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१) िोशी गाउँपान्िका स्वरुप ि प्रकृन्त  

 काभ्रेपिाञ्चोक न्िल्िामा गठन भएका १३ तहहरु मध्ये यो गाउँपान्िका तत्कान्िन १० वटा गान्वसहरु िहिेपाग,ु न्शिि 

आम्बोटे, महादवेटाि, न्शसािानी, न्सपािी न्चिाउने, कटुधिेवेशी, िापाबचोक, मंगिटाि, वान्ल्टङ ि न्भमिोिी न्मिाएि 

बनाईएको छ । यस गाउँपान्िकाको पवूबमा सनुकोशी गाउँपान्िका (न्सधििुी), पन्िममा नमोवदु्ध नगिपान्िका, उत्तिमा न्तमाि 

गाउँपान्िका िदन्िणमा महाभाित ि बेथानचोक गाउँपान्िका िहकेा छन् । यस गाउँपान्िकाको िेत्रफि १७६ वगब न्किो न्मटि 

िहकेो छ भन े२०६८ सािको िनगणनाको आिािमा२८,७४६ िनसंख्या िहकेो छ िस मध्ये १३,५३१ परुुष ि १५,५१५ मन्हिा 

िहकेा छन ्। हािै मात्र गरिएको सबेिणको तथयांक हदेाब कुि िनसंख्या ३९,०६८ ि ६,२६२ घिििुी िहकेो छ । नपेािको बतबमान 

संन्विानमा भएको व्यवस्था बमोन्िम प्रत्येक गाउँपान्िका एक अन्वन्छछधन उत्तिान्िकािवािा स्वशान्सत ि संगन्ठत संस्था हुनछे । 

गाउँपान्िकाको आफ्नो छुट्ट ैछाप हुनेछ । गाउँपान्िकाि ेव्यन्ि सिह चि-अचि सम्पन्त्त प्राप्तगनब, उपभोग गनब ि बचेन्विन गनब 

सक्नेछ । गाउँपान्िकािे व्यन्ि सिह आफ्नो नाम बाट नान्िस उििु गनब ि सो उपिपन्न सोही नामबाट नान्िस उििु िाग्न सक्नछे 

भधन ेउल्ििे गिे अनुसाि न ैयस गाउँपान्िका पन्न सञ्चािन ि व्यवन्स्थत गरिएको छ । प्रन्त वगब न्क.मी. २२१ िनघनत्व िहकेो 

यस गाउँपान्िका महाभाित श्रृंििाको उत्तिी मोहडा िनु िोशी िोिा भधदा मान्थको भाग िहकेो छ । यस गाउँपान्िकामा 

ऐन्तहान्सक स्थिहरु, पयबटन्कय स्थिहरु िगायतका अन्िकाशं िते्र कृन्ष उत्पादन, वन िंगि ि िन्डबुटी उत्पादनको प्रचिु 

सम्भावना बोकेका छन् ।  

यस गाउँपान्िकामा न्वशेष गिी न्हधद,ु ि वौद्ध िमाबवािम्वीहरुको बसोबास िहकेो छ । तामाङ िान्तको वाहुल्यता िहकेो 

यस गाउँपान्िकामा व्राम्हण, िेत्री, मगि, नेवाि, ठकुिी, कामी, दमाई, साकीको बसोबास िहकेो छ भने िोपोधमिु आन्दवासी 

िनिान्त हाय ूि पहिी िातीको पन्न बसोबास िहकेो छ । यहाँका नागरिकहरुिे कृन्ष, पशपुािन ि व्यापाििाई मखु्य पेशाको रुपमा 

ऐन्तहान्सक कािवाटै अँगाल्द ै आएका छन ् । िनु्ििेि, वनेपा ि काठमाडौं उपत्यकावाट नन्िक िहकेोि े यस गाउँपान्िकाको 

आन्थबक सामान्िक न्वकासमा प्रत्यि सकािात्मक प्रभाव पिेको छ । यस गाउँपान्िकाको आिा भधदा बढी वडाहरुिाई न्व.न्प. 

िािमागबिे यातायातमा सहिता ल्याएको छ भन ेस्थानीय उत्पादनको बिािीकिणको िान्ग पन्न मद्दत पगुेको छ । यहाँ उत्पादन हनु े

कृन्षिधय तथा पशिुधय उपिहरु न्तनै बिाि िते्रमा वढी िपत ि न्विी हुन ेगिेको छ । भौगोन्िक रुपमा मध्यम स्तिीय पहाडी 

ििाति िहकेो यस िते्रमा मानव वसोबास ि पयबटन व्यवसायको िान्ग अन्त उपयिू स्थानहरु िहकेा छन ् । यहा ँ भएका 

सम्भावनाहरुिाई अवसिको रुपमा परिणत गनब ि यहाँ िहकेा समस्याहरुको धयनूीकिण गने िममा योिनाबद्ध तौिवाट िाग्नु पन े

