन्धी कामहरू, 

 शकै्षक्षक ववकास, अध्ययन अध्यापनको अवस्था,पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीको ववतरण र 
व्यवस्थापन,शकै्षक्षक प्रशासन, ववषयर्त शशक्षकको अवस्था, शशक्षक ववर्दयाथी अनपुात, 
भौततक पवूागधारको अवस्था लर्ायत नर्र शशक्षा ऐन र तनयमावलीले तोके बमोक्जमका 
कामहरू, 

 माध्यशमक तहमा शलर्गने परीक्षा सञ्चालन, समन्वय तथा अनरु्मन सम्बन्धी कामहरू, 
 पवूग प्राथशमक ( Pre-school ) तथा आधारभतूववर्दयालय (कक्षा १ देखख कक्षा ८ सम्म 

) सञ्चालनको अनमुतत प्राप्त ववर्दयालयको नतशाांकन, अनमुतत, समायोजन तथा 
तनयमन कायग, 

 प्रारांशभक बाल शशक्षा तथा ववर्दयालय शशक्षा,अनौपचाररक शशक्षा,खुला तथा वकैक्ल्पक 
शशक्षा, तनरन्तर शसकार्ग तथा ववशषे शशक्षा सम्वन्धी नीतत ,योजना तजुगमा तथा 
तनयमन, 

 प्राववगधक शशक्षा तथा व्यवसातयक ताशलमको योजना तजुगमा, सञ्चालन, अनमुतत र 
तनयमन  

 ववर्दयाथी प्रोत्साहन,ववर्दयाथी शसकार्ग परीक्षण तथा छात्रबतृ्ती ववतरण र व्यवस्थापन, 
 आधारभतू तहमा कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन तथा समन्वय , 
 ववर्दयालय तहमा पसु्तकालयको सञ्चालन, पत्रपत्रत्रकाको उपलव्धता, समदुायमा 

पसु्तकालय, वाचनालय, सामदुातयक शसकार्ग तथा अध्ययन केन्र सञ्चालनको अवस्था 
र व्यवस्थापन, 

 सव ैतहमा नर्र स्तरीय पाठ्यक्रमको तनधागरण, नतैतक शशक्षा, वाल ववकास केन्र तथा 
पवूग प्राथशमक ववर्दयालयहरूको ववकास, ववस्तार र व्यवस्थापनको कायगहरू 

 स्थानीय स्तरमा खेलकूदको ववकास र प्रवर्दगधन सम्वक्न्ध कामहरू, 
 ववशभन्न ककशसमका खेलकूद पवूागधारको ववकासका कायगक्रम तजुगमा तथा खलेकूद 

प्रततयोगर्ता आयोजनामा टेवा र प्रोत्साहन , 
 यवुा लक्षक्षत ववशभन्न कक्रयाकलाप सञ्चालनका लागर् स्थानीय र बाह्य सङ्घसांस्थासांर् 

समन्वय, सहकायगका कामहरू, 
 नर्रशभत्र रहेका ववशभन्न एततहाशसक तथा साांस्कृततक महत्वका घरोहरको लर्त राख्न,े 

उचीत रेखदेख र सांरक्षणका कायगक्रम तयार र्ने र ववशभन्न सरकारी र र्रै सरकारी 
सङ्घसांस्था,र्ठुी,धाशमगक समहू तथा समदुायसांर् सहकायग र्री सांरक्षण र सरुक्षाको 
व्यवस्था शमलाउने,  

 नर्रशभत्र परापवूगकाल देखख मनाउदै आएको चाडपवग,जात्रा,नतृ्य,बाजा, लशलतकला जस्ता 
पयगटकीय आकषगणका मौशलक सांस्कृततको सांरक्षणका कायगहरू, 



 नर्रस्तरीय पयगटन नीतत, तनयम,मापदण्ड तयार र्री र्रुूयोजना तजुगमा तथा 
कायागन्वयन,   

 स्थानीय पयगटकीय तथा साांस्कृततक महत्वका मठ,मक्न्दर,र्मु्वा,मस्जीदको सांरक्षण, 
 प्राकृततक वा मानव तनशमगत पयगटकीय आकषगणका सांरचनाहरूको ववकास, स्याहार र 

