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१) िोशी गाउँपानिका स्वरुप ि प्रकृनत  

 काभे्रपिाञ्चोक निल्लामा गठन भएका १३ तहहरु मधे्य यो गाउँपानिका तत्कानिन 

१० वटा गानवसहरु िहिेपागु, नशिि आम्बोटे, महादेवटाि, नशसािानी, नसपािी 

नचिाउने, कटुन्िेवेशी, िापाबचोक, मंगिटाि, वान्धिङ ि नभमिोिी नमिाएि बनाईएको 

छ । यस गाउँपानिकाको पूवबमा सुनकोशी गाउँपानिका (नसिुिी), पनिममा नमोवुद्ध 

नगिपानिका, उत्तिमा नतमाि गाउँपानिका िदनिणमा महाभाित ि बेथानचोक 

गाउँपानिका िहेका छन् । यस गाउँपानिकाको िेत्रफि १७६ वगब नकिो नमटि िहेको छ 

भने २०६८ सािको िनगणनाको आिािमा२८,७४६ िनसंख्या िहेको छ िस मधे्य 

१३,५३१ पुरुष ि १५,५१५ मनहिा िहेका छन् । हािै मात्र गरिएको सबेिणको तथ्ांक 

हेदाब कुि िनसंख्या ३९,०६८ ि ६,२६२ घििुिी िहेको छ । नेपािको बतबमान संनविानमा 

भएको व्यवस्था बमोनिम प्रते्यक गाउँपानिका एक अनवन्धिन्न उत्तिानिकािवािा 

स्वशानसत ि संगनठत संस्था हुनेछ । गाउँपानिकाको आफ्नो छुटै्ट छाप हुनेछ । 

गाउँपानिकािे व्यन्धि सिह चि-अचि सम्पनत्त प्राप्तगनब, उपभोग गनब ि बेचनविन गनब 

सके्नछ । गाउँपानिकािे व्यन्धि सिह आफ्नो नाम बाट नानिस उिुि गनब ि सो उपिपनन 

सोही नामबाट नानिस उिुि िाग्न सके्नछ भने्न उले्लि गिे अनुसाि नै यस गाउँपानिका 

पनन सञ्चािन ि व्यवन्धस्थत गरिएको छ । प्रनत वगब नक.मी. २२१ िनघनत्व िहेको यस 

गाउँपानिका महाभाित शंृ्रििाको उत्तिी मोहडा िुन िोशी िोिा भन्दा मानथको भाग 

िहेको छ । यस गाउँपानिकामा ऐनतहानसक स्थिहरु, पयबटनकय स्थिहरु िगायतका 

अनिकांश िेत्र कृनष उत्पादन, वन िंगि ि िनडबुटी उत्पादनको प्रचुि सम्भावना बोकेका 

छन् ।  

यस गाउँपानिकामा नवशेष गिी नहन्दु, ि वौद्ध िमाबवािम्वीहरुको बसोबास िहेको 

छ । तामाङ िानतको वाहुल्यता िहेको यस गाउँपानिकामा व्राम्हण, िेत्री, मगि, नेवाि, 

ठकुिी, कामी, दमाई, साकीको बसोबास िहेको छ भने िोपोनु्मि आनदवासी िनिानत 

हायू ि पहिी िातीको पनन बसोबास िहेको छ । यहाँका नागरिकहरुिे कृनष, पशुपािन 

ि व्यापाििाई मुख्य पेशाको रुपमा ऐनतहानसक कािवाटै अँगालै्द आएका छन् । 

िुनििेि, वनेपा ि काठमाडौ ंउपत्यकावाट ननिक िहेकोिे यस गाउँपानिकाको आनथबक 

सामानिक नवकासमा प्रत्यि सकािात्मक प्रभाव पिेको छ । यस गाउँपानिकाको आिा 

भन्दा बढी वडाहरुिाई नव.नप. िािमागबिे यातायातमा सहिता ल्याएको छ भने स्थानीय 

उत्पादनको बिािीकिणको िानग पनन मद्दत पुगेको छ । यहाँ उत्पादन हुने कृनषिन्य 

तथा पशुिन्य उपिहरु नतनै बिाि िेत्रमा वढी िपत ि नविी हुने गिेको छ । भौगोनिक 

रुपमा मध्यम स्तिीय पहाडी ििाति िहेको यस िेत्रमा मानव वसोबास ि पयबटन 

व्यवसायको िानग अनत उपयूि स्थानहरु िहेका छन् । यहाँ भएका सम्भावनाहरुिाई 

अवसिको रुपमा परिणत गनब ि यहाँ िहेका समस्याहरुको नू्यनीकिण गने िममा 

योिनाबद्ध तौिवाट िागु्न पने आवश्यकता िहेको नवनितै छ ।  



 

यस गाउँपानिकािे िमशः यस िेत्रको समग्र नवकासका पहिहरु गदै िैिान 

हिेक वषब वानषबक रुपमा योिना तथा कायबिमहरु ठोस रुपमा तयाि गिी अगानड 

बनढिहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

िोशी गाउँपानिकाको नक्सा  



 

२)  गाउँपानिकाको काम, कतबब्य ि अनिकाि  

क. नगि प्रहिी 

(१) नगि प्रहिीको गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन, ननयमन तथा नगि प्रहिी 

सम्बिी नीनत, कानून ि मापदण्डको ननमाबण तथा कायाबन्वयन, 

(ि. सहकािी संस्था 

(१) सहकािी संस्था सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्डको ननमाबण, 

कायाबन्वयन ि ननयमन, 

ग. एफ.एम. सञ्चािन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. िेनडयो सञ्चािन अनुमनत, नवीकिण, 

ननयमन ि िािेिी, 

घ. स्थानीय कि, सेवा शुल्क तथा दसु्ति 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही सम्पनत्त कि, घि बहाि कि, 

घि िग्गा िनिष्ट्र ेशन शुल्क, सवािी सािन कि, सेवा शुल्क दसु्ति, पयबटन 

शुल्क, नवज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भूनमकि (मािपोत), मनोिञ्जन कि 

सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय पूवाबिाि तथा सेवाको शुल्क ननिाबिण, सड्ढिन ि व्यवस्थापन, 

(३) टर े नकङ्ग, कायानकङ्ग, क्यानोननङ्ग, बञ्जी िम्प, निपफ्लायि, र् यान्धिङ्ग, 

मोटिबोट, केवुिकाि सेवा िगायत अन्य िि तथा स्थि िेत्रमा सञ्चािन हुने 

नवीन पयबटकीय सेवा तथा साहनसक िेिको शुल्क, 

(४) िडीबुटी, कवाडी ि िीविनु्त कि ननिाबिण तथा सङ्किन, 

(५) स्थानीय िािस्वको आिाि नवस्ताि तथा प्रवद््रिन, 

(६) ढुगां, नगट्टी, वािुवा, माटो, काठ दाउिा, ििािुिी, से्लट, ििीढुगां आनद 

प्राकृनतक एवं िानीिन्य वसु्तको नबिी तथा ननकासी शुल्क दसु्ति संकिन 

(७) नसफारिस, दताब, अनुमनत, नवीकिण आनदको शुल्क, दसु्ति ननिाबिण ि 

संकिन 

(८) स्थानीय िािस्व प्रवद््रिनका िानग प्रोत्साहन, 

(९) िािस्व सूचना तथा तथ्ाकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व 

चुहावट ननयन्त्रण सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन, 

(११) स्थानीय पूवाबिाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शुल्क दसु्ति सम्बिी नीनत, 

कानून, मापदण्ड ि ननयमन, 



 

(१२) मािपोत सकंिन, 

(१३) कि तथा सेवा शुल्क सम्बिी अन्य कायब। 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बिी नीनत, मापदण्ड, सेवा शतब, योिना, 

कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) संनविानको िािा ३०२ को उपिािा (२) बमोनिम समायोिन भएका 

कमबचािीको व्यवस्थापन, उपयोग ि समन्वय, 

(३) सगंठन नवकास, िनशन्धि व्यवस्थापन ि वृनत्त नवकास, 

(४) स्थानीय कानून बमोनिम सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गिी सगंठन 

संिचना तथा दिबन्दी ननिाबिण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चाि प्रनवनिको उपयोग, 

प्रवद््रिन ि ननयमन, 

(६) िनशन्धि व्यवस्थापन तथा वृनत्त नवकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बिी अन्य कायब । 

च. स्थानीय तथ्ाकं ि अनभिेि सकंिन 

(१) स्थानीय तथ्ाकं सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाबन्वयन ि 

ननयमन, 

(२) आिािभूत तथ्ाकं सड्ढिन ि व्यवस्थापन, 

(३) िन्म, मृतु्य, नववाह, सम्बि नविेद, बसाइसिाइ दताब ि पारिवारिक 

िगतको अनभिेि तथा पञ्जीकिण व्यवस्थापन, 

(४) सूचना तथा सञ्चाि, प्रनवनियुि आिािभूत तथ्ाकंको सकंिन ि 

व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीय तथ्ाकं ि अनभिेि सकंिन सम्बिी अन्य कायब । 

छ. स्थानीयस्तिका नवकास आयोिना तथा परियोिना 

(१) नवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड 

तिुबमा, कायाबन्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन ि ननयमन, 

(२) आनथबक, सामानिक, सांसृ्कनतक, वाताविणीय, प्रनवनि ि पूवाबिाििन्य 

नवकासका िानग आवश्यक आयोिना तथा परियोिनाहरूको तिुबमा, 

कायाबन्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकंन, 

(३) आयोिनाको अध्ययन, अनुसिान तथा प्रभाव मूल्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा सािनको पनहचान तथा अनभिेि 

व्यवस्थापन, 



 

(५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही शहिी नवकास, बस्ती नवकास 

ि भवन सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बिी योिना तिुबमा, 

आयोिना पनहचान, अध्ययन, कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(६) िानष्ट्र य भवन संनहता तथा मापदण्ड बमोनिम भवन ननमाबण अनुमनत, 

अनुगमन ि ननयमन, 

(७) सिकािी भवन, नवद्यािय, सामुदानयक भवन, सभागृह ि अन्य सावबिननक 

भवन तथा संिचनाको ननमाबण ि ममबत सम्भाि तथा सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(८) सङ्घीय ि प्रदेशस्तिीय आयोिना तथा परियोिनाको कायाबन्वयनमा 

समन्वय, सहिीकिण ि सहयोग, 

(९) सुिनित बस्ती नवकास सम्बिी नीनत, योिना, कायबिम तिुबमा, 

कायाबन्वयन, अनुगमन, ननयमन ि मूल्याकंन, 

(१०) सावबिननक ननमाबण कायबको िानग प्रचनित कानून बमोनिमको “घ” 

वगबको इिाितपत्रको िािी, नवीकिण तथा िािेिी, 

(११) पयबटन िेत्रको नवकास, नवस्ताि ि प्रवद््रिन सम्बिी आयोिनाहरूको 

पनहचान, कायाबन्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा ननयमन, 

(१२) नवीन पयबटकीय सेवा तथा कायबहरू सम्बिी आयोिनाहरूको पनहचान, 

कायाबन्वयन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा ननयमन, 

(१३) नवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बिी अन्य कायब । 

ि. आिािभूत ि माध्यनमक नशिा 

(१) प्रािन्धम्भक बाि नवकास तथा नशिा, आिािभूत नशिा, अनभभावक नशिा, 

अनौपचारिक नशिा, िुिा तथा वैकन्धिक ननिन्ति नसकाइ, सामुदानयक 

नसकाइ ि नवशेष नशिा सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुबमा, 

कायाबन्वयन, अनुगमन, मूल्याकंन ि ननयमन, 

(२) सामुदानयक, संस्थागत, गुठी ि सहकािी नवद्यािय स्थापना, अनुमनत, 

सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा ननयमन, 

(३) प्रानवनिक नशिा तथा व्यावसानयक तानिमको योिना तिुबमा, सञ्चािन, 

अनुमनत, अनुगमन, मूल्याकंन ि ननयमन, 

(४) मातृभाषामा नशिा नदने नवद्याियको अनुमनत, अनुगमन तथा ननयमन, 

(५) गानभएका वा बन्द गरिएका नवद्याियहरूको सम्पनत्त व्यवस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगि नशिा सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(७) नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 

(८) नवद्याियको नामाकिण, 

(९) सामुदानयक नवद्याियको िग्गाको स्वानमत्व, सम्पनत्तको अनभिेि, संििण 



 

ि व्यवस्थापन, 

(१०) नवद्याियको गुणस्ति अनभवृन्धद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको नवतिण, 

(११) सामुदानयक नवद्याियको नशिक तथा कमबचािीको दिबन्दी नमिान, 

(१२) नवद्याियको नक्साकंन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन, 

(१३) सामुदानयक नवद्याियको शैनिक पूवाबिाि ननमाबण, ममबत सम्भाि, 

सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(१४) आिािभूत तहको पिीिा सञ्चािन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, 

(१५) नवद्याथी नसकाई उपिब्धीको पिीिण ि व्यवस्थापन, 

(१६) ननःशुल्क नशिा, नवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृनत्तको व्यवस्थापन, 

(१७) टू्यसन, कोनचङ िस्ता नवद्यािय बानहि हुने अध्यापन सेवाको अनुमनत 

तथा ननयमन, 

(१८) स्थानीयस्तिको शैनिक ज्ञान, सीप ि प्रनवनिको संििण, प्रवद््रिन ि 

स्तिीकिण, 

(१९) स्थानीय पुस्तकािय ि वाचनाियको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(२०) माध्यनमक तहसम्मको शैनिक कायबिमको समन्वय ि ननयमन, 

(२१) सामुदानयक नवद्याियिाई नदने अनुदान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन, 

नवद्याियको आय व्ययको िेिा अनुशासन कायम, अनुगमन ि ननयमन, 

(२२) नशिण नसकाइ, नशिक ि कमबचािीको तानिम तथा िमता नवकास, 

(२३) अनतरिि शैनिक नियाकिापको सञ्चािन । 

झ. आिािभूत स्वास्थ्य ि सिसफाई 

(१) आिािभूत स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पोषण सम्बिी नीनत, कानून, 

मापदण्ड, योिनाको तिुबमा, कायाबन्वयन तथा ननयमन, 

(२) आिािभूत स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य ि पोषण सेवाको सञ्चािन ि प्रवद््रिन, 

(३) अस्पताि ि अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) स्वास्थ्य सेवा सम्बिी भौनतक पूवाबिाि नवकास तथा व्यवस्थापन, 

(५) स्वि िानेपानी तथा िाद्य पदाथबको गुणस्ति ि वायु तथा ध्वननको 

प्रदूषण ननयन्त्रण ि ननयमन, 

(६) सिसफाई सचेतनाको अनभवृन्धद्ध ि स्वास्थ्यिन्य फोहोिमैिाको 

व्यवस्थापन, 

(७) स्वास्थ्यिन्य फोहिमैिा सड्ढिन, पुनः उपयोग, प्रशोिन, नवसिबन ि सोको 

सेवा शुल्क ननिाबिण ि ननयमन, 

(८) िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि शहिी स्वास्थ्य सेवा सञ्चािन, 

(९) औषनि पसि सञ्चािन, अनुमनत, अनुगमन ि ननयमन, 



 

(१०) सिसफाई तथा स्वास्थ्य िेत्रबाट ननष्कानसत फोहोिमैिा व्यवस्थापनमा 

ननिी तथा गैिसिकािी िेत्रसँग समन्वय, सहकायब ि साझेदािी, 

(११) परिवाि ननयोिन तथा मातृनशशु कल्याण सम्बिी सेवा सञ्चािन, 

अनुमनत, अनुगमन तथा ननयमन, 

(१२) मनहिा तथा बािबानिकाको कुपोषण नू्यनीकिण, िोकथाम, ननयन्त्रण ि 

व्यवस्थापन । 

ञ. स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संििण ि िैनवक नवनविता 

(१) स्थानीय व्यापाि, वसु्तको माग, आपूनतब तथा अनुगमन, उपभोिा 

अनिकाि तथा नहत सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) बिाि तथा हाट बिाि व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय वसु्तहरूको उत्पादन, आपूनतब तथा ननकासी प्रिेपण, मूल्य 