आवश्यकता िहकेो न्वन्ित ैछ ।  

यस गाउँपान्िकाि े िमशः यस िेत्रको समग्र न्वकासका पहिहरु गद ै िैिान हिेक वषब वान्षबक रुपमा योिना तथा 

कायबिमहरु ठोस रुपमा तयाि गिी अगान्ड बन्ढिहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िोशी गाउँपान्िकाको नक्सा  



 

२)  गाउँपान्िकाको काम, कतबब्य ि अन्िकाि  

क. नगि प्रहिी 

(१) नगि प्रहिीको गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन, न्नयमन तथा नगि प्रहिी सम्बधिी नीन्त, काननू ि मापदण्डको 

न्नमाबण तथा कायाबधवयन, 

(ि. सहकािी संस्था 

(१) सहकािी संस्था सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्डको न्नमाबण, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

ग. एफ.एम. सञ्चािन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. िेन्डयो सञ्चािन अनमुन्त, नवीकिण, न्नयमन ि िािेिी, 

घ. स्थानीय कि, सेवा शलु्क तथा दस्तिु 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही सम्पन्त्त कि, घि बहाि कि, घि िग्गा िन्िष्ट्रेशन शलु्क, सवािी 

सािन कि, सेवा शलु्क दस्तिु, पयबटन शलु्क, न्वज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनू्मकि (मािपोत), मनोिञ्िन कि 

सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय पवूाबिाि तथा सेवाको शलु्क न्निाबिण, सड्ढिन ि व्यवस्थापन, 

(३) रेन्कङ्ग, कायान्कङ्ग, क्यानोन्नङ्ग, बञ्िी िम्प, न्िपफ्िायि, र् यान्फ्टङ्ग, मोटिबोट, केविुकाि सेवा 

िगायत अधय िि तथा स्थि िेत्रमा सञ्चािन हुने नवीन पयबटकीय सेवा तथा साहन्सक िेिको शुल्क, 

(४) िडीबटुी, कवाडी ि िीविधत ुकि न्निाबिण तथा सङ्किन, 

(५) स्थानीय िािस्वको आिाि न्वस्ताि तथा प्रवद््रिन, 

(६) ढुगा,ं न्गट्टी, वािवुा, माटो, काठ दाउिा, ििाििुी, स्िेट, ििीढुगां आन्द प्राकृन्तक एवं िानीिधय वस्तकुो 

न्बिी तथा न्नकासी शुल्क दस्तिु संकिन 

(७) न्सफारिस, दताब, अनमुन्त, नवीकिण आन्दको शुल्क, दस्तिु न्निाबिण ि संकिन 

(८) स्थानीय िािस्व प्रवद््रिनका िान्ग प्रोत्साहन, 

(९) िािस्व सचूना तथा तथयाकंको आदान प्रदान, 

(१०) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व चहुावट न्नयधत्रण सम्बधिी नीन्त, 

काननू, मापदण्ड ि न्नयमन, 

(११) स्थानीय पवूाबिाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तिु सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड ि न्नयमन, 

(१२) मािपोत सकंिन, 

(१३) कि तथा सेवा शुल्क सम्बधिी अधय कायब। 

ङ. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बधिी नीन्त, मापदण्ड, सेवा शतब, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) संन्विानको िािा ३०२ को उपिािा (२) बमोन्िम समायोिन भएका कमबचािीको व्यवस्थापन, उपयोग ि 

समधवय, 

(३) सगंठन न्वकास, िनशन्ि व्यवस्थापन ि वनृ्त्त न्वकास, 

(४) स्थानीय काननू बमोन्िम सगंठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गिी सगंठन संिचना तथा दिबधदी न्निाबिण, 

(५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चाि प्रन्वन्िको उपयोग, प्रवद््रिन ि न्नयमन, 

(६) िनशन्ि व्यवस्थापन तथा वनृ्त्त न्वकास, 

(७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बधिी अधय कायब । 



 

च. स्थानीय तथयाकं ि अन्भिेि सकंिन 

(१) स्थानीय तथयाकं सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) आिािभतू तथयाकं सड्ढिन ि व्यवस्थापन, 

(३) िधम, मतृ्य,ु न्ववाह, सम्बधि न्वछछेद, बसाइसिाइ दताब ि पारिवारिक िगतको अन्भिेि तथा पञ्िीकिण 

व्यवस्थापन, 

(४) सचूना तथा सञ्चाि, प्रन्वन्ियिु आिािभतू तथयाकंको सकंिन ि व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीय तथयाकं ि अन्भिेि सकंिन सम्बधिी अधय कायब । 

छ. स्थानीयस्तिका न्वकास आयोिना तथा परियोिना 

(१) न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड तिुबमा, कायाबधवयन, अनगुमन, मूल्याकंन 