सांरक्षण, 
 पयगटनको सांभावनाका आधारमा साहशसक पयगटनको ववकासमा जोड , 
 ग्रामीण पयगटनको ववकास र ववस्तारका लागर् होमस्टेको स्थापना, ववकास र ववस्तार, 
 ग्रामीण पयगटनको ववकासको माध्यमले रोजर्ारी शसजगना भर्ग र्ररवी न्यनूीकरणमा टेवा 

पगु्ने हुदा दक्ष जनशक्ततको ववकासका लागर् तनजी क्षेत्रसांर् सहकायग र्ने , 
 पयगटनको ववकासमा तनजी क्षेत्रलार्ग आकवषगत र्नग सावगजतनक तनजी साझदेारीमा 

आधाररत योजना कायगतम पदहचान र्री लर्ानीका लागर् आकवषगत र्ने , 
 तोककए बमोक्जमका अन्य कामहरू । 

 
 

४. स्वास््य सेवा शाखा: यस शाखा अन्तर्गत जनस्वास््य उपशाखा, स्वास््यकेन्र व्यवस्था 
उपशाखा र स्वास््यकेन्रहरु रहनेछ । यस शाखाबाट देहाय बमोक्जमकामुख्य कामहरू सम्पादन 
हुनेछ । 

 
 आधारभतू स्वास््य तथा पाररवाररक सरसफार्ग सम्वन्धी नीतत, तनयम, 

मापदण्ड,कायगयोजना तजुगमा, कायागन्वयन तथा तनयमन सम्वन्धी कामहरू, 
 आधारभतू स्वास््य सेवाको सञ्चालन तथा प्रबध्दगनका कामहरू, 
 नर्र स्तरीय स्वास््य चौकीहरूमा तोककए बमोक्जमका अत्यावश्यक औषगधहरूको 

भरपदो आपतूीको व्यवस्था शमलाउने तथा अत्यावश्यक उपकरणहरूको अवस्था तनयशमत 
जााँच र्ने, 

 स्वास््य चौकीहरूमा दरबन्दी अनसुारका स्वास््य कमीहरूको पतूीको अवस्था तनर्रानी 
र्ने र कमगचारीको क्षमता ववकासका कामहरू वावषगक कायगक्रममा समावेश र्री सञ्चालन 
र्ने, 

 नर्र स्तरीय स्वास््य चौकीहरू मध्ये न्यनूतम एउटा स्वास््य चौकीहरूमा प्याथोलजी 
सेवा उपलव्ध र्राउन पहल र्ने, 

 आकक्स्मक स्वास््य सेवाको भरपदो व्यवस्था शमलाउन,े 
 आपतकालीन स्वास््य तथा महामारी तनयन्त्रण समन्धी कामहरू, 
 स्वास््य सचूना प्रणालीको व्यवस्थापन, 
 जनस्वास््य तनर्रानी ( Public Health Surveliance) लार्ग तनरन्तरता ददने , 
 प्रबधगनात्मक, प्रततकात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थागपनात्मक स्वास््य सेवामा जोड , 



 स्वास््य बीमा लर्ायत स्वास््य सम्वक्न्ध सामाक्जक सरुक्षा कायगक्रम व्यवस्थापन,र 
 नर्रपाशलका स्तरीय स्वास््य सांस्थाको भौततक ववकास तथा सेवा ववस्तार र्री 

स्वास््य सेवामा जनताको पाँहूच बढाउने, 
 नर्रपाशलका स्तरीय अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागर् पहल र्ने , 
 दरूदराजमा रहेका स्वास््य चौकीहरूमा सरुक्षक्षत माततृ्व सेवा सदहत Birthing Center 