ननिाबिण ि अनुगमन, 

(४) स्थानीय व्यापाि ि वानणज्य सम्बिी पूवाबिाि ननमाबण, 

(५) स्थानीय वसु्त ि सेवा व्यापािको मूल्य तथा गुणस्तिको अनुगमन ि 

ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिका व्यापारिक फमबको दताब, अनुमनत, नवीकिण, िािेिी, 

अनुगमन ि ननयमन, 

(७) स्थानीय व्यापािको तथ्ाकं प्रणािी ि अध्ययन अनुसिान, 

(८) ननिी तथा गैिसिकािी िेत्रसग समन्वय ि सहकायब, 

(९) स्थानीय व्यापाि प्रवद््रिन, सहिीकिण ि ननयमन, 

(१०) स्थानीय बौन्धद्धक सम्पनत्तको संििण, प्रवद््रिन ि अनभिेिाकंन, 

(११) उपभोिा सचेतना अनभवृन्धद्ध, िनित उपभोिाको िगत व्यवस्थापन ि 

स्थानीय वसु्त तथा सेवाको गुणस्ति पिीिण, 

(१२) वाताविण संििण ि िैनवक नवनविता सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, 

मापदण्ड, योिना तिुबमा तथा त्यसको कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(१३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्धिम नू्यनीकिण, 

(१४) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्यमा प्रनतकूि असि पने नकनसमका उपभोग्य 

वसु्तको बेचनविन ि उपभोग तथा वाताविणीय प्रदूषण ि हाननकािक 

पदाथबहरूको ननयन्त्रण, अनुगमन तथा ननयमन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा सिसफाई तथा फोहिमैिा व्यवस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तिमा नू्यन काबबनमूिी तथा वाताविणमैत्री नवकास अविम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तिमा हरित िेत्रको संििण ि प्रवबद्धन, 

(१८) स्थानीयस्तिमा वाताविण संििण िेत्र ननिाबिण ि व्यवस्थापन, 



 

(१९) स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संििण ि िैनवक नवनविता 

सम्बिी अन्य कायब। 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृनष सडक ि नसचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक ि नसचाइ सम्बिी नीनत, कानून, 

मापदण्ड तथा सो सम्बिी योिना तिुबमा, कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक, झोिुगें पूि, पुिेसा, नसँचाइ ि तटबिन 

सम्बिी गुरुयोिनाको तिुबमा, कायाबन्वयन, ममबत, सम्भाि ि ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तिका नसँचाइ प्रणािीको ननमाबण, सञ्चािन, िेिदेि, ममबत 

सम्भाि, स्तिोन्ननत, अनुगमन ि ननयमन, 

(४) यातायात सुििाको व्यवस्थापन ि ननयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृनष सडक सम्बिी अन्य कायब । 

ठ. गाउँसभा, नगि सभा, मेिनमिाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाउँसभा वा नगिसभा सम्बिी नीनत, कानून ि कायबनवनि, 

(२) स्थानीयस्तिका नवषय िेत्रगत नीनत तथा िणनीनत, आवनिक तथा वानषबक 

योिना, कायबिम ि बिेट स्वीकृनत, 

(३) सभाका सनमनतहरूको गठन ि सञ्चािन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझेदािीका नवषयमा संयुि 

सनमनत गठन, 

(५) कायबपानिका तथा न्यानयक सनमनतबाट सभामा प्रसु्तत प्रनतवेदनमानथ 

छिफि तथा सो सम्बिमा आवश्यक ननदेशन, 

(६) नवकास योिना तथा कायबिमको प्रभावकािी कायाबन्वयन तथा 

सुशासनको िानग कायबपानिकािाई ननदेशन, 

(७) गाउँपानिका तथा नगिपानिकािाई आनथबक व्ययभाि पने नवषयको 

ननयमन, 

(८) स्थानीय मेिनपिाप ि मध्यस्थता, 

(९) गाउँ सभा, नगि सभा, मेिनमिाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बिी 

अन्य कायब । 

ड. स्थानीय अनभिेि व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अनभिेि व्यवस्थापन सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको 

ननमाबण, कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(२) िनसाङ्न्धख्यक, प्राकृनतक, आनथबक, सामानिक, सांसृ्कनतक, भौनतक 

पूवाबिाि, िोिगािीको अवस्था, कूि ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रनतव्यन्धि आय, मानव 



 

नवकास तथा िैनगंक सशिीकिण सूचकाड्ढ, िािश्व तथा आयव्यय समेतको 

तथ्ाकं सकंिन ि प्रशोिन गिी नवीनतम प्रनवनियुि ि िानष्ट्र य तथा स्थानीय 

सूचना प्रणािीमा आवद्धता ि पाश्र्व नचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावनिक 

अनभिेिन, 

(३) सूचना तथा अनभिेि केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) सावबिननक सम्पनत्त, सामुदानयक सम्पनत्त, भवन, सडक, पसि, 

व्यवसायको नवविण सनहतको अद्यावनिक अनभिेि, 

(५) आफ्नो िेत्रनभत्र सम्पन्न भएका तथा चािु योिनाको नवविण ि त्यस्तो 

योिनाको सम्पनत्तको अद्यावनिक अनभिेिन, 

(६) स्थानीय अनभिेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रनवनिको उपयोग, 

(७) स्थानीय अनभिेि व्यवस्थापन सम्बिी अन्य कायब। 

ढ. िग्गा िनी दताब प्रमाणपुिाब नवतिण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नक्सा, नकत्ताकाट, हािसानवक, िनिष्ट्र ेशन नामसािी 

तथा दान्धिि िािेि, 

(२) िग्गा िनी दताब प्रमाणपुिाब नवतिण तथा िगत व्यवस्थापन, 

(३) भूनमको वगीकिण अनुसािको िगत, 

(४) सावबिननक प्रयोिनका िानग िग्गा प्रान्धप्त, मुआब्जा ननिाबिण तथा 

नवतिणमा समन्वय ि सहिीकिण, 

(५) नापी नक्सा तथा िग्गाको स्वानमत्व ननिाबिण कायबमा समन्वय ि 

सहिीकिण, 

(६) िग्गा िनी दताब प्रमाणपुिाब नवतिण सम्बिी अन्य कायब । 

ण. कृनष तथा पशुपािन, कृनष उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकािी 

(१) कृनष तथा पशुपािन, कृनष उत्पादन व्यवस्थापन ि पशु स्वास्थ्य सम्बिी 

स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(२) कृनष तथा पशुपन्छी बिाि सूचना, बिाि तथा हाटबिािको पूवाबिाि 

ननमाबण, साना नसँचाइ ननमाबण, तानिम, प्रनवनि प्रसाि, प्रानवनिक टेवा, कृनष 

सामग्री आपूनतब ि कृषक िमता नवकास कायबिमको सञ्चािन, अनुगमन ि 

ननयमन, 

(३) कृनष तथा पशुपिीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामािी िोगको ननयन्त्रण, 

(४) पशुपिी नचनकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

(५) कृनष वाताविण संििण तथा िैनवक नवनविताको संििण ि प्रवद््रिन, 

(६) पशुनश्ल सुिाि पद्धनतको नवकास ि व्यवस्थापन, 

(७) उच्च मूल्ययुि कृनषिन्य वसु्तको प्रवद््रिन, नवकास तथा बिािीकिण, 



 

(८) स्थानीय चिन तथा िकब  नवकास ि व्यवस्थापन, 

(९) पशु आहािको गुणस्ति ननयमन, 

(१०) स्थानीयस्तिमा पशुपिी सम्बिी तथ्ाड्ढको व्यवस्थापन ि सूचना प्रणािी, 

(११) पशु बिशािा ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापन ि ननयमन, 

(१२) पशुपिी सम्बिी बीमा ि किाब सहिीकिण, 

(१३) पशुपािन तथा पशु स्वास्थ्य सम्बिी अन्य कायब। 

त. िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्धि ि अशिहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ्घ ि प्रदेश कानूनको अिीनमा िही सामानिक सुििा कायबिमको 

कायाबन्वयन, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(२) िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्धि तथा असहायको िगत 

अद्यावनिक, परिचयपत्र नवतिण, सामानिक सुििा तथा सुनविाको व्यवस्थापन 

तथा नवतिण, 

(३) िेष्ठ नागरिक क्लव, नदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्द्रको 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपा·ता पुनस््रथापना केन्द्र, जे्यष्ठ 

नागरिक केन्द्र तथा अशि स्याहाि केन्द्रको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(५) सडक बािबानिका, अनाथ, असहाय, अशि ि माननसक असनु्तिन 

भएका व्यन्धिहरूको पुनस््रथापना केन्द्रको सञ्चािन, व्यवस्थापन, अनुगमन ि 

ननयमन, 

(६) िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्धि ि अशिहरूको व्यवस्थापन 

सम्बिी अन्य कायब । 

थ. बेिोिगािको तथ्ाकं सकंिन 

(१) िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशन्धिको तथ्ाड्ढ सड्ढिन, प्रशोिन ि सूचना 

प्रणािीको स्थापना, 

(२) स्थानीयस्तिमा िहेका स्वदेशी तथा नवदेशी श्रनमकको िगत सकंिन तथा 

सूचना व्यवस्थापन, 

(३) नवनभन्न िेत्र तथा नवषयका दि िनशन्धिको तथ्ाकं सकंिन तथा 

व्यवस्थापन, 

(४) सुिनित वैदेनशक िोिगािी ि वैदेनशक िोिगािीमा िहेको श्रमशन्धिको 

सूचना तथा तथ्ाकंको सकंिन तथा व्यवस्थापन, 

(५) िोिगाि सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन, 

(६) वैदेनशक िोिगािीमा िाने श्रमशन्धिको िानग नवत्तीय साििता ि 

सीपमूिक तािीमको सञ्चािन, 



 

(७) वैदेनशक िोिगािीबाट फकेका व्यन्धिहरूको सामानिक पुनः एकीकिण, 

(८) वैदेनशक िोिगािीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप ि उद्यमशीिताको उपयोग, 

(९) बेिोिगािको तथ्ाकं सकंिन सम्बिी अन्य कायब। 

द. कृनष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चािन ि ननयन्त्रण 

(१) कृनष प्रसाि सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाबन्वयन, 

अनुगमन ि ननयमन, 

(२) कृनष प्रसाि तथा िनशन्धिको प्रिेपण, व्यवस्थापन ि परिचािन, 

(३) कृषकहरूको िमता अनभवृन्धद्ध, प्रानवनिक सेवा, टेवा, सीप नवकास ि 

सशिीकिण, 

(४) कृनष नबउनविन, नश्ल, मििाद ि िसायन तथा औषनिहरूको आपूनतब, 

उपयोग ि ननयमन, 

(५) कृषक समूह, कृनष सहकािी ि कृनष सम्बिी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको 

समन्वय, व्यवस्थापन ि ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा कृनष सम्बिी प्रनवनिको संििण ि हस्तान्तिण, 

(७) कृनष सम्बिी सूचनाको प्रचािप्रसाि, 

(८) स्थानीयस्तिका स्रोत केन्द्रहरूको नवकास ि व्यवस्थापन, 

(९) प्रागांरिक िेती तथा मिको प्रवद््रिन ि प्रचाि प्रसाि, 

(१०) कृनष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चािन ि ननयन्त्रण सम्बिी अन्य कायब । 

ि. िानेपानी, साना ििनवद्युत आयोिना, वैकन्धिक उिाब 

(१) स्थानीय िानेपानी सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाबन्वयन ि 

ननयमन, 

(२) िानेपानी महसुि ननिाबिण ि िानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका ििनवद्युत आयोिना सम्बिी स्थानीयस्तिको 

नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुबमा, कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वैकन्धिक ऊिाब सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना 

तिुबमा, कायाबन्वयन, ननयमन, 

(५) स्थानीय नवद्युत नवतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन, 

अनुगमन ि ननयमन, 

(६) स्थानीय तहमा वैकन्धिक ऊिाब सम्बिी प्रनवनि नवकास ि हस्तान्तिण, 

िमता अनभवृन्धद्ध ि प्रवद््रिन, 

(७) िानेपानी, साना ििनवद्युत आयोिना तथा वैकन्धिक उिाब सम्बिी 

अन्य कायब । 



 

न. नवपद् व्यवस्थापन 

(१) नवपद् व्यवस्थापन सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको 

कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा नवपद् पूवब तयािी तथा प्रनतकायब योिना, पूवब सूचना 

प्रणािी, िोि तथा उद्धाि, िाहत सामग्रीको पूवब भण्डािण, नवतिण ि समन्वय, 

(३) स्थानीय तटबि, नदी ि पनहिोको ननयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन ि 

ननयमन, 

(४) नवपद् िोन्धिम िेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पनहचान ि 

स्थानान्तिण, 

(५) नवपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा 

ननिी िेत्रसँग सहयोग, समन्वय ि सहकायब, 

(६) नवपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चािन ि स्रोत सािनको 

परिचािन, 

(७) नवपद् िोन्धिम नू्यनीकिण सम्बिी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिुबमा, 

कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(८) नवपद् पिात् स्थानीयस्तिको पुनस््रथापना ि पुनननबमाबण, 

(९) स्थानीयस्तिको नवपद् सम्बिी तथ्ाकं व्यवस्थापन ि अध्ययन अनुसिान, 

(१०) स्थानीय आपतकािीन कायब सञ्चािन प्रणािी, 

(११) समुदायमा आिारित नवपद् व्यवस्थापन सम्बिी कायबिमको सञ्चािन, 

(१२) नवपद् व्यवस्थापन सम्बिी अन्य कायब । 

प. ििािाि, वन्यिनु्त, िानी तथा िननि पदाथबको संििण 

(१) ििािाि, वन्यिनु्त, िानी तथा िननि पदाथबको संििण सम्बिी स्थानीय 

नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) पानी मुहानको संििण, 

(३) सामुदानयक भू–संििण ि सोमा आिारित आय आिबन कायबिम, 

(४) भू–संििण ि ििािाि व्यवस्थापनिन्य सामुदानयक अनुकूिन, 

(५) िानी तथा िननि पदाथब सम्बिी सूचना तथा तथ्ाड्ढ सकंिन, 

(६) बहुमूल्य िातु, पत्थि तथा िननि पदाथबको संििण ि सम्वद््रिनमा 

सहयोग, 

(७) ढुगां, नगट्टी, बािुवा, नुन, माटो, ििीढुगां तथा से्लट िस्ता िानीिन्य 

वसु्तको सवेिण, उत्खनन् तथा उपयोगको दताब, अनुमनत, नवीकिण, िािेिी 

ि व्यवस्थापन, 

(८) भौगनभबक नक्सा प्रकाशन । 



 

फ. भाषा, संसृ्कनत ि िनितकिाको संििण ि नवकास 

(१) भाषा, संसृ्कनत ि िनितकिाको संििण ि नवकास सम्बिी 

स्थानीयस्तिको नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाबन्वयन, अनुगमन ि 

ननयमन, 

(२) पुिातइभ्व, प्राचीन स्मािक तथा संग्रहाियको संििण, सम्भाि, प्रवद््रिन ि 

नवकास, 

(३) पिम्पिागत िात्रा तथा पवबको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(४) प्रचनित कानून नबरुद्धका कुिीनत तथा कुसंस्काि नबरुद्ध सामानिक 