ि न्नयमन, 

(२) आन्थबक, सामान्िक, सांस्कृन्तक, वाताविणीय, प्रन्वन्ि ि पवूाबिाििधय न्वकासका िान्ग आवश्यक 

आयोिना तथा परियोिनाहरूको तिुबमा, कायाबधवयन, अनगुमन तथा मलू्याकंन, 

(३) आयोिनाको अध्ययन, अनसुधिान तथा प्रभाव मलू्याकंन, 

(४) सम्भाव्य प्राकृन्तक श्रोत तथा सािनको पन्हचान तथा अन्भिेि व्यवस्थापन, 

(५) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही शहिी न्वकास, बस्ती न्वकास ि भवन सम्बधिी नीन्त, काननू, 

मापदण्ड तथा सो सम्बधिी योिना तिुबमा, आयोिना पन्हचान, अध्ययन, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(६) िान्ष्ट्रय भवन संन्हता तथा मापदण्ड बमोन्िम भवन न्नमाबण अनमुन्त, अनगुमन ि न्नयमन, 

(७) सिकािी भवन, न्वद्यािय, सामदुान्यक भवन, सभागहृ ि अधय सावबिन्नक भवन तथा संिचनाको न्नमाबण ि 

ममबत सम्भाि तथा सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(८) सङ्घीय ि प्रदशेस्तिीय आयोिना तथा परियोिनाको कायाबधवयनमा समधवय, सहिीकिण ि सहयोग, 

(९) सिुन्ित बस्ती न्वकास सम्बधिी नीन्त, योिना, कायबिम तिुबमा, कायाबधवयन, अनगुमन, न्नयमन ि मलू्याकंन, 

(१०) सावबिन्नक न्नमाबण कायबको िान्ग प्रचन्ित काननू बमोन्िमको “घ” वगबको इिाितपत्रको िािी, नवीकिण 

तथा िािेिी, 

(११) पयबटन िेत्रको न्वकास, न्वस्ताि ि प्रवद््रिन सम्बधिी आयोिनाहरूको पन्हचान, कायाबधवयन, व्यवस्थापन, 

अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१२) नवीन पयबटकीय सेवा तथा कायबहरू सम्बधिी आयोिनाहरूको पन्हचान, कायाबधवयन, व्यवस्थापन, 

अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१३) न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बधिी अधय कायब । 

ि. आिािभतू ि माध्यन्मक न्शिा 

(१) प्रािन्म्भक बाि न्वकास तथा न्शिा, आिािभतू न्शिा, अन्भभावक न्शिा, अनौपचारिक न्शिा, ििुा तथा 

वैकन्ल्पक न्निधति न्सकाइ, सामदुान्यक न्सकाइ ि न्वशेष न्शिा सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुबमा, 

कायाबधवयन, अनगुमन, मूल्याकंन ि न्नयमन, 

(२) सामदुान्यक, संस्थागत, गुठी ि सहकािी न्वद्यािय स्थापना, अनमुन्त, सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा न्नयमन, 

(३) प्रान्वन्िक न्शिा तथा व्यावसान्यक तान्िमको योिना तिुबमा, सञ्चािन, अनमुन्त, अनगुमन, मूल्याकंन ि 

न्नयमन, 

(४) मातभृाषामा न्शिा न्दने न्वद्याियको अनुमन्त, अनुगमन तथा न्नयमन, 

(५) गान्भएका वा बधद गरिएका न्वद्याियहरूको सम्पन्त्त व्यवस्थापन, 

(६) गाउँ तथा नगि न्शिा सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन, 



 

(७) न्वद्यािय व्यवस्थापन सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन, 

(८) न्वद्याियको नामाकिण, 

(९) सामदुान्यक न्वद्याियको िग्गाको स्वान्मत्व, सम्पन्त्तको अन्भिेि, संििण ि व्यवस्थापन, 

(१०) न्वद्याियको गणुस्ति अन्भवनृ्द्ध तथा पाठ्यसामग्रीको न्वतिण, 

(११) सामदुान्यक न्वद्याियको न्शिक तथा कमबचािीको दिबधदी न्मिान, 

(१२) न्वद्याियको नक्साकंन, अनमुन्त, स्वीकृन्त, समायोिन तथा न्नयमन, 

(१३) सामदुान्यक न्वद्याियको शैन्िक पवूाबिाि न्नमाबण, ममबत सम्भाि, सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

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

(१५) न्वद्याथी न्सकाई उपिब्िीको पिीिण ि व्यवस्थापन, 

(१६) न्नःशलु्क न्शिा, न्वद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवनृ्त्तको व्यवस्थापन, 

(१७) ट्यसून, कोन्चङ िस्ता न्वद्यािय बान्हि हुने अध्यापन सेवाको अनमुन्त तथा न्नयमन, 