सञ्चालनर्री भरपदो सेवा प-ुयाउन पहल र्ने, 
 OutReach Clinic का माध्यमले स्वास््य सेवा भरपदो बनाउने, 
 शशशकुा लागर् तोककए बमोक्जमका खोपहरू समयमा न ै लर्ाउने र्री उपलव्ध सव ै

स्वास््यकमीहरूको पररचालन र्ने, 
 तोककएको मापदण्ड अनसुार जनरल अस्पताल, नशसगङ होम, उपचार केन्र, स्वास््य 

क्तलतनक स्थापना, दताग, सञ्चालनको अनमुततका लागर् स्थानीय मापदण्ड बनार्ग लार् ु
र्ने, 

 पोषण तथा बकैक्ल्पक उपचार पर्दधतीको ववकास तथा ववस्तारमा पहल र्ने, 
 नर्र स्तरमा स्थावपत सव ै ककशसमका स्वास््य सांस्था, औषगध पसलहरूको तनयशमत 

अनरु्मन र्री नर्रपाशलका समक्ष प्रततवेदन पेश र्ने । 
 

५. सामाक्जक ववकास शाखा :यस शाखा अन्तर्गत मदहला,बालबाशलका तथा सामाक्जक 
समावेशीकरण उपशाखा पांजीकरण तथा सामाक्जक सुरक्षा उपशाखा र उर्दयोर्, सहकारी, उपभोतता 
दहत तथा रोजर्ार  उपशाखा रहने छन । यस शाखाबाट देहाय बमोक्जमका मुख्य कामहरू 
सम्पादन र्रीने छ । 

 
 मदहला हकदहत सम्वन्धी नीतत, तनयम,योजना तजुगमा, कायागन्वयन,समन्वय र तनयमन, 
 मदहलाको आगथगक,सामाक्जक,राजनीततक सशक्ततकरण तथा क्षमता ववकासका कायगहरू, 
 सव ै ककशसमका घरेल ु दहांसा लर्ायत लैंगर्क दहांसा तनवारणका लागर् 

तनरोधात्मक,प्रवर्दगधनात्मक र सांरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्वन र्दै वपडीतलार्ग 
पनु:स्थापना र्राउने कामहरू, 

 एकल मदहलाको हकदहत र सांरक्षण सम्वन्धी कायगहरू, 
 बालबाशलका, ककशोर ककशोरीहरूको हकदहत सांरक्षणका लागर् स्थानीय नीतत, 

तनयम,कायगक्रम तजुगमा तथा कायागन्वयन र तनयमन सम्वन्धी कामहरू, 
 बालमतै्री शासकीय प्रवन्ध, बाल तलवको स्थापना, बाल सञ्जाल र्ठन, बाल र्हृ 

स्थापना लर्ायत शशश ु स्याहार केन्र र बाल ववकास केन्र व्यवस्थापनका 
कामहरू,असहाय बालबाशलका, सडक बालबाशलकाको सांरक्षणको लागर् बाल सधुार तथा 
पनु:स्थापना केन्रको व्यवस्थापन, 



 जेष्ठ नार्ररकको लर्त अध्यावगधक र्ने, पररचयपत्र ववतरण,स्वास््य सवुवधा लर्ायत 
सामाक्जक सरुक्षा सम्वन्धी कामहरू,  

 अपाांर्ता भएका व्यक्तत तथा असहाय, असततको लर्त अध्यावगधक र्ने, पररचयपत्र 
ववतरण,सामाक्जक सरुक्षा तथा सवुवधाको व्यवस्थापन र ववतरण सम्वन्धी कामहरू ,  

 अपाांर् तथा असतत मतै्री पवूागधार तनमागण र सञ्चालनको व्यवस्था , 
 सामाक्जक सरुक्षा तथा सामाक्जक समावेशीकरण सम्वन्धी स्थानीय नीतत, तनयम, 

मापदण्ड तजुगमा, 
 सङ्घीय सरकारबाट उपलव्ध सामाक्जक सरुक्षा कायगक्रम अन्तर्गत भत्ता वा बतृ्ती पाउने 