परिचािन सम्बिी कायब, 

(५) भाषा, संसृ्कनत ि िनितकिाको संििण ि नवकास सम्बिी अन्य कायब । 

(३) गाउँपानिका तथा नगिपानिकािे सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायबमा 

प्रयोग गने साझा अनिकाि संनविानको अनुसूची–९ मा उले्लि भए बमोनिम 

हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) को सवबसामान्यतामा प्रनतकूि असि नपने गिी देहायको 

नवषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही गाउँपानिका तथा 

नगिपानिकाको काम, कतबव्य ि अनिकाि देहाय बमोनिम हुनेछः– 

क. िेिकुद ि पत्रपनत्रका 

(१) स्थानीयस्तिका िेिकुदको संिचनाको पूवाबिाि ननमाबण, सञ्चािन तथा 

नवकास, 

(२) स्थानीयस्तिका िेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन ि समन्वय, 

(३) िेिकुदको नवकास ि प्रवद््रिन, 

(४) िेिकुद प्रनतयोनगता आयोिना ि सहभानगता, 

(५) िेिकुद सम्बिी पूवाबिािको नवकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपनत्रकाको दताब, अनभिेि तथा ननयमन । 

ि. स्वास्थ्य 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेशस्तिीय िक्ष्य ि मापदण्ड बमोनिम स्थानीयस्तिको 

स्वास्थ्य सम्बिी िक्ष्य ि गुणस्ति ननिाबिण, 

(२) िनिि अस्पताि, ननसबङ होम, ननदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको न्धक्लननक दताब, सञ्चािन अनुमनत ि ननयमन, 

(३) स्थानीयस्तिमा औषनििन्य वनस्पनत, िडीबुटी ि अन्य औषनििन्य 

वसु्तको उत्पादन, प्रशोिन ि नवतिण, 

(४) स्वास्थ्य बीमा िगायतका सामानिक सुििा कायबिमको व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा औषनि तथा अन्य मेनडकि उत्पादनहरूको नू्यनतम मूल्य 

ननिाबिण ि ननयमन, 



 

(६) स्थानीयस्तिमा औषनिको उनचत प्रयोग ि सूक्ष्मिीव ननिोिक प्रनतिोि 

नू्यनीकिण, 

(७) स्थानीयस्तिमा औषनि ि स्वास्थ्य उपकिणको िरिद, भण्डािण ि 

नवतिण, 

(८) स्थानीयस्तिमा स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थ्य ननगिानी (पन्धिक हेल्थ सभेिेन्स), 

(१०) स्थानीयस्तिको प्रवद््रिनात्मक, प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, 

पुनस््रथापनात्मक ि प्यानिएनटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन, 

(११) स्वस्थ िीवनशैिी, पोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य 

वृत्तको पािना, पञ्चकमब िगायतका िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद््रिन, 

(१२) िुनोनटक ि कीटिन्य िोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सुती, मनदिा ि िागू पदाथबिन्य वसु्तको प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना 

अनभवृन्धद्ध, 

(१४) आयुवेनदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा 

िगायतका पिम्पिागत स्वास्थ्य उपचाि सेवाको व्यवस्थापन, 

(१५) िनस्वास्थ्य, आपतकािीन स्वास्थ्य तथा महामािीको ननयन्त्रण योिना ि 

कायाबन्वयन, 

(१६) िोगको ननयन्त्रण तथा िोकथाम, 

(१७) आकन्धस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 

ग. नवद्युत, िानेपानी तथा नसँचाइ िस्ता सेवाहरू 

(१) नवद्युत नवतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) िानेपानी महसुि ननिाबिण ि िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भूनमगत नसँचाइ प्रणािीको सञ्चािन तथा ममबत 

सम्भाि, सेवा शुल्क ननिाबिण ि सकंिन सम्बिी व्यवस्थापन । 

घ. सेवा शुल्क, दसु्ति, दण्ड िरिबाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयिी, 

पयबटन शुल्क 

(१) स्थानीय सेवा शुल्क, दसु्ति, दण्ड िरिबाना सम्बिी नीनत, कानून, 

मापदण्ड योिना तिुबमा, कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोत सािन ि सेवा शुल्क, िोयिी सड्ढिन, समन्वय ि ननयमन, 

(३) िननि पदाथबको उत्खनन् ि सो सम्बिी िोयिी सकंिन, 

(४) सामुदानयक वनको सञ्चािन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयिी सकंिन, 

(५) पानीघट्ट, कुिो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त िोयिी सकंिन । 



 

ङ. वन, िगंि, वन्यिनु्त, चिाचुरुगी,ं िि उपयोग, वाताविण, पयाबविण तथा 

िैनवक नवनविता 

(१) वन, ि·ि, वन्यिनु्त, चिाचुरुगी,ं िि उपयोग, वाताविण, पयाबविण तथा 

िैनवक नवनविता सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा सामुदानयक, ग्रामीण तथा शहिी, िानमबक, कवुनियती ि 

साझेदािी वनको संििण, सम्वद््रिन, उपयोग, अनुगमन ि ननयमन तथा वन 

उपभोिा समूहको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती िेत्रको सामुदानयक, िानमबक ि कबुनियती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तिमा नदी नकनाि, नदी उकास, नहि नकनाि तथा सडक 

नकनािमा वृिािोपण व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा ननिी वनको प्रवद््रिन, अनुगमन ि ननयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा सावबिननक िािी िग्गा, पािा वा िेत्रमा वृिािोपण, 

सम्भाि, उपयोग ि व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तिमा िडीबुटी तथा अन्य गैिकाष्ठ वन पैदावाि सम्बिी सवेिण, 

उत्पादन, सकंिन, प्रवद््रिन, प्रशोिन ि बिाि व्यवस्थापन, 

(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन ि प्रवद््रिन, 

(९) नसबिी स्थापना, नबरुवा उत्पादन, नवतिण, िोपण ि प्रवद््रिन, 

(१०) वन्यिनु्त ि चिाचुरुगीकंो संििण, व्यावसानयक पािन, उपयोग ि 

अनुगमन, 

(११) मानव तथा वन्यिनु्त बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 

(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (नचनडयािाना) को स्थापना ि सञ्चािन, 

(१३) स्थानीय वन्यिनु्त पयबटन ि आयआिबन, 

(१४) स्थानीयस्तिमा आिेटोपहािको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा वन, वन्यिनु्त तथा चिाचुरुगीकंो अनभिेिाकंन ि 

अध्ययन अनुसिान, 

(१६) नवश्वसम्पदा सूचीमा पिेका स्मािक ि पुिातान्धत्वक महत्वका वन, 

सीमसाि िेत्र, तटवती िेत्रका िग्गा सम्बिी िगत, 

(१७) नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रण, 

(१८) स्थानीयस्तिको िोन्धिम नू्यनीकिण, 

(१९) िैनवक नवनविताको अनभिेिाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तिमा हरियािी प्रवद््रिन, 

(२१) स्थानीय साना िि उपयोग सम्बिी िेत्रगत अयोिना तिुबमा, 

कायाबन्वयन, अनुगमन ि अनुगमन, 



 

(२२) िैथाने प्रिानतको संििण ि प्रवद््रिन, 

(२३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्धिम नू्यनीकिण, 

(२४) स्थानीयस्तिमा प्रदूषण ननयन्त्रण ि हाननकािक पदाथबहरूको ननयमन 

तथा व्यवस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तिमा नू्यन कावबनमुिी तथा वाताविणमैत्री नवकास अविम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तिमा वाताविण संििण िेत्र ननिाबिण ि व्यवस्थापन । 

च. सामानिक सुििा ि गरिबी ननवािण 

(१) सामानिक सुििा तथा गरिबी ननवािण सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, 

मापदण्ड, ननयमन ि अध्ययन अनुसिान, 

(२) िनित समूह सम्बिी स्थानीय योिना, कायबिम, स्रोत परिचािन ि 

व्यवस्थापन, 

(३) सामानिक सुििाको कायाबन्वयनको िानग सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय सङ्घ 

संस्थासँग सम्पकब , समन्वय ि सहकायब, 

(४) सामानिक सुििा सम्बिी स्थानीय तथ्ाकं ि सूचना व्यवस्थापन, 

(५) गरिब घिपरिवाि पनहचान सम्बिी स्थानीय सवेिण, सूचना व्यवस्थापन ि 

ननयमन, 

(६) स्थानीय सामानिक सुििा योिना ि व्यवस्थापन । 

छ. व्यन्धिगत घटना, िन्म, मृतु्य, नववाह ि तथ्ाकं 

(१) व्यन्धिगत घटना (िन्म, मृतु्य, नववाह, बसाइसिाइ, सम्बि नविेद ि 

िमबपुत्र ि िमबपुत्री) को दताब, 

(२) व्यन्धिगत घटनाको स्थानीय तथ्ाड्ढ सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योिना, कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(३) व्यन्धिगत घटनाको अनभिेि व्यवस्थापन ि प्रनतवेदन । 

ि. स्थानीयस्तिमा पुिातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहािय संििण, सम्वद््रिन ि 

पुनः ननमाबण । 

झ. सुकुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सुकुम्बासीको पनहचान ि अनभिेि व्यवस्थापन, 

(२) सुकुम्बासी सम्बिी िीनवकोपािबन ि बसोबास व्यवस्थापन । 

ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त िोयिी 

(१) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयिी सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड 



 

तथा ननयमन, 

(२) प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयिीको सकंिन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवािी सािन अनुमनत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय सावबिननक यातायातको रुट ननिाबिण, अनुमनत, नवीकिण, 

िािेिी, सेवाको गुणस्ति, भाडा दि ननिाबिण ि ननयमन, 

(३) वाताविणमैत्री, ििवायु परिवतबन अनुकूिन, नवपद् िोन्धिम संवेद्य, 

अपागंता ि िैंनगकमैत्री यातायात प्रणािीको स्थानीय तहमा प्रवद््रिन । 

(५) उपदफा (१) ि (३) मा उन्धल्लन्धित अनिकािका अनतरिि गाउँपानिका 

तथा नगिपानिकाको अन्य काम, कतबव्य ि अनिकाि देहाय बमोनिम हुनेछः– 

क. भूनम व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही स्थानीयस्तिको भू–उपयोग 

नीनत, योिना, कायबिम तिुबमा ि कायाबन्वयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अिीनमा िही व्यवन्धस्थत बस्ती 

नवकासका कायबिमको तिुबमा ि कायाबन्वयन, एकीकृत वस्ती नवकासका 

िानग िग्गाको एकीकिण तथा िग्गा नवकास ि व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तिमा अव्यवन्धस्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

ि. सञ्चाि सेवा 

(१) सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही स्थानीय िेत्रनभत्र इन्टिनेट 

सेवा, टेनिसेन्टि, केबुि तथा तािनवहीन टेनिनभिन प्रसािणको अनुमनत, 

नवीकिण ि ननयमन, 

(२) स्थानीय िेत्रमा सूचना प्रनवनिको नवकास ि प्रवद््रिन गने । 

ग. यातायात सेवा 

(१) स्थानीय बस, टर िी बस, टर ाम िस्ता मध्यम िमताका मास टर ानञ्जट 

प्रणािीको नीनत, मापदण्ड, योिना, कायाबन्वयन, अनुगमन ि ननयमन, 

(२) िानष्ट्र य िेि पूवाबिािको उपयोग तथा महानगिीय िेत्रनभत्र शहिी िेि 

सेवाको सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममबत सम्भाि, समन्वय, साझेदािी ि सहकायब। 

(६) सङ्घ वा प्रदेशिे संनविान तथा प्रचनित कानून बमोनिम आफ्नो 

अनिकाििेत्रनभत्रको कुनै नवषय गाउँपानिका वा नगिपानिकािाई कानून 

बनाई ननिेपण गनब सके्नछ । 



 

(७) गाउँपानिका वा नगिपानिकािे उपदफा (१), (३), (४) ि (५) बमोनिमको 

काम, कतबव्य ि अनिकािको प्रयोग गदाब आवश्यकता अनुसाि कानून, नीनत, 

योिना, मापदण्ड तथा कायबनवनि बनाई िागू गनब सके्नछ । 

(८) स्थानीय तहिे प्रदेश सिकािको पिामशबमा नेपाि सिकािको पूवब 

स्वीकृनत निई नवदेशका कुनै स्थानीय सिकािसँग भनगनी सम्बि कायम गनब 

सके्नछ । 

(ठ) संघ, संस्था दताब तथा नवीकिण 

(१)  संघ, संस्था परिचािन सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, 

कायाबन्वयन ि ननयमन, 

(२) स्थानीय स्तिका संघ, संस्थाको दताब तथा नवीकिण। 

१२. वडा सनमनतको काम, कतबव्य ि अनिकािः (१) वडा सनमनतको काम, 

कतबव्य ि अनिकाि कायबपानिकािे तोके बमोनिम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनिम कायबपानिकािे वडा सनमनतको काम, कतबव्य ि 

अनिकाि तोक्दा कम्तीमा देहाय बमोनिम हुने गिी तोकु्न पनेछः– 

क. वडानभत्रका योिना तिुबमा, कायाबन्वयन तथा अनुगमन 

(१) सहभनगतामूिक योिना तिुबमा प्रणािी अनुसाि बस्ती वा टोिस्तिबाट 

योिना तिुबमा प्रनिया अविम्बन गिी बस्ती तथा टोिस्तिीय योिनाको माग 

सड्ढिन, प्राथनमकीकिण तथा छनौट गने, 

(२) टोि नवकास संस्थाको गठन ि परिचािन तथा वडानभत्र सञ्चािन हुने 

योिनाहरूका िानग उपभोिा सनमनतको गठन तथा सोको अनुगमन गने, 

(३) वडानभत्रका योिना तथा भौनतक पूवाबिािको संििण, ममबत सम्भाि, 

िेिदेि तथा व्यवस्थापन गने, 

ि. तथ्ाकं अद्यावनिक तथा संििण 

(१) ननिी घि तथा घि परिवािको िगत िाखे्न, 

(२) ऐनतहानसक, पुिातान्धत्वक, सांसृ्कनतक तथा िानमबक महत्वका सम्पदा, 

प्राचीन स्मािक, सावबिननक तथा सामुदानयक भवन, सावबिननक, ऐिानी, पती 

िग्गाको िगत िाखे्न तथा संििण गने, 

(३) िुिा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, िमबशािा, िानमबक तथा 

सांसृ्कनतकस्थि, डाँडापािा, चिनिेत्र, पानीको मूि, पोििी, तिाउ, इनाि, 

कुवा, िािा, ढंुगेिािा, गुठीघि, बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिो नहि, पानी घट्ट, 



 

नमिको तथ्ाकं सकंिन गिी अद्यावनिक िगत िाखे्न, संििण गने ि 

िण्डीकृत तथ्ाकं ि सूचना सनहतको वडाको पाश्र्वनचत्र तयाि तथा 

अद्यावनिक गने, 

ग. नवकास कायब 

(१) बाि उद्यानको व्यवस्था गने, 

(२) अनौपचारिक नशिा कायबिम, नशशु स्याहाि तथा प्रािन्धम्भक बाि नवकास 

केन्द्र सञ्चािन ि व्यवस्थापन गने, 

(३) पुस्तकािय, वाचनािय, सामुदानयक नसकाइ केन्द्र, बािक्लव तथा 

बािसञ्जािको सञ्चािन ि व्यवस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको व्यवस्थापन गने, 

(५) िोप सेवा कायबिमको सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा समन्वय गने, 

(६) पोषण कायबिमको सञ्चािन तथा समन्वय गने, 

(७) वडा तहमा स्वास्थ्य िनचेतना नवकास तथा स्वास्थ्य सूचना कायबिमको 

सञ्चािन गने, 

(८) शहिी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य न्धक्लननकको सञ्चािन गने, गिाउने, 