(१८) स्थानीयस्तिको शैन्िक ज्ञान, सीप ि प्रन्वन्िको संििण, प्रवद््रिन ि स्तिीकिण, 

(१९) स्थानीय पसु्तकािय ि वाचनाियको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(२०) माध्यन्मक तहसम्मको शैन्िक कायबिमको समधवय ि न्नयमन, 

(२१) सामदुान्यक न्वद्याियिाई न्दने अनदुान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन, न्वद्याियको आय व्ययको िेिा 

अनशुासन कायम, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२२) न्शिण न्सकाइ, न्शिक ि कमबचािीको तान्िम तथा िमता न्वकास, 

(२३) अन्तरिि शैन्िक न्ियाकिापको सञ्चािन । 

झ. आिािभतू स्वास्थय ि सिसफाई 

(१) आिािभतू स्वास्थय ि सिसफाई तथा पोषण सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिनाको तिुबमा, कायाबधवयन 

तथा न्नयमन, 

(२) आिािभतू स्वास्थय, प्रिनन स्वास्थय ि पोषण सेवाको सञ्चािन ि प्रवद््रिन, 

(३) अस्पताि ि अधय स्वास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) स्वास्थय सेवा सम्बधिी भौन्तक पवूाबिाि न्वकास तथा व्यवस्थापन, 

(५) स्वछछ िानेपानी तथा िाद्य पदाथबको गणुस्ति ि वाय ुतथा ध्वन्नको प्रदषूण न्नयधत्रण ि न्नयमन, 

(६) सिसफाई सचेतनाको अन्भवनृ्द्ध ि स्वास्थयिधय फोहोिमैिाको व्यवस्थापन, 

(७) स्वास्थयिधय फोहिमैिा सड्ढिन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, न्वसिबन ि सोको सेवा शलु्क न्निाबिण ि न्नयमन, 

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

(९) औषन्ि पसि सञ्चािन, अनमुन्त, अनगुमन ि न्नयमन, 

(१०) सिसफाई तथा स्वास्थय िेत्रबाट न्नष्ट्कान्सत फोहोिमैिा व्यवस्थापनमा न्निी तथा गैिसिकािी िेत्रसँग 

समधवय, सहकायब ि साझेदािी, 

(११) परिवाि न्नयोिन तथा मातनृ्शश ुकल्याण सम्बधिी सेवा सञ्चािन, अनमुन्त, अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१२) मन्हिा तथा बािबान्िकाको कुपोषण धयनूीकिण, िोकथाम, न्नयधत्रण ि व्यवस्थापन । 

ञ. स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संििण ि िैन्वक न्वन्विता 

(१) स्थानीय व्यापाि, वस्तकुो माग, आपनू्तब तथा अनगुमन, उपभोिा अन्िकाि तथा न्हत सम्बधिी नीन्त, काननू, 

मापदण्ड, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) बिाि तथा हाट बिाि व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपनू्तब तथा न्नकासी प्रिेपण, मलू्य न्निाबिण ि अनगुमन, 



 

(४) स्थानीय व्यापाि ि वान्णज्य सम्बधिी पवूाबिाि न्नमाबण, 

(५) स्थानीय वस्त ुि सेवा व्यापािको मलू्य तथा गणुस्तिको अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिका व्यापारिक फमबको दताब, अनमुन्त, नवीकिण, िािेिी, अनगुमन ि न्नयमन, 

(७) स्थानीय व्यापािको तथयाकं प्रणािी ि अध्ययन अनसुधिान, 

(८) न्निी तथा गैिसिकािी िेत्रसग समधवय ि सहकायब, 

(९) स्थानीय व्यापाि प्रवद््रिन, सहिीकिण ि न्नयमन, 

(१०) स्थानीय बौन्द्धक सम्पन्त्तको संििण, प्रवद््रिन ि अन्भिेिाकंन, 

(११) उपभोिा सचेतना अन्भवनृ्द्ध, िन्ित उपभोिाको िगत व्यवस्थापन ि स्थानीय वस्त ुतथा सेवाको गणुस्ति 

पिीिण, 

(१२) वाताविण संििण ि िैन्वक न्वन्विता सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुबमा तथा 

त्यसको कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(१३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्िम धयनूीकिण, 

(१४) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थयमा प्रन्तकूि असि पने न्कन्समका उपभोग्य वस्तकुो बेचन्विन ि उपभोग तथा 

वाताविणीय प्रदषूण ि हान्नकािक पदाथबहरूको न्नयधत्रण, अनगुमन तथा न्नयमन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा सिसफाई तथा फोहिमैिा व्यवस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तिमा धयनू काबबनमिूी तथा वाताविणमैत्री न्वकास अविम्बन, 

(१७) स्थानीयस्तिमा हरित िेत्रको संििण ि प्रवबद्धन, 

(१८) स्थानीयस्तिमा वाताविण संििण िेत्र न्निाबिण ि व्यवस्थापन, 

(१९) स्थानीय बिाि व्यवस्थापन, वाताविण संििण ि िैन्वक न्वन्विता सम्बधिी अधय कायब। 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक ि न्सचाइ 