सवकैो लर्त अर्दयावगधक र्ने, तोककए बमोक्जममाशसक बतृ्ती सवुवधा उपलव्ध र्राउने, 
 व्यक्ततर्त घटना दताग ( जन्म,मतृ्य,ुवववाह,बसार्गसरार्ग,सम्वन्ध त्रबच्छेद र धमगपतु्र 

धमगपतु्री सम्वन्धी ) अशभलेख अर्दयाववधक र व्यवस्थापन, आधुतनक प्रववगधको 
प्रयोर्बाट घटना दतागको प्रमाणपत्र ववतरण लर्ायत तनयशमत प्रततवेदन प्रस्ततुी , 

 सामाक्जक सरुक्षाको कायागन्वयनको लागर् सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक 
सम्पकग , समन्वय तथा सहकायग र्ने, 

 
६. कृवष तथा पशुपांछी ववकास शाखा यस शाखा अन्तर्गतकृवष ववकास,पशपुक्षी सेवाकेन्रहरु 
रहने छन । यस शाखाको कायगवववरण तनम्नानसुार रहनेछ । 
 

 कृवष ववकास, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन सम्वन्धी नर्रस्तरीय 
नीतत,तनयम, मापदण्ड, योजना तजुगमा, कायागन्वयन र तनयमन , 

 कृवष उत्पादन वजारसम्म पाँहूच लागर् हाटबजारको ववकास र ववस्तारका लागर् पवूागधार 
तनमागण, प्राववगधक सेवा तथा प्रववगधको प्रसार, कृवष सामाग्रीको आपतूी लर्ायत कृषक 
क्षमता ववकासका लागर् अशभमखुीकरण ,ताशलम तथा, 

 स्थानीय सांभावनाका आधारमा कृवषको व्यवसातयकरण र ववववगधकरण र्नग ककसानलार्ग 
प्रोत्साहन कायगक्रम तजुगमा, साना शस ांचार्ग आयोजना सञ्चालन,  

 कृवषजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोर् तनयन्त्रण सम्वक्न्ध कामहरू, 
 उच्च मलू्ययतुत कृवषजन्य बस्तकुो प्रबधगन, ववकास तथा बजारीकरणका कायगहरू, 
 कृवष समहू्, कृवष सहकारी र्ठन र सञ्चालनमा प्रोत्साहन तथा कृवषसम्वन्धी 

सङ्घसांस्थासांर् समन्वय र सहकायग, 
 कृवष सचूना प्रणालीको व्यवस्थापन, सचूनाको प्रचार प्रसार तथा कृवष त्याांक 

अर्दयावगधक, 
 कृवष बीउत्रबजनको र्णुस्तर परीक्षण, मलखाद, रसायन र औषगधको आपतूी 

व्यवस्थापन, 



 पशपुक्षी पालन तथा स्वास््य सम्वन्धी नीतत,तनयम,कायगक्रम तजुगमा र मापदण्ड 
तनधागरण, 

 पशनुश्ल सधुार,ववकास तथा व्यवस्थापनका कायगहरू, 
 पशचुरनका लागर् खकग को ववकास सम्वन्धी कायगक्रम, 
 पश ुहाटबजारको ववकास तथा ववस्तार लर्ायत पश ुबधशाला स्थापनका कायगहरू, 
 पशपुक्षीको उपचार तथा बीमा र सहज कजाग प्राक्प्तका लागर् प्रोत्साहन कायगहरू, 
 मत्स्य ववकास कायगक्रम तजुगमा र कायागन्वयन र माछा पोखरी स्थापना प्रोत्साहन, 
 आधतुनक प्रववगध र सचूनामा आधाररत पशपुक्षी हाटबजारको पवूागधार तनमागण, कृषकलार्ग 

प्राववगधक परामशग, क्षमता ववकासका ताशलम एवां अशभमखुीकरण रप्रववगध ववस्तारमा 
जोड, 

 सहकारी सांस्था सम्वन्धी नीतत,तनयम, कायगक्रम तजुगमा, मापदण्ड तनधागरण र 
कायागन्वयन, 