(९) सावबिननक शौचािय, स्नान गृह तथा प्रनतिाियको ननमाबण ि व्यवस्थापन 

गने, गिाउने, 

(१०) वडास्तिीय सामुदानयक िािाको प्रबि, कुवा, इनाि तथा पोििीको 

ननमाबण, संििण ि गुणस्ति ननयमन गने, 

(११) घिबाट ननकास हुने फोहिमैिाको सकंिन ि व्यवस्थापन, चोक तथा 

गल्लीहरूको सिसफाई, ढि ननकास, मिेका िनाविको व्यवस्थापन, सतही 

पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत संििण गने, गिाउने, 

(१२) कृनष तथा फिफूि नसबिीको स्थापना, समन्वय ि प्रवद््रिन तथा 

वडास्तिीय अगुवा कृषक तानिमको अनभमुिीकिण गने, 

(१३) कृनष बीउ नविन, मि तथा औषनिको माग सकंिन गने, 

(१४) कृनषमा िागे्न िोगहरूको नवविण सकंिन गने, 

(१५) पशुपिी नवकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

(१६) वडानभत्रको चिनिेत्र संििण तथा व्यवस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समुदायका चाडपवब, भाषा संसृ्कनतको नवकासको िानग किा, 

नाटक, िनचेतनामूिक तथा सांसृ्कनतक कायबिम गने गिाउने, 

(१८) स्थानीय मौनिकता झन्धल्कने सांसृ्कनतक िीनतरिवाििाई संििण तथा 

प्रवद््रिन गने, 

(१९) वडानभत्र िेिकुद पूवाबिािको नवकास गने, 



 

(२०) अन्तिनवद्यािय तथा क्लव माफब त िेिकुद कायबिमको सञ्चािन गने 

गिाउने, 

(२१) वडा िेत्रनभत्रको बाटोघाटो चािु अवस्थामा िाखे्न तथा िाख्न सहयोग गने, 

(२२) वडानभत्रका सडक अनिकाििेत्रमा अविोि ि अनतिमण गनब ननदने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पनहिो, हुिी तथा प्राकृनतक प्रकोपबाट उत्पन्न अविोि 

पञ्छाउने, 

(२४) घिेिु उद्योगको िगत सकंिन तथा सम्भाव्यता पनहचान गने, 

(२५) वडानभत्र घिेिु उद्योगको प्रवद््रिन गने, 

(२६) प्रचनित कानून बमोनिम व्यन्धिगत घटना दताब, अद्यावनिक तथा सोको 

अनभिेि सकंिन तथा संििण गने, 

(२७) व्यन्धिगत घटना दताब सम्बिी िनचेतना कायबिम सञ्चािन गने, 

(२८) सामानिक सुििा भत्ता नवतिण तथा अनभिेि अद्यावनिक गने, 

(२९) वडािाई बािमैत्री बनाउने, 

(३०) वडानभत्र आनथबक तथा सामानिक रूपमा पनछ पिेका मनहिा, 

बािबानिका, दनित, अपागंता भएका व्यन्धि, िेष्ठ नागरिक, अिसङ्ख्यक, 

सीमान्तकृत समुदायको अनभिेि िािी सामानिक ि आनथबक उत्थान सम्बिी 

काम गने, 

(३१) नवनभन्न समुदायनबच सामानिक सदभाव ि सौहादबता कायम गने, 

(३२) बािनववाह, बहुनववाह, िैंनगक नहंसा, छुवाछुत, दहेि तथा दाइिो, 

हनिया प्रथा, छाउपडी, कमििी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचनविन िस्ता 

सामानिक कुिीनत ि अिनवश्वासको अन्त्य गने, गिाउने, 

(३३) प्रचनित कानूनको अिीनमा िही मािपोत तथा भूनम कि, व्यवसाय कि, 

वहाि कि, नवज्ञापन कि, सःशुल्क पानकब ङ, नयाँ व्यवसाय दताब, नसफारिस 

दसु्ति, सवािी सािन कि, मनोिञ्जन किको िेिािोिा ि सकंिन गिी 

सम्बन्धित गाउँपानिका वा नगिपानिकामा प्रनतवेदन सनहत िकम बुझाउने, 

(३४) अशि नबिामी भएको बेवारिस वा असहाय व्यन्धििाई ननिकको 

अस्पताि वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर् याई औषिोपचाि गिाउने, 

(३५) असहाय वा बेवारिस व्यन्धिको मृतु्य भएमा ननिको दाह संस्कािको 

व्यवस्था नमिाउने, 

(३६) सडक बािबानिकाको उद्धाि ि पुनस््रथापनाको िानग िगत सकंिन 

गने, 

(३७) वडानभत्रको सामुदानयक वन, वनिन्य सम्पदा ि िैनवक नवनविताको 

संििण ि प्रवद््रिन गने, 

(३८) वडा, टोि, बस्तीस्तिमा हरियािी िेत्र नबस्ताि गने, गिाउने, 



 

(३९) वडािाई वाताविणमैत्री बनाउने, 

(४०) प्रागांरिक कृनष, सुिनित मातृत्व, नवद्याथी भनाब, पूणब िोप, िुिा 

नदशामुि सिसफाई, वाताविणमैत्री तथा बािमैत्री शासनिस्ता 

प्रवद््रिनात्मक कायबहरू गने, गिाउने, 

(४१) वडानभत्र घिबास पयबटन (होम से्ट) कायबिम प्रवद््रिन गने । 

घ. ननयमन कायब 

(१) वडानभत्र सञ्चानित नवकास योिना, आयोिना तथा संिग्न उपभोिा 

सनमनतहरूका कायबको अनुगमन तथा ननयमन गने, 

(२) नसकमी, डकमीिाई भूकम्प प्रनतिोिी भवन ननमाबण सम्बिी तानिम नदने, 

(३) िाद्यान्न, माछा, मासु, तिकािी, फिफूि, पेय पदाथब तथा उपभोग्य 

सामग्रीको गुणस्ति ि मूल्यसूची अनुगमन गिी उपभोिा नहत संििण गने, 

(४) वडानभत्रका उद्योग िन्दा ि व्यवसायको प्रवद््रिन गिी िगत िाखे्न, 

(५) हाट बिािको व्यवस्थापन गने, गिाउने, 

(६) नवद्युत चुहावट तथा चोिी ननयन्त्रणमा सहयोग गने । 

ङ. नसफारिस तथा प्रमानणत गने 

(१) नाता प्रमानणत गने, 

(२) नागरिकता तथा नागरिकताको प्रनतनिनप निनका िानग नसफारिस गने, 

(३) बहाि किको िेिािोिा नसफारिस गने, 

(४) बन्द घि तथा कोठा िोल्न िोहबिमा बसे्न, 

(५) मोही िगत कट्टाको नसफारिस गने, 

(६) घि िग्गा किको िेिािोिा नसफारिस गने, 

(७) िन्म नमनत प्रमानणत गने, 

(८) व्यापाि व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा व्यापाि व्यवसाय हुदै 

नभएको नसफारिस गने, 

(९) नववाह प्रमानणत तथा अनववानहत प्रमानणत गने, 

(१०) ननःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचािको नसफारिस गने, 

(११) वडाबाट िािी हुने नसफारिस तथा अन्य कागििाई अंगे्रनि भाषामा 

समेत नसफारिस तथा प्रमानणत गने, 

(१२) घि पाताि प्रमानणत गने, 

(१३) व्यन्धिगत नवविण प्रमानणत गने, 

(१४) िग्गा िनी दताब प्रमाणपुिाबमा घि कायम गनब नसफारिस गने, 

(१५) कुनै व्यन्धिको नाम, थि, िन्म नमनत तथा वतन फिक–फिक भएको 

भए सो व्यन्धि एकै हो भने्न नसफारिस गने, 



 

(१६) नाम, थि, िन्म नमनत संशोिनको नसफारिस गने, 

(१७) िग्गा िनी दताब प्रमाणपुिाब हिाएको नसफारिस गने, 

(१८) नकत्ताकाट गनब नसफारिस गने, 

(१९) संििक प्रमानणत गने तथा संस्थागत ि व्यन्धिगत संििक नसफारिस 

गने, 

(२०) िीनवतसँगको नाता प्रमानणत गने, 

(२१) मृतकसँगको नाता प्रमानणत तथा सिबनमन नसफारिस गने, 

(२२) िीनवत िहेको नसफारिस गने, 

(२३) हकवािा वा हकदाि प्रमानणत गने, 

(२४) नामसािी गनब नसफारिस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बिमा नसफारिस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसािी गनब नसफारिस गने, 

(२७) आिािभूत नवद्यािय िोल्न नसफारिस गने, 

(२८) िग्गा मूल्याकंन नसफारिस गने, 

(२९) नवद्याियको किा थप गनब नसफारिस गने, 

(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पािन पोषणको िानग नसफारिस गने, 

(३१) वैवानहक अंगीकृत नागरिकता नसफारिस गने, 

(३२) आनथबक अवस्था कमिोि वा सम्पन्न िहेको सम्बिी नसफारिस गने, 

(३३) नवद्यािय ठाउँसािी गनब नसफारिस गने, 

(३४) िािा तथा नवद्युत िडानको िानग नसफारिस गने, 

(३५) प्रचनित कानून अनुसाि प्रत्यायोनित अनिकाि बमोनिमको अन्य 

नसफारिस वा प्रमानणत गने । 

(३) उपदफा (१) बमोनिम कायबपानिकाबाट वडा सनमनतको काम, कतबव्य ि 

अनिकाि नतोनकएसम्म वडा सनमनतिे उपदफा (२) बमोनिमको काम, 

कतबव्य ि अनिकाि प्रयोग गनेछ । 

(४) वडाबाट गरिने कायब वडा कायाबियको नाममा हुनेछ । 

१३. नू्यनतम दििेट ननिाबिण गनेः (१) गाउँपानिका तथा नगिपानिकािे आफ्नो 

िेत्रनभत्रको ननमाबण कायब तथा अन्य सेवाको प्रयोिनको िानग ननमाबण सामग्री, 

ज्यािा, भाडा तथा महसुिको स्थानीय नू्यनतम दििेट तोकु्न पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनिम श्रनमकको ज्यािादि ननिाबिण गदाब नेपाि 

सिकाििे ननिाबिण गिेको िानष्ट्र य नू्यनतम पारिश्रनमकभन्दा कम नहुने गिी 

तोकु्न पनेछ । 



 

(३) उपदफा (१) बमोनिमको दििेट प्रते्यक आनथबक वषब शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र 

नदन अगावै तोकी सकु्न पनेछ । 

१४. सनमनत, उपसनमनत वा कायबदि गठन गनब सके्नः (१) कायबपानिकािे 

आफ्नो काम कािबाही व्यवन्धस्थत गनब आवश्यकता अनुसाि कुनै सदस्यको 

संयोिकत्वमा सनमनत वा उपसनमनत गठन गनब सके्नछ । 

(२) गाउँपानिका तथा नगिपानिकािे नवषय नवज्ञता आवश्यक पने िेत्रमा कुनै 

सदस्य वा नवषय नवज्ञको संयोिकत्वमा कायबदि गठन गनब सके्नछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोनिम गठन हुने सनमनत, उपसनमनत वा 

कायबदिको कायबिेत्र, कायाबवनि ि अन्य नवषय त्यस्तो सनमनत, उपसनमनत वा 

कायबदि गठन गदाबको बित तोके बमोनिम हुनेछ । 

१५. परिचािन ि समन्वय गनेः गाउँपानिका तथा नगिपानिकािे 

स्थानीयस्तिमा नवकास ननमाबण तथा सेवा प्रवाह सम्बिी कायब गदाब आफ्नो 

िेत्रनभत्रका उपभोिा, ननिी िेत्र, सामुदानयक सङ्घ संस्था, सहकािी संस्था 

तथा गैिसिकािी िेत्रको परिचािन ि समन्वय प्रवद््रिनिाई प्रोत्साहन गनब 

सके्नछ । 

१६. कायबनवभािन ि कायबसम्पादनः (१) कायबपानिकाको कायबनवभािन ि 

कायबसम्पादन सम्बिी व्यवस्था सम्बन्धित कायबपानिकािे स्वीकृत गिेको 

ननयमाविी बमोनिम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनिमको कायबनवभािन ननयमाविीमा अध्यि तथा प्रमुि, 

उपाध्यि तथा उपप्रमुि, वडा अध्यि ि सदस्यको काम, कतबव्य ि अनिकाि 

समेत उले्लि भएको हुनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनिमको कायबनवभािन तथा कायब सम्पादन ननयमाविी 

स्वीकृत वा संशोिन भएको नमनतिे पन्ध्र नदननभत्र प्रदेश ि नेपाि सिकािमा 

पठाउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोनिमको ननयमाविीबाट पदानिकािीको कायबनवभािन 

वा काम, कतबव्य ि अनिकाि नतोनकएसम्मको िानग ननिको काम, कतबव्य 

अनिकाि देहाय बमोनिम हुनेछः– 

क. अध्यि वा प्रमुिको काम, कतबव्य ि अनिकािः अध्यि वा प्रमुिको काम, 

कतबव्य ि अनिकाि देहाय बमोनिम हुनेछः– 

(१) सभा तथा कायबपानिकाको बैठक बोिाउने ि बैठकको अध्यिता गने, 

(२) सभा ि कायबपानिकाको बैठकमा बैठकको कायबसूची तथा प्रस्ताव पेश 

गने, गिाउने, 



 

(३) वानषबक कायबिम तथा बिेट तयाि गिी सभामा पेश गिाउने, 

(४) सभाको अनिवेशन आ≈वान ि अन्त्य गने, 

(५) सभा ि कायबपानिकाको ननणबय कायाबन्वयन गने गिाउने, 

(६) कायबपानिकाको दैननक कायबको सामान्य िेिदेि, ननदेशन ि ननयन्त्रण 

गने, 

(७) उपाध्यि वा उपप्रमुि, कायबपानिकाका सदस्य तथा प्रमुि प्रशासकीय 

अनिकृतिाई कािमा िटाउने, 

(८) दफा १२ को िण्ड ङ. बमोनिम वडा सनमनतबाट सम्पादन हुने नसफारिस 

तथा प्रमानणत हुने नवषय बाहेक प्रचनित नेपाि कानून बमोनिम स्थानीय 

तहबाट गनुब पने प्रमानणत वा नसफारिस गने, 

(९) गाउँपानिका तथा नगिपानिकाको चि अचि सम्पनत्त हेिचाह तथा ममबत 

सम्भाि गने गिाउने ि आम्दानी, िचब, नहसाब ि अन्य कागिपत्र सुिनित िाखे्न, 

िाख्न िगाउने, 

(१०) गाउँपानिका तथा नगिपानिकाका सनमनत, उपसनमनत तथा वडा 

सनमनतको कामको िेिदेि गने, 

(११) सावबिननक सेवा प्रवाह सम्बिी गुनासो व्यवस्थापन गने, गिाउने, 

(१२) सात नदनभन्दा बढी समय गाउँपानिका वा नगिपानिकामा अनुपन्धस्थत 

हुने भएमा उपाध्यि वा उपप्रमुििाई कायबभाि नदने ि उपाध्यि वा उपप्रमुि 

पनन अनुपन्धस्थत भएमा कुनै सदस्यिाई कायबभाि नदने, 

(१३) सभा वा कायबपानिकािे तोकेका अन्य काम गने । 

ि. उपाध्यि वा उपप्रमुिको काम, कतबव्य ि अनिकािः उपाध्यि वा 

उपप्रमुिको काम, कतबव्य ि अनिकाि देहाय बमोनिम हुनेछः– 

(१) न्यानयक सनमनतको संयोिक भई कायब गने, 

(२) अध्यि वा प्रमुिको अनुपन्धस्थनतमा ननिको कायबभाि सम्हाल्ने, 

(३) गैिसिकािी सङ्घ संस्थाका नियाकिापको समन्वय गने, 

(४) उपभोिा नहत संििण सम्बिी कायबको समन्वय गने, 

(५) योिना तथा कायबिमको अनुगमन तथा सुपरिवेिण गिी सोको प्रनतवेदन 

बैठकमा पेश गने, 

(६) सभा ि कायबपानिकाद्वािा गनठत सनमनतहरूको काममा सहिीकिण ि 

समन्वय गने, 

(७) सात नदनभन्दा बढी समय गाउँपानिका वा नगिपानिकामा अनुपन्धस्थत 

हुने भएमा अध्यि वा प्रमुििाई िानकािी गिाउने, 

(८) सभा, कायबपानिका तथा अध्यि वा प्रमुििे प्रत्यायोिन गिेका वा तोकेका 

अन्य कायब गने। 



 