(१) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक ि न्सचाइ सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बधिी योिना 

तिुबमा, कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक, झोिगुें पिू, पिेुसा, न्सँचाइ ि तटबधिन सम्बधिी गरुुयोिनाको तिुबमा, 

कायाबधवयन, ममबत, सम्भाि ि न्नयमन, 

(३) स्थानीयस्तिका न्सँचाइ प्रणािीको न्नमाबण, सञ्चािन, िेिदिे, ममबत सम्भाि, स्तिोधनन्त, अनगुमन ि न्नयमन, 

(४) यातायात सिुिाको व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक सम्बधिी अधय कायब । 

ठ. गाउँसभा, नगि सभा, मेिन्मिाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१) गाउँसभा वा नगिसभा सम्बधिी नीन्त, काननू ि कायबन्वन्ि, 

(२) स्थानीयस्तिका न्वषय िेत्रगत नीन्त तथा िणनीन्त, आवन्िक तथा वान्षबक योिना, कायबिम ि बिेट 

स्वीकृन्त, 

(३) सभाका सन्मन्तहरूको गठन ि सञ्चािन , 

(४) स्थानीय तहबीच साझा सिोकाि तथा साझेदािीका न्वषयमा संयिु सन्मन्त गठन, 

(५) कायबपान्िका तथा धयान्यक सन्मन्तबाट सभामा प्रस्ततु प्रन्तवेदनमान्थ छिफि तथा सो सम्बधिमा आवश्यक 

न्नदशेन, 

(६) न्वकास योिना तथा कायबिमको प्रभावकािी कायाबधवयन तथा सशुासनको िान्ग कायबपान्िकािाई न्नदशेन, 

(७) गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकािाई आन्थबक व्ययभाि पने न्वषयको न्नयमन, 



 

(८) स्थानीय मेिन्पिाप ि मध्यस्थता, 

(९) गाउँ सभा, नगि सभा, मेिन्मिाप ि मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बधिी अधय कायब । 

ड. स्थानीय अन्भिेि व्यवस्थापन 

(१) स्थानीय अन्भिेि व्यवस्थापन सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिनाको न्नमाबण, कायाबधवयन, अनगुमन ि 

न्नयमन, 

(२) िनसाङ्न्ख्यक, प्राकृन्तक, आन्थबक, सामान्िक, सांस्कृन्तक, भौन्तक पवूाबिाि, िोिगािीको अवस्था, कूि 

ग्राहस्थय उत्पादन, प्रन्तव्यन्ि आय, मानव न्वकास तथा िैन्गंक सशिीकिण सचूकाड्ढ, िािश्व तथा आयव्यय 

समेतको तथयाकं सकंिन ि प्रशोिन गिी नवीनतम प्रन्वन्ियुि ि िान्ष्ट्रय तथा स्थानीय सचूना प्रणािीमा आवद्धता 

ि पाश्र्व न्चत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावन्िक अन्भिेिन, 

(३) सचूना तथा अन्भिेि केधद्रको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४) सावबिन्नक सम्पन्त्त, सामुदान्यक सम्पन्त्त, भवन, सडक, पसि, व्यवसायको न्वविण सन्हतको अद्यावन्िक 

अन्भिेि, 

(५) आफ्नो िेत्रन्भत्र सम्पधन भएका तथा चाि ुयोिनाको न्वविण ि त्यस्तो योिनाको सम्पन्त्तको अद्यावन्िक 

अन्भिेिन, 

(६) स्थानीय अन्भिेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रन्वन्िको उपयोग, 

(७) स्थानीय अन्भिेि व्यवस्थापन सम्बधिी अधय कायब। 

ढ. िग्गा िनी दताब प्रमाणपिुाब न्वतिण 

(१) स्थानीय िग्गाको नाप नक्सा, न्कत्ताकाट, हािसान्वक, िन्िष्ट्रेशन नामसािी तथा दान्िि िािेि, 

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

(३) भनू्मको वगीकिण अनुसािको िगत, 

(४) सावबिन्नक प्रयोिनका िान्ग िग्गा प्रान्प्त, मआुब्िा न्निाबिण तथा न्वतिणमा समधवय ि सहिीकिण, 

(५) नापी नक्सा तथा िग्गाको स्वान्मत्व न्निाबिण कायबमा समधवय ि सहिीकिण, 

(६) िग्गा िनी दताब प्रमाणपिुाब न्वतिण सम्बधिी अधय कायब । 

ण. कृन्ष तथा पशपुािन, कृन्ष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थय, सहकािी 

(१) कृन्ष तथा पशपुािन, कृन्ष उत्पादन व्यवस्थापन ि पश ुस्वास्थय सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, 