 सहकारी सांस्थाको दताग,अनमुतत,खारेजी तथा ववघटनका काम, 
 सहकारी सम्वन्धी ववशभन्न तहका सङ्घसांस्थासांर् समन्वय,सहकायग, 
 सहकारीको ववकासका लागर् अध्ययन अनसुन्धान लर्ायत सहकारी सांस्थाको कायग 

क्षमता ववकासका लागर् कायगक्रम तजुगमा , 
 सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्वक्न्ध स्थानीय मापदण्डतनधागरण र अनरु्मन , 
 घरेल ु तथा साना उर्दयोर् एवां लघ ु उर्दयोर्को ववकासका कायगक्रम तजुगमा सदहत 

उर्दयमशीलता प्रवधगनका कामहरू  
 लघ,ु घरेल ु तथा साना उर्दयोर् लर्ायत व्यापाररक फमग तथा पसल दताग, अनमुतत, 

नववकरण, खारेजी तथा तनयमनका कामहरू, 
 नर्र शभत्रको खानी तथा खतनज पदाथगको सांरक्षणका लागर् तनती, तनयम, मापदण्ड 

तजुगमा, 
 खानी तथा खतनज पदाथग सम्वन्धी सचूना तथा त्याांक सांकलन, अशभलेखन र 

भौर्ोशलक नतशा तयारी, 
 रोजर्ार प्रवधगन तथा र्ररवी तनवारण सम्वन्धी नीतत, रणनीत ,तनयम तजुगमा, 
 नर्रपाशलका क्षेत्रमा बेरोजर्ारहरूको त्याांक सांकलन ,प्रकाशन र सचूना प्रणाली 

स्थापना, 
 पदहचान भएका र्ररव घरपररवार र लक्षक्षत समहूलार्ग पररचय ववतरण, नर्रस्तरका 

आयोजना,कायगक्रममा तनक्श्चत ददन सम्म रोजर्ारीका अवसर शसजगनाको प्रत्याभतूी, 
 सव ैतहका सरकारर रोजर्ारदाता सङ्घसांस्थासांर् रोजर्ारीका अवसरमा पहूाँचका लागर् 

सहकायग र समन्वय, 
 बदेैशशक रोजर्ारीमा सीपयतुत जनशक्तत ववकासका कायगक्रम तजुगमा तथा दक्ष 

जनशक्तत तयारीका लागर् श्रोत साधन पररचालन, 
 बदेैशशक रोजर्ारी सम्वन्धी रोजर्ार सचूना प्रणालीको स्थापना र प्रचार प्रसार, 



 श्रम शोषण हुन नददन आवश्यक व्यवस्था शमलाउने, 
 उपभोतता अगधकार तथा हकदहत सम्वन्धी नीतत तनयम मापदण्ड तजुगमा तथा 

कायागन्वयन, 
 दैतनक उपभोग्य स्थानीय बस्त ुतथा सेवाको र्णुस्तर तथा मापदण्ड तनधागरण, 
 आम उपभोतताले प्रयोर् र्ने खार्दय पदाथगको र्णुस्तर परीक्षण, बजार अनरु्मन र 

तनयन्त्रण, 
 उत्पादक र उपभोतता मतै्री हाटबजारको ववकास, पवूागधार तनमागण तथा व्यवस्थापन , 
 स्थानीय व्यापार प्रवधगनमा सहजीकरण र तनयमन, 
 खार्दय प्रयोर्शाला स्थापना र र्णुस्तर तनयन्त्रण, 

 
७. आगथगक प्रशासन  शाखा: यस शाखा अन्तर्गत लेखा  उपशाखा, राजस्व प्रशासन उपशाखाहरू 
रहने छ । साथै आगथगक तनयन्त्रण शाखाका रुपमा छुट्टै एकार् रहनेछ । यस शाखाको 
कायगवववरण तनम्नानसुार रहनेछ । 
 