 

३) गाउँपानिकाको कमबचािी संख्या 

वागमती 

निल्ला: काभे्रपिाञ्चोक 

स्थाननय तहको नाम: िोशी गाउँपानिका 
ि.स पद तह सेवा समुह उपसमुह स्वीकृत दिबन्दी  

१ प्रमुि प्रशासनकय 

अनिकृत 

८ औ प्रशासन सा.प्र  १  

२ ईन्धन्िननयि छैटौ ं ईन्धन्िननयि नसनभि  १  

३ अनिकृत ७/८ औ नशिा नश.प्र  १  

४ अनिकृत ७/८ औ प्रशासन िेिा  १  

५ अनिकृत ६ औ प्रशासन सा.प्र  २  

६ आन्तरिक 

िेिापरििक 

५ औ प्रशासन िेिा  १  

७ सहायक ५ औ  प्रशासन  सा.प्र  ४  

८ कम्पु्यटि अपिेटि ५ औ नवनवि   १  

९ िेिा सहायक ५ औ प्रशासन  िेिा  १  

१० प्रा.स ५ औ प्रशासन नशिा  १  

११ सव- ईन्धन्िननयि ५ औ ईन्धन्िननयि नसनभि  १  

१२ अ.सव.ईन्धन्ि चौथो ईन्धन्ि नसनभि  १  

१३ स.मनहिा नवकास 

ननरििक 

चौथो नवनवि   १  

१४ िा.पा.स.टे चौथो ईन्धन्ि. नसनभि  १  

१५ अनिकृत छैटौ ं कृनष    १  

१६  पाँचौ कृनष    २  

१७  चौथँो कृनष   १  

१८ अनिकृत छैटौ ं कृनष भेट  १  

१९ प.स्वा.प्रा. पाँचौ कृनष िा.पो.डे.डे  १  

२० ना.प.स्वा.प्रा चौथँो कृनष भेट  १  

२१ ना.प.स्वा.प्रा चौथँो कृनष िा.पो.डे.डे  १  

२२ अनिकृत छैठौ नेपाि 

स्वास्थ्य 

हे.ई  १०  

२३ अनिकृत छैठौ नेपाि 

स्वास्थ्य 

क.न/ि.न  १  

२४ सहायक पाँचौ नेपाि 

स्वास्थ्य 

हे.ई  ९  

२५ सहायक  पाचौ ं नेपाि 

स्वास्थ्य 

क.न  ९  

२६ सहायक चौथो  हे.ई  ११  

२७ सहायक चौथो  क.न  ११  

२८ कनविाि पाँचौ  आयुबेद  १  

२९ वैद्य चौथो  आयुबेद  १  

कार्ाालर् तर्ा  जम्मा: ७९  

वडा कायाबिय तफब :    

१ सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्र  ५  

२ सव-ईन्धन्िननयि ५ औ ईन्धन्ि. नसनभि  ५  



 

३ सहायक चौथंो प्रशासन सा.प्र  ७  

४ अ.सब ईन्धन्िननयि चौथंो ईन्धन्ि. नसनभि  ७  

वडा कार्ाालर् तर्ा  जम्मा: २४  

कुल जम्मा: १०३  

 

  



 

४) कायब नवविण : 
१) प्रशाशन शाखा 

• कायाबियको सुििा ि सिसफाइ तथा कमबचािी िटन पटन गने । 

• कमबचािीको व्यन्धिगत नवविण¸ नवदा तथा अन्य िेकडबको अध्यावनिक 

गने । 

• गा पा प्याड छापको सुिनित प्रयोग गने गिाउने । 

• नवनभन्न बैठकको व्यवस्थापन ि ननणबय पून्धस्तकाको सुििा गने । 

• नसफारिश संग सम्बन्धित कायबको यथासक्य सम्पादन गने ि 

कागिातहरुको व्यवन्धस्थत अनभिेि िाखे्न  

• आवश्यक कमबचािीको दिबन्दी सृिना ि व्यवस्थापन सम्बिी कायब 

गने । 

• स्वीकृत दिबन्दी अनुसाि नयाँ ननयुिी तथा बढुवा सम्बिी सूचनाहरु 

व्यवन्धस्थत रुपमा िाखे्न । 

• कमबचािीको कायबनवविण तयाि आवश्यकता अनुसाि ननयनमत रुपमा 

परिमािबन समेत गरि अद्यावनिक िाखे्न । 

• आवश्यकता अनुसाि कमबचािीिाई िटाउने कायब तोके्न । 

• अस्थायी कमबचािीको म्याद थप सम्बिमा समयमा िानकािी गिाउने 

। 

• प्रशासन चुस्त दुरुस्त ि प्रभावकािी बनाइ नछटो छरितो ि प्रभावकािी 

रुपमा सेवा तथा कायब सम्पादन गिाउन आवश्यक सहयोग गने  

• कमबचािीको वैयन्धिक नवविण¸नवदा तथा कािको अनभिेि दुरुस्त 

िाखे्न । 

• आवश्यकता अनुसाि अन्य प्रशासननक कायब गने । 

• समयमा पत्राचाि गने बुझाएको पत्रको अनभिेि व्यवन्धस्थत गने । 

• बैठकमा भएका ननणबयको िेिन कायबमा सहयोग गने  ननणबय 

पून्धस्तका सुिनित िाखे्न । 

• ननणबय उताि गरि सम्बन्धित ननकायमा पठाउने । 

• ननणबय प्रनतनिपी समयमै तयाि गने  



 

• ननयमानुसाि तोनकएका िेत्रहरुमा नसफारिशका िानग आवश्यक 

कागिात तयाि गने । 

• भएका नसफारिश सम्बन्धित सेवाग्राहीिाई बुझाइ कायाबियको प्रनत 

सुिनित िाखे्न व्यवस्था नमिाउने । 

• कायाबिय िोल्ने बन्द गने तथा सिसफाइ आनदको बन्दोबस्त 

नमिाउने । 

• कायाबियको सुििाथब दैननक पािोपहिाको निम्मा नदने । 

• कमबचािीको दैननक हानििी ि िगबुक सुिनित िाखे्न । 

• ननबाबनचत िनप्रनतननिी तथा पदानिकािीको व्यवन्धस्थत रुपमा 

अनभिेि िाखे्न । 

• अध्यि¸ उपाध्यि एवं कायाबिय प्रमुिको कायबकिको सिसफाइ 

सम्बिी सुव्यवस्था नमिाउने । 

• िनप्रनतननिीको बैठक संचािनका िानग आवश्यक बैठक किको 

व्यवस्था ि समयमै सिसफाइ गिाउने । 

• कायाबिय प्रमुिको अन्य ननदेशनको पािना गने गिाउने  । 

२) आर्थाक प्रशासन शाखा 

• नवपद् व्यवस्थापन कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन  

• सङ्घ ि प्रदेश कानूनको अिीनमा िही सामानिक सुििा 

कायबिमको कायाबन्वयन, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन,  

• सामानिक सुििा तथा सुनविाको व्यवस्थापन तथा नवतिण,             

                 

• प्रगनत प्रनतवेदन तयािी 

• प्राप्त हुने सबै आम्दानी िकम संनचत कोषमा िम्मा गने ।  

• स्वीकृत विेट तथा कायबिमका आिािमा आवश्यक िकम कायब 

सञ्चािन िातामा सािेि मात्र    िचब गने मूि कोषबाट नसिै िचब 

नगने । 

• आ.व.को अन्तमा निि गनुबपने सबै िकम निि गने ।  

• गत आवको िेिा पिीिण चािु आव नभत्र सम्पन्न गिाउने ।  

• वेरुिुको अनभिेि अनुसूची ७५ बमोनिम िाखे्न ।  

• पेश्की तथा पे.फ.सम्बिी कािवाही गने ।  



 

• िािस्व प्रिेपणको आिािमा आगामी आ.व.को विेट तिुबमा गने 

३) राजश्व शाखा: 

• स्थानीय पूवाबिाि तथा सेवाको शुल्क ननिाबिण ,सङ्किन ि व्यवस्थापन,  

सङ्घीय/प्रदेश कानूनको अिीनमा िही सम्पनत्त कि, घि बहाि कि, 

घि िग्गा िनिष्ट्र ेशन शुल्क, सवािी सािन कि, सेवा शुल्क दसु्ति, 

पयबटन शुल्क, नवज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भूनमकि)मािपोत(, 

मनोिञ्जन कि सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायाबन्वयन ि ननयमन  

• िडीबुटी, कवाडी ि िीविनु्त कि ननिाबिण तथा सङ्किन,  

• स्थानीय  िािस्वको आिाि नवस्ताि तथा प्रवद्धबन ,  

• सवािी सािन अनुमनत   

• यातायात व्यवस्थापन सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योिना, कायाबन्वयन ि ननयमन,  

• स्थानीय सावबिननक यातायातको रुट ननिाबिण, अनुमनत, नवीकिण, 

िािेिी ,सेवाको गुणस्ति, भाडा दि ननिाबिण ि ननयमन,  

• ढँुगा ,नगट्टी ,वािुवा ,माटो ,काठ दाउिा ,ििािुिी ,से्लट ,ििीढँुगा 

आनद प्राकृनतक एवं िानीिन्य वसु्तको नबिी तथा ननकासी शुल्क 

दसु्ति सङ्किन , 

• टर ेनकङ्ग, कायानकङ्ग, क्यानोननङ्ग ,बञ्जी िम्प ,निपफ्लायि ि्यान्धिङ्ग, 

मोटिबोट ,केवुिकाि सेवा िगायत अन्य िि तथा स्थि िेत्रमा 

सञ्चािन हुने नवीन पयबटकीय सेवा तथा साहनसक िेिको शुल्क,  

• नसफारिस ,दताब ,अनुमनत ,नवीकिण आनदको शुल्क ,दसु्ति ननिाबिण 

ि संकिन , 

• स्थानीय िािस्व प्रवद्धबनका िानग प्रोत्साहन, िािस्व सूचनाको आदान 

प्रदान,  

• सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व 

चुहावट ननयन्त्रण सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन,  

• स्थानीय पूवाबिाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शुल्क दसु्ति सम्बिी नीनत ,

कानून ,मापदण्ड ि ननयमन,  

• बिाि तथा हाट बिाि व्यवस्थापन ि अनुगमन,  

• मािपोत सङ्किन ि अन्य कायब ।  



 

• प्राकृनतक श्रोत सािन ि सेवा शुल्क, िोयिी सङ्किन, समन्वय ि 

ननयमन,  

• िननि पदाथबको उत्खनन ि  िोयिी सङ्किन,  

• िानेपानी महसुि ननिाबिण ि िानेपानी सेवा व्यवस्थापन ,  

• स्थानीय नवद्युत नवतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन ,सञ्चािन ि 

ननयमन,  

• सामुदानयक वनको सञ्चािन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयिी सङ्किन,  

• पानीघट्ट, कूिो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त िोयिी सङ्किन ।  

• अननिकृत नवज्ञापन तथा होनडङबोडब ननयन्त्रण,  

• स्थानीय बिाि तथा पानकब ङ्ग स्थिको िेिदेि ि व्यवस्थापन, 

• स्थानीय वसु्तहरूको उत्पादन ,आपूनतब तथा ननकासी प्रिेपण ,मूल्य 

ननिाबिण  

• व्यापाि ि वानणज्य सम्बिी पूवाबिाि ननमाबण,  

• स्थानीय वसु्त ि सेवा व्यापािको मूल्य तथा गुणस्तिको अनुगमन ि 

ननयमन 

४) र्ोजना तथा अनुगमन शाखा:  

•  योिना तिुबमा¸ कायबयोिना तयािी¸ उपभोिा सनमनत परिचािनः 

• नवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बिी नीनत¸ कानुन¸ मापदण्ड¸ 

योिना ि ननयमन  

• स्थानीय नवकास नीनत¸ अिकानिन¸ मध्यकानिन तथा नदघबकानिन 

नवकास योिना तिुबमा¸ अनुगमन तथा मूल्यांकन 

• आनथबक¸ सामानिक¸ सांसृ्कनतक¸ वाताविणीय¸ प्रनवनि ि पूवाबिाििन्य 

नवकासका िानग आवश्यक आयोिना तथा परियोिनाहरुको तिुबमा¸ 

कायाबन्वयन¸ 

• आनथबक¸ सामानिक¸ साँसृ्कनतक¸ वाताविणीय¸ प्रनवनि ि पूवाबिाििन्य 

नवकासका िानग आवश्यक आयोिना तथा परियोिनाहरुको तिुबमा¸ 

कायाबन्वयन¸ अनुगमन तथा मूल्यांकन 

• नवकास ननमाबण प्रकृयामा स्थानीय िनसहभानगता अनभवृन्धद्धका 

कायबिम तिुबमा ि कायाबन्वयन 

• उपभोिा सनमनतहरुको नवविण¸ िमता नवकास 



 

• नवकासका प्राथनमकता िेत्र ननिाबिण 

• संघीय¸ प्रादेनशक आयोिना¸ परियोिना कायाबन्वयनमा समन्वय¸ 

सहिीकिण ि सहयोग 

• नवकास आयोिना¸ परियोिना सम्बिी अन्य कायब 

• नवकास आयोिनाको अनुगमन¸ आवनिक प्रगनत तथा प्रनतफिको 

सनमिा 

• नवकास आयोिनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको आिाि तथा प्रनिया 

ननिाबिण 

• आयोिनाको अध्ययन¸ अनुसिान तथा प्रभाव मूल्यांकन 

५) पूर्ााधार र्वकास, प्रार्वर्धक तथा वातावरण ब्यर्स्थापन 

शाखा  

• सावबिननक ऐिानी ि पनतब िग्गा ,सावबिननक भवन ,सम्पदा ,तथा 

भौनतक पूवाबिािको संििण ि सुििा,   नवपद्  पूवब तयािी तथा 

प्रनतकायब योिना, पूवब सूचना प्रणािी, िोि तथा उद्धाि, िाहत 

सामग्रीको पूवब भण्डािण, नवतिण ि समन्वय, 

• स्थानीय तटबि ,नदी ि पनहिोको ननयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन 

ि ननयमन,         

• नवपद् िोन्धिम िेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पनहचान ि 

स्थानान्तिण,            

• स्थानीयस्तिमा पुिातत्त्व ,प्राचीन स्मािक ि सङ्ग्रहािय संििण, 

सम्बद्धबन ि पुनःननमाबण । नवपद् व्यवस्थापनमा समन्वय ि सहकायब,  

• अननिकृत ननमाबण तथा सावबिननक सम्पनत्त अनतिमण िोकथाम तथा 

ननयन्त्रण , 

• िानष्ट्र य भवन संनहता तथा मापदण्ड बमोनिम भवन ननमाबण अनुमनत, 

अनुगमन ि ननयमन,  

• सुिनित बस्ती नवकास , पयबटन िेत्रको नवकास  

• नवकास आयोिना तथा परियोिना सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, 