योिना, कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) कृन्ष तथा पशपुधछी बिाि सचूना, बिाि तथा हाटबिािको पवूाबिाि न्नमाबण, साना न्सँचाइ न्नमाबण, तान्िम, 

प्रन्वन्ि प्रसाि, प्रान्वन्िक टेवा, कृन्ष सामग्री आपनू्तब ि कृषक िमता न्वकास कायबिमको सञ्चािन, अनगुमन ि 

न्नयमन, 

(३) कृन्ष तथा पशपुिीिधय प्राकृन्तक प्रकोप तथा महामािी िोगको न्नयधत्रण, 

(४) पशपुिी न्चन्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 

(५) कृन्ष वाताविण संििण तथा िैन्वक न्वन्विताको संििण ि प्रवद््रिन, 

(६) पशनुश्ल सिुाि पद्धन्तको न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(७) उछच मूल्ययिु कृन्षिधय वस्तकुो प्रवद््रिन, न्वकास तथा बिािीकिण, 

(८) स्थानीय चिन तथा िकब  न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(९) पश ुआहािको गणुस्ति न्नयमन, 

(१०) स्थानीयस्तिमा पशपुिी सम्बधिी तथयाड्ढको व्यवस्थापन ि सचूना प्रणािी, 



 

(११) पश ुबिशािा ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(१२) पशपुिी सम्बधिी बीमा ि किाब सहिीकिण, 

(१३) पशपुािन तथा पश ुस्वास्थय सम्बधिी अधय कायब। 

त. िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्ि ि अशिहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ्घ ि प्रदशे काननूको अिीनमा िही सामान्िक सिुिा कायबिमको कायाबधवयन, सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन, 

(२) िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्ि तथा असहायको िगत अद्यावन्िक, परिचयपत्र न्वतिण, सामान्िक 

सिुिा तथा सनु्विाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण, 

(३) िेष्ठ नागरिक क्िव, न्दवा सेवा केधद्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केधद्रको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सङ्घ तथा प्रदशेसँगको समधवयमा अपा·ता पनुस्र्थापना केधद्र, ज्येष्ठ नागरिक केधद्र तथा अशि स्याहाि 

केधद्रको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(५) सडक बािबान्िका, अनाथ, असहाय, अशि ि मानन्सक असधतिुन भएका व्यन्िहरूको पनुस्र्थापना 

केधद्रको सञ्चािन, व्यवस्थापन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) िेष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यन्ि ि अशिहरूको व्यवस्थापन सम्बधिी अधय कायब । 

थ. बेिोिगािको तथयाकं सकंिन 

(१) िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशन्िको तथयाड्ढ सड्ढिन, प्रशोिन ि सचूना प्रणािीको स्थापना, 

(२) स्थानीयस्तिमा िहकेा स्वदशेी तथा न्वदशेी श्रन्मकको िगत सकंिन तथा सचूना व्यवस्थापन, 

(३) न्वन्भधन िेत्र तथा न्वषयका दि िनशन्िको तथयाकं सकंिन तथा व्यवस्थापन, 

(४) सिुन्ित वैदने्शक िोिगािी ि वैदने्शक िोिगािीमा िहकेो श्रमशन्िको सचूना तथा तथयाकंको सकंिन तथा 

व्यवस्थापन, 

(५) िोिगाि सचूना केधद्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन, 

(६) वैदने्शक िोिगािीमा िाने श्रमशन्िको िान्ग न्वत्तीय साििता ि सीपमिूक तािीमको सञ्चािन, 

(७) वैदने्शक िोिगािीबाट फकेका व्यन्िहरूको सामान्िक पनुः एकीकिण, 

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

(९) बेिोिगािको तथयाकं सकंिन सम्बधिी अधय कायब। 

द. कृन्ष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चािन ि न्नयधत्रण 

(१) कृन्ष प्रसाि सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) कृन्ष प्रसाि तथा िनशन्िको प्रिेपण, व्यवस्थापन ि परिचािन, 

(३) कृषकहरूको िमता अन्भवनृ्द्ध, प्रान्वन्िक सेवा, टेवा, सीप न्वकास ि सशिीकिण, 

(४) कृन्ष न्बउन्विन, नश्ल, मििाद ि िसायन तथा औषन्िहरूको आपनू्तब, उपयोग ि न्नयमन, 

(५) कृषक समहू, कृन्ष सहकािी ि कृन्ष सम्बधिी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समधवय, व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा कृन्ष सम्बधिी प्रन्वन्िको संििण ि हस्ताधतिण, 

(७) कृन्ष सम्बधिी सचूनाको प्रचािप्रसाि, 

(८) स्थानीयस्तिका स्रोत केधद्रहरूको न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(९) प्रागांरिक िेती तथा मिको प्रवद््रिन ि प्रचाि प्रसाि, 

(१०) कृन्ष प्रसािको व्यवस्थापन, सञ्चािन ि न्नयधत्रण सम्बधिी अधय कायब । 



 