 आगथगक कायगववगध सम्वन्धी नीतत, तनयम,कायगववधी तजुगमा र कायागन्वयन , 
 आगथगक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कामहरू  
 आगथगक प्रशासन ववषयमा माांगर्ए बमोक्जम राय परामशग प्रदान र्ने, 
 वावषगक बजटे तजुगमा ,बजटे सीमा तनधागरण, शशषगकर्त व्ययको अनमुान तयारी , 
 स्थानीय सांक्ञ्चत कोष तथा आकक्स्मक कोषको व्यवस्थापन, 
 लेखा व्यवस्थापन,खचग, राजस्व,घरौटी, कायगसञ्चालन कोष तथा अन्य स्थानीय कोष 

तथा सम्पवत्तको एकीकृत वववरण तयारी, 
 नर्रसभाबाट स्वीकृत बावषगक बजेट अनसुार आगथगक कारोवारको लेखाांकन,तनयन्त्रण र 

व्यवस्थापन , 
 राजस्व तथा व्ययको अनमुान सदहत राजस्व परामशग सशमततमा पेश र्ने, 
 ववशभन्न आगथगक श्रोतहरूको ववश्लेषण र राजस्वको प्रक्षपेण अनसुार सांकशलत राजस्वको 

माशसक Income and Expenditure Flow वववरण तयारी  
 तनयमानसुार आन्तररक तथा पवूग लेखापररक्षण र्राउने।साथै अक्न्तम लेखापररक्षण 

र्राउने , 
 लेखापररक्षणबाट कायम बेरूजु प्राथशमकताका साथ फछौट र्राउन,े 
 समग्रमा नर्रपाशलकाको आय व्यय कारोवारमा आगथगक अनशुासन कायम र्ने, 
 नर्रपाशलकाको बावषगक खरीद योजना तयारीमा सहयोर् र्ने, 
 नर्रस्तरीय राजस्व नीतत,तनयम तजुगमा,कायागन्वयन तथा तनयमन सम्वन्धी, 
 बावषगक बजटेले प्रक्षेपण र्रे अनसुार राजस्व असलूीका लागर् आन्तररक र बाह्य 

सरोकारवालाहरूसांर् तनयशमत समन्वय र सहकायग, 



 राजस्व चुहावट तनयन्त्रणका लागर् आवश्यक सचेतात्मक कायगहरू , 
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , नर्रपाशलकाबाट जारी ऐन तनयम, कायगववगध र 

प्रचशलत सङ्घीय र प्रदेश काननू बमोक्जम स्थानीय तहको अगधकार क्षेत्र शभत्रका 
शशषगकहरूमा नर्रसभाले तोकेको दरमा राजस्व सांकलन तथा दाखखला, 

 प्राकृततक श्रोतको उपयोर् सम्वन्धी स्थानीय नीतत तनयम तजुगमा तथा सङ्घ र प्रदेश 
स्तरीय मापदण्डको पालना , 

 काननू बमोक्जम ढुांर्ा,गर्ट्टी,बालवुा,माटो,स्लेट,ग्राभेल लर्ायत खनीज पदाथगको सवेक्षण, 
अन्वेषण, उत्खनन र रोयल्टी सांकलन र राजस्व बाांडफाांडका काम, 

 करदाता शशक्षा, सचेतना तथा करदाता सम्मान कायग, 
 बाकी बतयौता रकमको लर्त तयारी र असलूउपर र्ने र्राउने , 

 
८. आन्तररक तनयन्त्रण र्गकार्: कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार यस्ले नर्र 
कायगपाशलकाको कायागलय अन्तर्गत स्वतन्त्र शाखाको हैशसयतमा देहाय बमोक्जम 
कायगसम्पादन र्नेछ । 
 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२ ) बमोक्जम नर्रपाशलकाको 
समष्टीर्त आय (राजस्व समेत) र व्यय (खचग )को आन्तररकलेखा परीक्षण, 

 आन्तररक लेखापरीक्षण प्रततवेदन प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत माफग त नर्र 
कायगपाशलकामा छलफलका लागर् पेश र्ने, 