तिुबमा ,कायाबन्वयन ,अनुगमन ,मूल्याङ्कन ि ननयमन,  



 

• सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अिीनमा िही शहिी नवकास, बस्ती 

नवकास ि भवन सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्बिी 

योिना तिुबमा, आयोिना पनहचान, अध्ययन, कायाबन्वयन ि ननयमन,  

• सिकािी भवन, नवद्यािय, सामुदानयक भवन, सभागृह ि अन्य 

सावबिननक भवन तथा संिचनाको ननमाबण ि ममबत सम्भाि तथा 

सञ्चािन ि व्यवस्थापन,  

• स्थानीय, ग्रामीण तथा कृनष सडक, झोिुङे्ग पुि, पुिेसा, नसँचाई ि 

तटबिन सम्बिी गुरुयोिनाको तिुबमा, कायाबन्वयन, ममबत, सम्भाि ि 

ननयमन,  

• स्थानीयस्तिका नसँचाई प्रणािीको ननमाबण ,सञ्चािन ,िेिदेि ,ममबत 

सम्भाि ,स्तिोन्ननत ,अनुगमन ि ननयमन,  

• यातायात सुििाको व्यवस्थापन ि ननयमन,  

• स्थानीय स्तिका नवषय िेत्रगत नीनत तथा िणनीनत ,आवनिक तथा 

वानषबक योिना, कायबिम ि बिेट स्वीकृत 

६) सामार्जक सुरक्षा शाखा  

• िन्म ,मृतु्य ,नववाह ,सम्बि नविेद ,बसाइँ सिाइ दताब ि पारिवारिक 

िगतको अनभिेि तथा पञ्जीकिण व्यवस्थापन,  

• िगत अद्यावनिक, परिचयपत्र नवतिण,                                          

    

• सामानिक सुििा तथा सुनविाको व्यवस्थापन तथा नवतिण,               

                

• सामानिक सुििा तथा गरिबी ननवािण सम्बिी स्थानीय नीनत, कानून, 

मापदण्ड ,ननयमन  ि अध्ययन अनुसिान ,  

• सामानिक सुििाको कायाबन्वयनको िानग सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय 

सङ्घ संस्थासँग सम्पकब , समन्वय ि सहकायब,  

• सामानिक सुििा सम्बिी स्थानीय तथ्ाङ्क ि सूचना व्यवस्थापन,  

• स्थानीय सामानिक सुििा योिना ि व्यवस्थापन  ।  

• व्यन्धिगत घटनाको स्थानीय तथ्ाङ्क सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योिना, कायाबन्वयन ि    ननयमन , 

• व्यन्धिगत घटनाको अनभिेि व्यवस्थापन ि प्रनतवेदन ।          



 

• सङ्घ ि प्रदेश कानूनको अिीनमा िही सामानिक सुििा कायबिमको 

कायाबन्वयन, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

• िगत अद्यावनिक, परिचयपत्र नवतिण,  

• सामानिक सुििा तथा सुनविाको व्यवस्थापन तथा नवतिण, 

७) मर्िला वालवार्लका तथा समाज कल्याण शाखा : 

• िेष्ठ नागरिक क्लव, नदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्द्रको 

सञ्चािन                   

• सडक बािबानिका ,अनाथ ,असहाय, अशि ि माननसक असनु्तिन 

भएका व्यन्धिहरूको पुनस्थाबपना केन्द्रको सञ्चािन ,व्यवस्थापन ,

अनुगमन ि ननयमन,  

• सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनस्थाबपना केन्द्र ,जे्यष्ठ 

नागरिक केन्द्र तथा असि स्याहाि केन्द्रको सञ्चािन ि व्यवस्थापन,  

• िेष्ठ नागरिक क्लव, नदवा सेवा केन्द्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्द्रको 

सञ्चािन  

• सडक बािबानिका ,अनाथ ,असहाय, अशि ि माननसक असनु्तिन 

भएका व्यन्धिहरूको पुनस्थाबपना केन्द्रको सञ्चािन ,व्यवस्थापन ,

अनुगमन ि ननयमन,  

• सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पुनस्थाबपना केन्द्र ,जे्यष्ठ 

नागरिक केन्द्र तथा असि स्याहाि केन्द्रको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

८) र्शक्षा, र्ोवा तथा खेलकुद शाखा :  

• प्रािन्धम्भक बाि नवकास तथा नशिा, आिािभुत नशिा,  अनभभावक 

नशिा, अनौपचारिक नशिा, िुिा तथा वैकन्धिक ननिन्ति नसकाई,  

• सामुदानयक नसकाई ि नवशेष नशिा सम्बिी नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योिना तिुबमा, कायाबन्वयन ,अनुगमन ,मूल्याङ्कन ि ननयमन,  

• सामुदानयक, संस्थागत, गुठी ि सहकािी नवद्यािय स्थापना, अनुमनत, 

सञ्चािन, व्यवस्थापन, ननयमन, 

• प्रानवनिक नशिा तथा व्यावसानयक तानिमको योिना तिुबमा, 

सञ्चािन, अनुमनत ,अनुगमन ,मूल्याङ्कन ि ननयमन, 

• मातृभाषामा नशिा नदने नवद्याियको अनुमनत ,अनुगमन तथा ननयमन,  

• नवद्याियको नक्साङ्कन, अनुमनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन,  



 

• गानभएका वा बन्द गरिएका नवद्याियहरूको सम्पनत्त व्यवस्थापन, 

• गाउँ तथा नगि नशिा सनमनत ि नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनत गठन 

तथा व्यवस्थापन ,  

• नवद्याियको नामाकिण , 

• सामुदानयक नवद्याियको िग्गाको स्वानमत्व, सम्पनत्तको अनभिेि, 

संििण ि व्यवस्थापन , 

• नवद्याियको गुणस्ति अनभवृन्धद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको नवतिण, 

• सामुदानयक नवद्याियको नशिक तथा कमबचािीको दिबन्दी नमिान , 

• सामुदानयक नवद्याियको शैनिक पूवाबिाि ननमाबण, ममबत सम्भाि, 

सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

• आिािभूत तहको पिीिा सञ्चािन ,अनुगमन तथा व्यवस्थापन,  

• नवद्याथी नसकाई उपिब्धीको पिीिण ि व्यवस्थापन, 

• ननःशुल्क नशिा तथा छात्रवृनत्तको व्यवस्थापन, 

• टू्यसन ,कोनचङ्ग िस्ता अध्यापन सेवाको अनुमनत तथा ननयमन,  

• स्थानीय पुस्तकािय ि वाचनाियको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन,  

• माध्यनमक तहसम्मको शैनिक कायबिमको समन्वय ि ननयमन,  

• सामुदानयक नवद्याियिाई नदने अनुदान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन ,

नवद्याियको आय व्ययको िेिा अनुशासन कायम ,अनुगमन ि 

ननयमन , 

• नशिण नसकाई ,नशिक ि कमबचािीको तानिम ,िमता नवकास,  

पुिातत्त्व, प्राचीन स्मािक तथा सङ्ग्रहाियको संििण, सम्भाि,  

प्रवद्धबन ि नवकास,  

• पिम्पिागित िात्रा तथा पवबको सञ्चािन ि व्यवस्थापन ,  

• भाषा, संसृ्कनत ि िनित किाको संििण ि नवकास सम्बिी अन्य 

कायब, 

• प्रचनित कानून नबरुद्धका कुरिती तथा कुसंस्काि नबरुद्ध सामानिक 

परिचािन कायब ।   

• िेिकुद ि पत्रपनत्रका  

• िेिकुदको संिचनाको पूवाबिाि ननमाबण, सञ्चािन तथा नवकास,  

• िेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको ननयमन ि समन्वय,  



 

• िेिकुदको नवकास ि प्रवद्धबन ,  

• िेिकुद प्रनतयोगीता आयोिना ि सहभागीता,  

९) स्वास्थ्य शाखा : 

• स्वस्थ िीवनशैिी, पोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास,  

• िुनोनटक ि कीटिन्य िोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन ,  

• सुनतब, मनदिा ि िागू पदाथबिन्य वसु्तको प्रयोग ननयन्त्रण  

• आपत्कािीन स्वास्थ्य तथा महामािीको ननयन्त्रण  

• आकन्धस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,  

नवपद व्यवस्थापन सम्बिी िोिी ,उद्धाि ,िाहत तथा पुनस्थाबपना, 

• स्वास्थ्य सेवाका भौनतक पूवाबिाि  

• स्वि िानेपानी तथा िाद्य पदाथबको गुणस्ति ,सिसफाई सम्बिी 

मापदण्डको कायाबन्वयन, 

• सिसफाई सचेतनाको अनभवृन्धद्ध ि स्वास्थ्यिन्य फोहोिमैिाको 

व्यवस्थापन,  

• स्वास्थ्यिन्य फोहिमैिा सङ्किन, पुनःउपयोग, प्रशोिन, सेवा शुल्क 

ननिाबिण, 

• हरित िेत्रको संििण ि प्रवबद्धन,  

• िनस्वास्थ्यमा प्रनतकूि असि पने उपभोग्य वसु्तको बेचनविन ि 

उपभोगको ननयन्त्रण,  

• प्रवद्धाबनात्मक,प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, पुनबस्थानात्मक ि 

प्यानिएनटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन , 

• आिािभूत स्वास्थ्य, प्रिनन स्वास्थ्य ि पोषण सेवा  

• अस्पताि ि अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

• िि सञ्चाि सेवाको सञ्चािन  

• स्थानीय ि शहिी स्वास्थ्य सेवा, 

• प्रदुषण ननयन्त्रण,  स्वास्थ्य िेत्रबाट ननस्कानसत फोहोिमैिा 

व्यवस्थापन  

• कुपोषण नू्यनीकिण  

• सङ्घीय/प्रदेश स्तिीय िक्ष्य ि मापदण्ड बमोनिम स्थानीयस्तिको 

िक्ष्य ि गुणस्ति तोके्न  



 

• िनिि अस्पताि ,ननसबङ्ग होम, ननदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य 

संस्थाहरूको न्धक्लननक दताब, सञ्चािन अनुमनत ि ननयमन,  

• स्वास्थ्य बीमा िगायतका सामानिक सुििा कायबिमको व्यवस्थापन,  

• स्थानीयस्तिमा औषनि तथा अन्य मेनडकि उत्पादनहरूको नू्यनतम 

मूल्य ननिाबिण ि ननयमन,  

• औषनिको उनचत प्रयोग ि सूक्ष्मिीव ननिोिक प्रनतिोि  नू्यनीकिण,  

• स्थानीयस्तिमा औषनि ि स्वास्थ्य उपकिणको िरिद, भण्डािण ि 

नवतिण,  

• स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन,  

• प्रवद्धाबनात्मक ,प्रनतकािात्मक, उपचािात्मक, पुनबस्थानात्मक ि 

प्यानिएनटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन,  

१०) आरु्रे्द शाखा : 

• आयुवेनदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा 

िगायतका पिम्पिागत स्वास्थ्य उपचाि सेवाको व्यवस्थापन,  

• स्थानीयस्तिमा औषनििन्य वनस्पनत, िडीबुटी ि अन्य औषनििन्य 

वसु्तको उत्पादन, प्रशोिन ि नवतिण ,  

• आयुवेनदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक नचनकत्सा 

िगायतका पिम्पिागत स्वास्थ्य उपचाि सेवाको व्यवस्थापन,  

११) पशू तथा कृर्ि शाखा: 

• पशुपन्छी बिाि सूचना, बिाि तथा हाटबिािको पूवाबिाि ननमाबण,   ,

तानिम, प्रनवनि प्रसाि, प्रानवनिक टेवा ,कृनष सामाग्री आपूनतब ि कृषक 

िमता नवकास कायबिमको सञ्चािन, अनुगमन ि ननयमन                 

              

• कृनष तथा पशुपन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामािी िोगको  

• पशुपन्छी नचनकत्सा सेवाको व्यवस्थाप 

• पशुनश्ल सुिाि पद्धनतको नवकास ि व्यवस्थापन 

• पशु आहािको गुणस्ति ननयमन ,उच्च मूल्ययुि कृनषिन्य वसु्तको 

प्रवद्धबन                   

• स्थानीय चिन तथा िकब  नवकास ि व्यवस्थापन 



 

• पशुपन्छी तथ्ाङ्कको व्यवस्थापन ि सूचना प्रणािी,                          

           

• पशु बिशािा ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापन ि ननयमन ,पशुपन्छी 

बीमा ि किाब सहिीकिण,         

• वन्यिनु्त ि चिाचुरुङ्गीको संििण, व्यवसानयक पािन, उपयोग ि 

अनुगमन,  

• मानव तथा वन्यिनु्त बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन,  

• स्थानीय प्राणी उद्यान  ) नचनडयािाना (को स्थापना ि सञ्चािन,  

• स्थानीय वन्यिनु्त पयबटन ि आयआिबन,  

• स्थानीयस्तिमा आिेटोपहािको व्यवस्थापन,  

• स्थानीयस्तिमा वन, वन्यिनु्त तथा चिाचुरुङ्गीको अनभिेिाङ्कन ि 

अध्ययन अनुसिान,  

• नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रण, छाडा पशु चौपायाको ननयन्त्रण , 

• स्थानीय साना िि उपयोग सम्बिी िेत्रगत अयोिना तिुबमा, 

कायाबन्वयन ,अनुगमन ि अनुगमन,  

• िैथाने प्रिानतको संििण ि प्रवद्धबन ,  

• वाताविणमैत्री, ििवायु परिवतबन अनुकूिन, नवपद् िोन्धिम संवेद्य, 

अपाङ्गता ि िैनङ्गकमैत्री यातायात प्रणािीको स्थानीय तहमा   प्रवद्धबन  

१२) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्ाक्रम :  

• िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशन्धिको तथ्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन  

• स्वदेशी तथा नवदेशी श्रनमकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यवस्थापन,  

• नवनभन्न िेत्र तथा नवषयका दि िनशन्धिको तथ्ाङ्क सङ्किन तथा 

व्यवस्थापन,  

• िोिगाि सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन,  

• वैदेनशक िोिगािीमा िाने श्रमशन्धिको िानग नवत्तीय साििता ि 

सीपमूिक तािीमको सञ्चािन,  

• वैदेनशक िोिगािीबाट प्राप्त ज्ञान ,सीप ि उद्यमशीिताको उपयोग ,

फकेका व्यन्धिहरूको सामानिक पुनःएकीकिण,  

• स्थानीय तहमा वैकन्धिक ऊिाब सम्बिी प्रनवनि नवकास ि हस्तान्तिण, 

िमता अनभवृन्धद्ध ि प्रवद्धबन ,   



 

• सुकुम्बासीको पनहचान ि अनभिेि व्यवस्थापन,   

१३) सूचना प्रर्वर्ध  

• आिािभूत तथ्ाङ्क सङ्किन ि व्यवस्थापन, 

• िनसाङ्न्धख्यक, प्राकृनतक, आनथबक, सामानिक, साँसृ्कनतक, भौनतक 

पूबाबिाि, िोिगािीको अवस्था, कूि ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रनतव्यन्धि 

आय, मानव नवकास तथा िैनङ्गक सशिीकिण सूचकाङ्क, िािश्व तथा 

आयव्यय समेतको तथ्ाङ्क सङ्किन ि प्रशोिन गिी नवीनतम 

प्रनवनियुि ि िानष्ट्र य तथा स्थानीय सूचना प्रणािीमा आवद्धता ि 

पाश्बव नचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावनिक अनभिेिन , 

• सूचना तथा अनभिेि केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चािन , 

• सावबिननक सम्पनत्त, सामुदानयक सम्पनत्त ,भवन, सडक, पसि, 

व्यावसायको नवविण सनहतको अद्यावनिक अनभिेि , 

• आफ्नो िेत्रनभत्र सम्पन्न भएका तथा चािु योिनाको नवविण ि त्यस्तो 

योिनाको  सम्पनत्तको अद्यावनिक अनभिेिन , 

• स्थानीय अनभिेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रनवनिको उपयोग,  