ि. िानेपानी, साना ििन्वद्यतु आयोिना, वैकन्ल्पक उिाब 

(१) स्थानीय िानेपानी सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) िानेपानी महसिु न्निाबिण ि िानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 

(३) एक मेगावाट सम्मका ििन्वद्यतु आयोिना सम्बधिी स्थानीयस्तिको नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुबमा, 

कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(४) स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊिाब सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुबमा, कायाबधवयन, न्नयमन, 

(५) स्थानीय न्वद्यतु न्वतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊिाब सम्बधिी प्रन्वन्ि न्वकास ि हस्ताधतिण, िमता अन्भवनृ्द्ध ि प्रवद््रिन, 

(७) िानेपानी, साना ििन्वद्युत आयोिना तथा वैकन्ल्पक उिाब सम्बधिी अधय कायब । 

न. न्वपद ्व्यवस्थापन 

(१) न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिनाको कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा न्वपद ्पवूब तयािी तथा प्रन्तकायब योिना, पवूब सचूना प्रणािी, िोि तथा उद्धाि, िाहत 

सामग्रीको पवूब भण्डािण, न्वतिण ि समधवय, 

(३) स्थानीय तटबधि, नदी ि पन्हिोको न्नयधत्रण तथा नदीको व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(४) न्वपद ्िोन्िम िेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पन्हचान ि स्थानाधतिण, 

(५) न्वपद ्व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे ि स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था तथा न्निी िेत्रसँग सहयोग, समधवय ि 

सहकायब, 

(६) न्वपद ्व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चािन ि स्रोत सािनको परिचािन, 

(७) न्वपद ्िोन्िम धयनूीकिण सम्बधिी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिुबमा, कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(८) न्वपद ्पिात ्स्थानीयस्तिको पनुस्र्थापना ि पनुन्नबमाबण, 

(९) स्थानीयस्तिको न्वपद ्सम्बधिी तथयाकं व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुधिान, 

(१०) स्थानीय आपतकािीन कायब सञ्चािन प्रणािी, 

(११) समदुायमा आिारित न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बधिी कायबिमको सञ्चािन, 

(१२) न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बधिी अधय कायब । 

प. ििािाि, वधयिधत,ु िानी तथा िन्नि पदाथबको संििण 

(१) ििािाि, वधयिधत,ु िानी तथा िन्नि पदाथबको संििण सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा 

योिनाको कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) पानी महुानको संििण, 

(३) सामदुान्यक भ–ूसंििण ि सोमा आिारित आय आिबन कायबिम, 

(४) भ–ूसंििण ि ििािाि व्यवस्थापनिधय सामदुान्यक अनुकूिन, 

(५) िानी तथा िन्नि पदाथब सम्बधिी सचूना तथा तथयाड्ढ सकंिन, 

(६) बहुमलू्य िात,ु पत्थि तथा िन्नि पदाथबको संििण ि सम्वद््रिनमा सहयोग, 

(७) ढुगा,ं न्गट्टी, बािवुा, ननु, माटो, ििीढुगां तथा स्िेट िस्ता िानीिधय वस्तकुो सवेिण, उत्िनन ्तथा 

उपयोगको दताब, अनमुन्त, नवीकिण, िािेिी ि व्यवस्थापन, 

(८) भौगन्भबक नक्सा प्रकाशन । 

फ. भाषा, संस्कृन्त ि िन्ितकिाको संििण ि न्वकास 

(१) भाषा, संस्कृन्त ि िन्ितकिाको संििण ि न्वकास सम्बधिी स्थानीयस्तिको नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, 

कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 



 

(२) पिुातइभ्व, प्राचीन स्मािक तथा संग्रहाियको संििण, सम्भाि, प्रवद््रिन ि न्वकास, 

(३) पिम्पिागत िात्रा तथा पवबको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

(४) प्रचन्ित काननू न्बरुद्धका कुिीन्त तथा कुसंस्काि न्बरुद्ध सामान्िक परिचािन सम्बधिी कायब, 

(५) भाषा, संस्कृन्त ि िन्ितकिाको संििण ि न्वकास सम्बधिी अधय कायब । 

(३) गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकािे सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायबमा प्रयोग गने साझा अन्िकाि संन्विानको 

अनसुचूी–९ मा उल्िेि भए बमोन्िम हुनेछ । 

(४) उपदफा (३) को सवबसामाधयतामा प्रन्तकूि असि नपने गिी दहेायको न्वषयमा सङ्घ तथा प्रदशे काननूको 

अिीनमा िही गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकाको काम, कतबव्य ि अन्िकाि दहेाय बमोन्िम हुनेछः– 

क. िेिकुद ि पत्रपन्त्रका 

(१) स्थानीयस्तिका िेिकुदको संिचनाको पवूाबिाि न्नमाबण, सञ्चािन तथा न्वकास, 

(२) स्थानीयस्तिका िेिकुद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको न्नयमन ि समधवय, 