 म.ले.प.बाट हुने नर्रपाशलकाको बावषगक लेखापरीक्षण प्रततवेदन सरुक्षक्षत राख्न,े 
 म.ले.प. र आ.ले.प. प्रततवेदनले औल्याएका बेरूजुको लर्त खडा र्री राख्न े र बेरूज ु

फछोट र सम्परीक्षणका आधारमा लर्त कट्टाको र्दै जाने, 
 अक्न्तम लखेापरीक्षण कायगमा सहयोर्,समन्वय र सहजीकरण, 
 लेखापालन सम्वन्धमा क्षमता ववकास कायगक्रम तजुगमा र कायागन्वयन, 
 नर्रसभाबाट र्ठन हुने लेखा सशमततको सगचवालयको काम, 

 
८. पूवागधार ववकास शाखा: 

 ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी नीतत काननू मापदण्ड तजुगमा र तनयमन , 
 नर्रसभाबाट स्वीकृत बावषगक ववकास कायगक्रमको कायागन्वयन,उपभोतता सशमतत 

पररचालन, कायगक्रमको अनरु्मन, आवगधक समीक्षा तथा मलू्याांकन सम्वन्धी कामहरू , 
 शहरी पवूागधार ववकासका लागर् यातायात र्रुूयोजना तजुगमा, यातायात सम्वन्धी नीतत, 

तनयम, मापदण्ड तनधागरण तथा तनयमन , 
 नर्र स्तरीय सडक तथा यातायात व्यवस्था सम्वन्धी कामहरू , 
 शस ांचार्ग तथा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्वन्धी काम , 



 सतह तथा भमूीर्त खानेपानी आयोजना कायागन्वय र सदुृढीकरण सम्वन्धी काम , 
 नर्रसभाबाट स्वीकृत बावषगक ववकास कायगक्रमको ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदन( DPR-

)तयारी,  
 कायागन्वयनमा रहेका आयोजना,पररयोजना, कायगक्रममा प्राववगधक रेखदेख तथा 

सपुररवेक्षणका माध्यमले र्णुस्तरीयता कायम र्ने,  
 वडा स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजना/कायगक्रममा प्राववगधक सेवा उपलव्ध र्राउने,  
 भ-ूउपयोर् तथा भ ूबर्ीकरणमा आधाररत आवास तथा वस्ती ववकास सम्वन्धी कायगहरू, 
 जग्र्ा नापी तथा नतशा सम्वन्धी कामहरू, 
 भकूम्प प्रततरोधी सावगजतनक भवन तथा सांरचनाको ववकास र अशभमखुीकरण, 
 भवन तनमागण सम्वन्धमा राक्ष्िय भवन सांदहतामा आधाररत स्थानीय भवन तनमागण 

मापदण्ड तनधागरण,  
 नर्र क्षेत्रमा तनमागण हुने सव ै ककशसमका सावगजतनक, व्यवसातयक तथा तनजी 

भवनहरूको स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नतशापास र्री तनमागण र्गजाजत ददने र 
तनमागण सम्पन्न प्रमाणपत्र ददने, 

 तोककए बमोक्जमका कामहरू र्ने ।  
 नर्रस्तरमा रहेका सामाक्जक सङ्घसांस्थाहरू (र्सैस, सामदुातयक सांस्थाहरू) को दताग, 

नवीकरण तथा तनयमन सम्वन्धी कामहरू, 

 टोल ववकास सशमततहरूको दताग लर्ायत सामाक्जक क्षते्र लक्षक्षत कायगहरूको 
समन्वय,सहकायगको लागर् नीतततनयम तजुगमा, 

 सरकारी तथा र्रै सरकारी क्षेत्र ववच सामाक्जक ववकास र सशक्ततकरणका लागर् 
सहकायग र समन्वय सम्वन्धी काम । ववशभन्न र्ठुी, िष्ट एवां कोषसांर् जनदहतका लागर् 
सहकायग र्ने । 

 