• स्थानीय अनभिेि व्यवस्थापन सम्बिी अन्य कायब ।  

• भौगनभबक नक्सा प्रकाशन।  

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चाि प्रनवनिको उपयोग, 

प्रवद्धबन ि ननयमन 

• स्थानीय व्यापािको तथ्ाङ्क प्रणािी ि अध्ययन अनुसिान,  

• गरिब घिपरिवाि पनहचान सम्बिी स्थानीय सवेिण, सूचना 

व्यवस्थापन ि ननयमन,  

 

 

 

 

 



 

 

५) गाउँपानिका शािा ि निमे्मवाि अनिकािी 

गाउँपानिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा शािा ि शािागत निमे्मवािी 

अनिकािीको नवविण ननम्नानुसाि िहेको छ ।  

ि.स शािा एवं 

कायबिमहरु 

निमे्मवाि 

अनिकािीको पद 

निमे्मवाि 

अनिकािीको नाम  

 िोशी गाउँपानिका प्रमुि प्रशासकीय 

अनिकृत 

श्री िाम बहादुि 

तामाङ 

१ प्रशासन , योिना तथा 

अनुगमन शािा 

  

 -प्रशासन ईकाई अ.छैटौ ं िनवीि तामाङ 

 आनथबक प्रशासन 

शािा 

अनिकृत सातौ ं सुनमत्रा पौडेि 

 िािश्व इकाइ सहायक चौथो िािन शे्रष्ठ 

 कानुनन मानमिा इकाइ सहायक पाचौ ं बेबी डेनि गुप्ता  

२ पूबाबिाि नवकास तथा 

वाताविण ब्यबस्थापन 

शािा 

अ.छैटौ(ंईन्धन्िननयि) भुपेन्द्र अनिकािी  

३ सामानिक तथा 

आनथबक नवकास शािा 

अ.छैटौ ं िय प्रसाद गिुिेि 

 सामानिक सुििा तथा 

पंनिकिण इकाइ 

सहायक चौथंो िाम िामा 

 मनहिा वािवानिका 

तथा समाि कल्याण 

इकाइ 

सहायक चौथो प्रज्विा िाई 

४ पशु पंनछ इकाइ अनिकृत छैटौ ं िघुनन शाह 

५ कृनष इकाइ सहायक पाँचौ ं हरिकृष्ण िगेिु 

६ नशिा योवा तथा 

िेिकुद शािा  

अनिकृत आठौ ं िािेन्द्र नसगे्दि 

७ आन्तरिक िेिा 

परििण इकाइ 

सहायक पाँचौ ं चन्द्रावती शे्रष्ठ 



 

८ स्वास्थ्य शािा  अनिकृत छैटौ ं गंगािाि शे्रष्ठ 

९ सुचना प्रनवनि IT Officer प्रकाश पौड्याि 

१० सामनिक सुििा 

सुदृनढकिण 

परियोिना 

एम आई एस 

अपिेटि 

चन्द्र कुमाि पाख्रीन  

११ प्रिानमन्त्री िोिगाि 

कायबिम 

िोिगाि संयोिक िन्धक्ष्म प्रिापनत 

  

६) सेवा प्राप्त गनब िागे्न दसु्ति ि अवनि  

क) सेवा प्राप्त गनब िागे्न दसु्ति ि अबनि : 

गाउँपानिकािे स्वीकृत गिेको आनथबक ऐन बमोनिमका दसु्ति िागु हुनेछ ि 

अबनिको हकमा िोशी गाउँपानिकाको नागिीक वडापत्र अनुसाि हुनेछ ।  

ि) गुनासो सुने्न अनिकािी: 

 अनिकृत छैठौ ंश्री िनवीि तामाङ 

७) यस अबनिमा सम्पादन गिेका कामहरु : 

१) प्रशाशन शाखा 

• कायाबियको सुििा ि सिसफाइ तथा कमबचािी िटन पटन गने कायब 

गिीएको  । 

• कमबचािीको व्यन्धिगत नवविण¸ नवदा तथा अन्य िेकडबको अध्यावनिक 

गिीएको  ।। 

• गाउँ कायबपानिकाको ७ वटा बैठक सम्पन्न गरिएको ।  

• कमबचािीको कायबनवविण तयाि आवश्यकता अनुसाि ननयनमत रुपमा 

परिमािबन समेत गरि अद्यावनिक िान्धिएको । 

• आवश्यकता अनुसाि कमबचािीिाई िटाउने कायब तोनकएको । 

• अस्थायी कमबचािीको म्याद थप सम्बिमा समयमा िानकािी गिाउने 

। 



 

• कमबचािीको वैयन्धिक नवविण¸नवदा तथा कािको अनभिेि दुरुस्त 

िािीएको । 

• समयमा पत्राचाि गने बुझाएको पत्रको अनभिेि व्यवन्धस्थत गरिएको । 

• ननणबय उताि गरि सम्बन्धित ननकायमा पठाईएको  । 

• कायाबिय िोल्ने बन्द गने तथा सिसफाइ आनदको बन्दोबस्त 

नमिाईएको । 

• कायाबियको सुििाथब दैननक पािोपहिाको निम्मा गाउँप्रहिीिाई 

नदईएको । 

• कमबचािीको दैननक हानििी ि िगबुक सुिनित िािीएको । 

• ननबाबनचत िनप्रनतननिी तथा पदानिकािीको व्यवन्धस्थत रुपमा 

अनभिेि िान्धिएको । 

• अध्यि¸ उपाध्यि एवं कायाबिय प्रमुिको कायबकिको सिसफाइ 

सम्बिी सुव्यवस्था नमिाईएको । 

• िनप्रनतननिीको बैठक संचािनका िानग आवश्यक बैठक किको 

व्यवस्था ि समयमै सिसफाइ गिाईएको ।   

• कायाबिय प्रमुिको अन्य ननदेशनको पािना गिीएको गिाईएको ।  

आनथबक वषब ०७८  /०७९  को हाि सम्मको आनथबक एवं भौनतक 

प्रगनत सनमिा यस सम्माननत सभा समि पेश गने अनुमनत चाहन्छु । 

र्ववरण खचा  कैर्र्र्त 

नेपाि सिकाि समानीकिण अनुदान ४,५३,७८   

नेपाि सिकाि सशतब अनुदान १३,51,91   

प्रदेश सिकाि समानीकिण अनुदान २९,१२  

प्रदेश सिकाि सशतब अनुदान ८३,७९  

आन्तरिक तफब  ३९,७२   

िािश्व वाँडफाँड संघ चािु १,५९,०६   

िािश्व वाँडफाँड पँूनिगत ३,५१,८६   

 िािश्व वाँडफाँड पँुनिगत  १,२३,३०  

 



 

 

र्वर्िर् अवस्था (िजारमा)  

स्थानीय संनचत कोष व्यवस्थापन प्रणािी (SuTRA) मा प्रनवष्ट् भएको श्रोतगत विेटको अवस्था 

िं सं  संनघय सिकाि  प्रदेश सिकाि  आन्तरिक श्रोत 

/िािस्व 

बाँडफाड 

िम्मा 

१ ४४,२७,३२  ६,७२,३१  १९,५५,०७ ७०,५४,७० 

आ व २०७७/०७८ को अिब वानषबक प्रगनत  

िं सं  नशषबकहरु विेट िचब प्रगनत (%) 

१ चािु ४३,६२,२६ १८,९५,०९ ४४ 

२ पँूिीगत २६,९२,४४ ८,४६,८९ ३२ 

िम्मा  ७०,५४,७० २७,४१,९९ ३९ 

 

वानषबक विेट ि िचबको अवस्था 

िं 

सं  

नवविण वानषबक विेट हािसम्मको 

ननकासा    

२०७७ माघ 

सम्मको िचब 
िचब (%) 

१ संघीय सिकाि  ४४,२७,३२ २४,०७,४१ १८,१४,९७  

२ प्रदेश सिकाि ६,७२,३१ ३,२६,३७ १,५४,६७  

३ िािश्व वाँडफाँड १६,४७,०५ ८,८६,२५ ५,५५,६६  

४ आन्तरिक श्रोत ३,०८,०२ २,२९,२० १,६२,४५  

 िम्मा ७०,५४,७० ३८,४९,२३ २६,८७,७७  

 

िचबको िेत्रगत विेट वाँडफाँड 

कं्र 

सं 

र्विर्गत के्षत्र वजेट खचा प्रगर्त (%) 

१ आनथबक नवकास  ४,१५,०७ १,२३,७५ २९ .८१   

२ सामानिक नवकास ३५,६९,७५ १६,०४,५६ ४४ .९५  

३ पूवाबिाि नवकास १७,०६,२८ ५,७०,८४ ३३ .४६   

४ सुशासन तथा 

अन्तिसम्बित िेत्र 
१,७०,३० ४०,४५ २३ .७६   

५ कायाबिय सञ्चािन तथा 

प्रशासननक  
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आन्तररक आर्को अवस्था 

कं्र 

सं  

र्ववरण लक्ष्य प्राप्ति प्रगर्त 

 एकीकृत सम्पती कर ८,०० ३,४८ ४३ .६२   

 भुर्मकर  /मालपोत  ४,०० २,६४ ६६ .२  

१ घि वहाि कि १,०० ३१ ३१ .१   

२ नक्सापास दसु्ति ५० २८ ५७ .४४   

३ नसफारिस दसु्ति १५,०० १०,२८ ६८ .५५   

४ व्यन्धिगत घटना दसु्ति ५,०० १,५७ ३१ .५८  

५ नाता प्रमानणत दसु्ति ५,०० ३९ ७ .८  

६ व्यवसाय िनिस्टर ेशन दसु्ति ५,०० २०,४४ ४०८ .८२   

७ अन्य कि ५,०० १५,९८ ३१९ .७२   

८ वहाि नवटौिी कि    

९ पानकब ङ शुल्क    

१० मनोिञ्जन शुल्क    

११     

 

 

सावबिननक सेवा तथा िमता नवकास तफब  

• सावबिननक प्रशासनिाई िनमुिी  ¸िवाफदेनह ¸पािदशी ि िनसहभानगतामूिक बनाई 

प्रभावकािी ढङ्गिे सावबिननक सेवा प्रवाह गिी सुशासनको प्रत्याभूनत नदन समू्पणब सूचना तथा 

िानकािी यस गाउँपानिकाको  www.roshimun.gov.np मा िाखे्न  ¸स्थानीय सञ्चाि 

माध्यमबाट प्रशािण/प्रकाशन गने  ¸नागरिक वडापत्र ¸गुनासो पेनटका ¸ियनभत्र सूचना कायाब

अनिकािीतथा गुनासो सुने्न अनिकािीको व्यवस्था गरिएको । 

• गाउँपानिकाको वानषबक गनतनवनिहरुिाई पािदशी बनाई गाउँपानिकािाई िनताप्रनत 

िवाफदेनह बनाउन पानिकाको वानषबक सनमिा प्रगनत प्रनतवेदन सावबिननक गरिएको ।  

• संघीय सिकाि तथा प्रदेश सिकाि अन्तगबतका नवनभन्न सशतब कायबिम तथा परियोिना 

कायाबन्वयन गनबका िानग तोनकए वमोनिमका िनशन्धि सेवा किािमा पदपूनतब गिी कायबिम 

कायाबन्वयन गरिएको ।  

• कृनष ि पशु नवकास िेत्रको सेवा प्रवाह नागरिकको घि दैिोमा पुयाबउन एक वडा एक 

प्रानवनिकको अविािणा वमोनिम कमबचािीको व्यवस्थापन गरिएको ।  

• गाउँपानिका स्थापना भए पिात पानिकाको नवनभन्न िेत्रमा सकािात्मक योगदान पुयाबए वापत 

नवनभन्न व्यन्धिहरुिाई गाउँसभाको अवसिमा पुिस्काि तथा सम्मान गरिएको । 

आर्थाक र्वकास तर्ा  



 

कं्र 

सं 

र्ववरण वार्िाक वजेट र्वर्िर् प्रगर्त 

िम्मा िचब  % 

१ कृनष नवकास १,०५,५० १५,२७ १४  .४८  

२ पशुपंिी नवकास ४९,०० ७,७९ १५ .९  

३ उद्यम नवकास ३४,०० ६,८४ २० .१२  

४ सहकािी १५,५० ६,३३ ४० .८८  

 

• दुि उत्पादनमा बृन्धद्ध गिाई नकसानको आयआिबनमा थप टेवा पुयाबउन गाईभैंसी पािन गने 

नकसानिाई प्रोत्सानहत गनब पशु नवमा अनुदान तथा सम्भव भएसम्म नकसानको 

गोठ/िोिसम्म प्रानवनिक सेवा उपिब्ध गिाईएको ।  

• युवा व्यवसायीिाई प्रवद्धबन गने उदे्दश्यिे कोष स्थापना गिी व्याि अनुदानमा नवनत्तय संस्था 

माफब त निम किाबको व्यवस्था गरिएको ।  

• वडाबाट प्राप्त ननवेदनका आिािमा वेिोिगाि व्यन्धिहरुको नामाविी MIS प्रनवष्ट्ी गिी सो 

को आिािमा नू्यनतम िोिगािीको व्यवस्था गरिएको ।  

• र्वपन्नवगा, र्पछडीएका जार्त, एकल मर्िल तथा भूर्मर्िन कृिकिरुको पोिण 

तथा खाद्य सुरक्षाका लार्ग र्र्र्भन्न तरकारीका  १४०० पाकेट र्मनीकीट  र्वतरण 

गररएको ।  

• कृिकिरुको चािना र आवश्यकता अनुसार प्रते्यक वडार्ाट २जनाको 

उपप्तस्थतीमा माहुरीपालन कृिक तार्लम सम्पन्न । 

• वडा नं .३ , ७, र १० मा स्थलगतरुपमा र्कसान सूचीकरण कार्ा सम्पन्न । 

• बडब फ्लू्य तथा िुनोनटक्स िोग ननयन्त्रण  )िेनवि , बडब फ्लू्य तथा सरुवा िोग आनद  (िे नवि िोग 

नवरूद्ध िोप  )३५० नविािोकुकि ) 

• घाँसको नवउ नवतिण  )१९०० के िी ५१३ िनािाई ) 

• पशु नवमाबाट िेनतपुनतब वापत िकम प्राप्त    )५१ िना  ) रु ४० िाि 

• कृषक पाठशािा  )बाख्रा पािन (२ स्थान  ५० िनािाई )७ ि ९ नं वडा ) 

• वडा नं ३ ि १० मा बाख्रा पकेट साना व्यावसानयक कृनष उत्पादन केन्द्र स्थापना  

• वडा नं ९ मा बाख्रा प्रवद्धबन कायबिम 

 

सामार्जक र्वकास तर्ा  

कं्र सं र्ववरण वार्िाक वजेट र्वर्िर् प्रगर्त 

िम्मा िचब  % 

१ नशिा  ¸युवा तथा िेिकुद  २३,००,२९ १२,८७,७८ ५५ .९८   

२ स्वास्थ्य ७,५६,९५ २,१३,४८ २८ .२   

३ मनहिा  ¸वािवानिका   १,६७,८२ ११,१३ ६ .६४   

४ सामानिक सुििा तथा ११,१४,७८ ६,२१,५२ ५६ 



 

पञ्जीकिण 

 

सामार्जक सुरक्षा भिा प्राि गने लाभग्रािीिरुको संख्या र खचा 
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• कोनभड १९ सम्विी िनचेतना अनभबृद्धी कायबिम सञ्चािन गरिएको । 

• कोनभड १९ िोग िोकथाम तथा ननयन्त्रणको िानग नमोवुद्ध न पा सँगको 

साझेदािीमा िनक मा नव मेनथनकोटमा सञ्चानित आइसोिेसन सेन्टिमा ३० 

िना िोशीका नागरिकहरुको सफि उपचाि गरिएको । 

• ५ बेडको कोनभड अस्थायी अस्पताििाई ननिन्तिता नदईएको । 

• १० बेडको अस्पताि स्थापनाको िानग भवन ननमाबण हँुदै गिेको । 

• नसपािी वनथिंङ सेन्टिको भवन वान हाटब वर्ल्बवाइडको सहयोगमा ननमाबण सम्पन्न 

गरिएको । 

• वान हाटब वर्ल्बवाइडको सहयोगमा वनथिंङ सेन्टिहरुमा स्वास्थ्य अनसाइट 

कोनचङ कायबिम सम्पन्न भएको । 

• स्वास्थ्य संस्थाहरुको वानषबक सनमिा कायबिम सम्पन्न भएको । 

• नहमािय मा नव मा एक नवद्यािय एक नसब कायबिम शुरु गरिएको । 

• सुते्किी आमा पोनषिो िाना कायबिम ननिन्ति चनििहेको । 

• घिमै सुते्किी भै हुनसके्न िनटिताबाट बचाउन िोशी गा पा मा सञ्चानित वनथबङ 

सेन्टिहरुसम्म ल्याउन तथा िैिान ननशुल्क एमु्विेन्सको व्यवस्था गरिएको । 



 

• सुते्किी पिात सुते्किी आमा तथा नविातनशशु स्वास्थ्य िाँच स्वास्थ्यकमीबाट 

तीन पटक सम्म घिैमा गने ब्यवस्था गरिएको । 

• सुते्किी आमा पोनषिो िाना कायबिम ननिन्ति सञ्चािन गरिएको । 

• नवपन्न नागरिकहरुिाई उपचाि सहुनियतको िानग २२ िनािाई नसफारिश 

गरिएको । 

• अत्यावश्यक नन:शुल्क औषिीहरुको अभाव हुन ननदन व्यवस्थापकीय पििाई चुस्त दुरुस्त 

बनाईएको । 

• सामानिक सुििा भत्तासबै वडँमा बैंक माफब त नवतिण गरिएको ।  

• सामानिक सुििा भत्ता प्राप्त गने  िाभग्राहीहरुको नवविण अद्यावनिक गरिएको¸ 

• कोनभड १९ बाट प्रभानवत बािबानिकाहरुिाई पुनः नसकाइमा िोड्नका िानग 

िोशी गाउँपानिका अन्तगबत संचानित नवद्याियहरुका बाि नवकासका 

बािबानिकाहरुिाई अनभभावकको सहयोगमा घिमै गिाउन सनकने नसकाइ 

नियाकिापहरु सम्बिी नसकाइ सामग्री छपाइ गिी नवतिण गिीएको । 

• मातृभाषा नशिा िागु भएका २५ वटा नवद्याियहरुका २५ िना नशिकहरुिाई 

मातृभाषा नशिा )तामाङ (पाठ्यसामग्रीको अनभमुन्धिकिण कायबिम संचािन 

भएको । 

• गाउँपानिका अन्तगबत संचानित नवद्याियहरुमा कायबित २ िना प्र .अ.हरुिाई 

प्रिानाध्यापकहरुको नेतृत्व िमता अनभवृन्धद्धका िानग  ५  नदने पुनताबिगी तानिम ,

१  िना माध्यनमक तहका नशिकिाई अंगे्रिी नवषयको  ५  नदने पुनताबिगी तानिम , 

२ िना आिािभूत तह )६-८ (मा अध्यापनित अंग् िेिी ि सामानिक नवषयको ५ 

नदने पुनताबिगी तानिम  ,१  िनािाई माध्यनमक तह  (किा ९ -१२ (का गनणत  

नवषयका नशिकहरुिाई  ५  नदने पुनताबिगी तानिम ि  २  िना नशिकिाई 

आिािभूत तह  )६-८ (का नशिकहरुको िमता अनभवृन्धद्धका िानग  ICT मा 

आिािीत कष्ट्माइि )नशिण नसकाइमा सूचना प्र नवनिको प्रयोग  (तानिम गिी 

िम्मा ८ कहरुिाई िमता नवकासको अवसि प्रदान गिीएको ।िना नशि   

• कोनभड १९ को संिमणको अवस्थामा नवद्यािय संचािन सम्बिी ननिाबरित ६ 

बँुदे मोडानिटी तथा कायाबन्वयन गरिएको ।  

• िोशी गाउँपानिका अन्तगबत संचानित नवद्याियहरुिाई ३ क्लष्ट्िमा नवभािन गिी 

( वडा १ -४ , ५ -८  ि  ९-नवद्याियहरुका १२ ) क्लष्ट्ि वाइि रुपमा ननयनमत रुपमा 

मानसक प्र .अ .बैठक संचािन भएको ।  

• प्रािन्धम्भक साििता ि गनणत कायबिम अन्तगबत ७०  वटा नवद्याियहरुका बाि 

नशिकहरुिाई पुनताबिगी तानिम प्रदान  गरिएको । 

• िानष्ट्र य परििा बोडबद्धािा संचानित परििा, नवद्यािय स्तिको अन्य परििाको, 

सेननटिी प्याड नवतिण तथा व्यवस्थापनतथा नवद्यािय नशिाका अन्य पिहरुको 

ननयनमत तथा आकन्धस्मक अनुगमन तथा ननरििण भएको । 



 

• आ .व .२०७७/७८ मा सम्पादन भएका संनघय सिकाि शसतब अनुदान तथा प्रदेश 

ि स्थानीय काि््यिमहरुको प्रभावकािीताको अविोकन  ,तथा अनुगमन 

ननिीिण गिीएको । 

• १६ वटा माध्यनमक नवद्याियहरुका १६ िना नवद्याथीहरुको सहभागीतामा 

पानिका स्तिीय ननबि प्रनतयोनगतामा सम्पन्न गिी ननवि वाचन तथा पुिस्काि 

नवतिण कायबिम सम्पन्न भएको ।  

• नवद्यािय कमबचािी  ,िेिा  सहायक तथा बाि नवकासमा कायबित बाि 

नशिकहरुिाई उच्च मनोबि बढाउन नेपाि सिकाििे तोकेको नु्यनतम 

पािीश्रनमक )पन्ध्र हिाि (को  व्यवस्था गरिएको ।   

• शुन्य दिबन्दी भएका सामुदानयक नवद्याियहरुका िानग पानिकास्तिीय  

प्राथनमक -१  ि ननमानव -५  ,सानवक उच्चमाध्यनमक  २   गिी िम् मा ८ वटा नशिण 

अनुदानको व्यवस्था गरिएको ।  

• ६९ सामुदानयक तथा ३ संस्थागतसनहत ७२ वटै  नवद्याियहरुको IEMIS 

अद्यावनिक तथा अनिाइन पोटबिमा अपिोड गने कायब सम्पन्न गरिएको ।  

• िोशी गाउँपानिका स्तिीय अध्यिकप प्रनतयोनगता संम्पन्न भएको । 

• िोशी गाउँपानिका अन्तगबतका नवद्याियहरुमा अध्ययनित नवद्याथीहरुको 

शैनिक गुणस्ति मापन तथा अनभवृन्धद्ध गनबका िानग तहगत रुपमा क्लष्ट्िवाइि 

तथा पानिकास्तिीय अनतरिि नियाकिाप संचािन भएको । 

• गाउँपानिकाको समग्र शैनिक तथ्ाङ्कहरु समेटेि अनघल्लो आ  .व.बाटै बानषबक 

तथा चौमानसक रुपमा िोशी    शैनिक बुिेनटन प्रकाशन गिीएको तथा भइिहेको 

। 

• ६९ सामुदानयक तथा ३ संस्थागतसनहत ७२ वटै  नवद्याियहरुका िानग IEMIS 

अद्यावनिक तथा अनिाइन पोटबिमा अपिोड सम्बिी अनभमुन्धिकिण /तानिम 

प्रदान गिीएको  ।   
 

पूवााधार र्वकास तर्ा  

बिेट नसमा ि िेत्रगत आिािमा योिनाहरु     
ि 

स नबषयगत छेत्र 
५ िाि सम्म 

५ देन्धि १० 

िािसम्म 

१० देन्धि ३० 

िािसम्म 

३० िाि 

देन्धिमानथ िम्मा 

१ सडक 52 9 3 5 69 

२ िानेपानी 19 2 1 2 24 

३ नसचाई 16 3 0 0 19 

४ कायाबियभवन 4 0 1 1 6 

५ मठ मन्धन्दिपाटी पौवा 59 1 3 0 63 

  िम्मा 150 15 8 8 181 

 

पूवााधार र्वकास र्ोजनािरुको प्रगर्त अवस्था 



 

 

योिनाहरु प्रगनत (नक मी ( योिनाहरु प्रगनत 

सडक तफब    िानेपानीतफब    

नया टर ैक सडक 28.43 पाइप िाइन (m) 10900 

स्तिोनती सडक 15.6 ट्यांकीननमाबण 4 

सडक ममबत / सिसफाई  113.1 िािासंख्या 380 

ग्रावेनिंग सोनिंग सडक 4.437 नसचाई (हेक्टि( 2270m canal 

कािोपते्र सडक 0 पोििी (वटा( 0 

कायाबिय भवन )वटा(  4 मठ मन्धन्दि (वटा( 46 

झोिंुगे पुि )वटा (  0 अन्य )वटा(  33 

 

ि

स 
आनथबक बषब 

सडककोिम्बाई )नक मी मा(  

सडक पुि  

(वटा( 

झोिंुगे 

पुि  

(वटा( िुिे कच्ची ग्रावेि कािोपते्र िम्मा 

१ २०७७ /आषाढ मसान्तसम्म७८  213.00 2.69 0.00 
215.6

9     

२ 

चािु आ ब २०७८ /७९ मा ननमाबण 

सम्पन्नभएका  (थप भएका ( 26.31 0.00 0.00 26.31     

३ कुि िम्मा 239.31 2.69 0.00 
242.0

0     

 

िस आनथबक बषब 

सडककोिम्बाई 

)नक मी मा(      

प्रादेनशक सडक स्थानीय सडक िम्मा 

१ २०७७ /७८  आषाढ मसान्तसम्म 21.00 215.69 236.69 

२ 

चािु आ ब २०७८ /७९ मा ननमाबण 

सम्पन्नभएका  (थप भएका ( 0.00 26.31 26.31 

३ कुि िम्मा 21.00 242.00   

 

• गाउँपानिकाको आफ्नै अस्थाई भवन ननमाबण गिी सेवा प्रवाह गरिएको तथा स्थाई भवन 

ननमाबण कायब समेत थािनी भई सकेको । 

• सामानिक सञ्जाि  ¸टेनिफोन ि कायाबियमा नै उपन्धस्थत भई नवकास आयोिना िगायत सेवा 

प्रवाहका सम्बिमा आएका गुनासाहरुका सम्बिमा तत्काि सम्वोिन गने गरिएको ।  

वातावरण तथा र्वपद 

• पानिका नभत्र हुन सके्न प्राकृनतक नवपनत्तको िनतिाई नू्यननकिण गदै उद्धाि  ¸िाहत  नवतिण ि 

पुनरुत्थान तथा पुनस्थापनाका कायबमा िोड नदई एमु्विेन्सिाई २४ सै घण्टा सुचारु अवस्थामा 

िान्धिएको । 



 

न्यार्र्क सर्मर्त/कानुन 

• न्यानयक सनमनत समि प्राप्त भएका उिुिीहरुको समयमै सुनुवाई भएको ।  

• उिुिीको सुनुवाईका िानग ईििासको व्यवस्था गरिएको ।  

• हािसम्म  ७ वटा ऐन¸ ३  वटा ननयमाविी ि ३७  वटा कायबनवनिहरु स्वीकृत ।  

 

पारदर्शाता तथा सुशासन  

कं्र 

सं  

र्ववरण  आ व २०७६/०७७ आ व २०७७/०७८ 

१ सावबिननक सुनुवाई कोनभड-१९ को असि २ चौमानसक भएको  

२ सामानिक परििण भएको   

३ नागरिक वडापत्रको व्यवस्था  छ छ 

४ website अद्यावनिक  छ छ 

५ Facebook Page छ  छ 

६ सञ्चाि माध्यमबाट सूचना 

सावबिननक 

 भएको  भएको  

 

उजुरी वा गुनासो  
 

  

२) सुचना प्रर्वर्ध: 

• गाउँपानिका कायाबिय ि मातहतका अन्य सिकािी कायाबियको 

ईन्टिनेट ब्यबस्थापन गिीएको ।  

• गाउँपानिकाको संबेदनशीि २ िेत्रमा नस.नस टी भी िडान गने कायब 

गिीएको  । 

• वेवसाईट ब्यबस्थापन तथा अध्याबनिक गिीएको ।  

• गाउँपानिकाको सामानिक संिािहरु ननयनमत रुपमा अध्याबनिक 

गिीएको ।  

• गाउँपानिकाकका पुिा अनभिेिहरुिाई नडनििि प्रनबनिमा 

रुपाण्तिण गनब थािनन गिी िेिै अननिेिहरु ब्यबस्थापन गिीएको ।  

• मन्त्रािय सँग ननयनमत रुपमा सहकायब ि सम्पकब  गरि सुचना 

आदानप्रदान गरिएको ।  



 

• मन्त्राियबाट मानगएका नवविणहरु समयमै पे्रनषत गने काम गिीएको 

।  

• कायाबियमा िहेका समु्पणब कम्पु्यटि तथा नप्रन्टहरुिाई ननयनमत 

संचािन हुन सके्न अवस्थामा िान्धिएको । 

३) पशुपंर्छ  तथा कृर्ि शाखा: 

• १५०० वटा पशुको उपचाि गरिएको ।  

• २००० पशुिाई नामे्ल िुकाको औषनि नवतिण गिीएको । 

• िोिेत िोग नवरुद्धको िोप ३७०० पशुिाई नदईएको । 

• िेनवि नवरुद्धको िोप ३०० पशुिाई िगाईएको । 

• १०७१ वटा पशुको बन्ध्याकिण गरिएको । 

• १७५ िना ब्यन्धििाई २००० के.नि घासको नवउ नवतिण गरिएको ।  

• पशु शािासँग सम्बन्धित अन्य प्रसासननक कायब गरिएको ।  

• १३ िना कृषकिाई ७०० के.नि िसुनको नबउ नवतिण गरिएको ।  

 

  



 

८) सूचना अनिकािी, प्रबिा ि प्रमुि, उपप्रमुि ि 

प्रमुि प्रशासकीय अनिकृतको नाम थि 

प्रमुि: नड.नब िामा  

उप-प्रमुि: िन्धक्ष्म कुमािी उपे्रती बतौिा 

प्रमुि प्रशासकीय अनिकृत: िाम बहादुि तामाङ 

प्रबिा : पदम बहादुि िामा 

सुचना अनिकािी: प्रकाश पौड्याि 

९) गाउँपानिकाको वेवसाईट: 

िोशी गाउँपानिकाको वेवसाईट:  roshimun.gov.np  

१०) गाउँपानिकािे सूचना प्रकाशन गने: 

गाउँपानिकािे वेवसाईट, फेसबुक पेि, गु्रप एस.एम.एस, का साथसाथै िनडयो िोशी बाट 

दैननक रुपमा गाउँपानिकािे सम्पादन गिेका कायबहरु प्रकाशन गने गिेको छ ।  