(३) िेिकुदको न्वकास ि प्रवद््रिन, 

(४) िेिकुद प्रन्तयोन्गता आयोिना ि सहभान्गता, 

(५) िेिकुद सम्बधिी पवूाबिािको न्वकास, 

(६) स्थानीय तहका पत्रपन्त्रकाको दताब, अन्भिेि तथा न्नयमन । 

ि. स्वास्थय 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशेस्तिीय िक्ष्य ि मापदण्ड बमोन्िम स्थानीयस्तिको स्वास्थय सम्बधिी िक्ष्य ि गणुस्ति 

न्निाबिण, 

(२) िनिि अस्पताि, नन्सबङ होम, न्नदान केधद्र तथा अधय स्वास्थय संस्थाहरूको न्क्िन्नक दताब, सञ्चािन 

अनमुन्त ि न्नयमन, 

(३) स्थानीयस्तिमा औषन्ििधय वनस्पन्त, िडीबटुी ि अधय औषन्ििधय वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन ि न्वतिण, 

(४) स्वास्थय बीमा िगायतका सामान्िक सिुिा कायबिमको व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा औषन्ि तथा अधय मेन्डकि उत्पादनहरूको धयनूतम मलू्य न्निाबिण ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा औषन्िको उन्चत प्रयोग ि सकू्ष्मिीव न्निोिक प्रन्तिोि धयनूीकिण, 

(७) स्थानीयस्तिमा औषन्ि ि स्वास्थय उपकिणको िरिद, भण्डािण ि न्वतिण, 

(८) स्थानीयस्तिमा स्वास्थय सचूना प्रणािीको व्यवस्थापन, 

(९) स्थानीयस्तिमा िनस्वास्थय न्नगिानी (पन्ब्िक हले्थ सभेिेधस), 

(१०) स्थानीयस्तिको प्रवद््रिनात्मक, प्रन्तकािात्मक, उपचािात्मक, पनुस्र्थापनात्मक ि प्यान्िएन्टभ स्वास्थय 

सेवाको सञ्चािन, 

(११) स्वस्थ िीवनशैिी, पोषण, शािीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थय वतृ्तको पािना, पञ्चकमब िगायतका 

िनस्वास्थय सेवाको प्रवद््रिन, 

(१२) िनुोन्टक ि कीटिधय िोगको न्नयधत्रण तथा व्यवस्थापन, 

(१३) सतुी, मन्दिा ि िाग ूपदाथबिधय वस्तकुो प्रयोग न्नयधत्रण तथा सचेतना अन्भवनृ्द्ध, 

(१४) आयवेुन्दक, यनुानी, आम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा िगायतका पिम्पिागत स्वास्थय उपचाि 

सेवाको व्यवस्थापन, 

(१५) िनस्वास्थय, आपतकािीन स्वास्थय तथा महामािीको न्नयधत्रण योिना ि कायाबधवयन, 

(१६) िोगको न्नयधत्रण तथा िोकथाम, 

(१७) आकन्स्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन । 



 

ग. न्वद्यतु, िानेपानी तथा न्सँचाइ िस्ता सेवाहरू 

(१) न्वद्यतु न्वतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन, 

(२) िानेपानी महसिु न्निाबिण ि िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय साना सतह तथा भनू्मगत न्सँचाइ प्रणािीको सञ्चािन तथा ममबत सम्भाि, सेवा शलु्क न्निाबिण ि 

सकंिन सम्बधिी व्यवस्थापन । 

घ. सेवा शुल्क, दस्तिु, दण्ड िरिबाना तथा प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, पयबटन शलु्क 

(१) स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तिु, दण्ड िरिबाना सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड योिना तिुबमा, कायाबधवयन ि 

न्नयमन, 

(२) प्राकृन्तक स्रोत सािन ि सेवा शलु्क, िोयल्टी सड्ढिन, समधवय ि न्नयमन, 

(३) िन्नि पदाथबको उत्िनन ्ि सो सम्बधिी िोयल्टी सकंिन, 

(४) सामदुान्यक वनको सञ्चािन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयल्टी सकंिन, 

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

ङ. वन, िगंि, वधयिधत,ु चिाचरुुगीं, िि उपयोग, वाताविण, पयाबविण तथा िैन्वक न्वन्विता 

(१) वन, ि·ि, वधयिधत,ु चिाचरुुगीं, िि उपयोग, वाताविण, पयाबविण तथा िैन्वक न्वन्विता सम्बधिी स्थानीय 

नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीयस्तिमा सामदुान्यक, ग्रामीण तथा शहिी, िान्मबक, कवनु्ियती ि साझेदािी वनको संििण, सम्वद््रिन, 

उपयोग, अनगुमन ि न्नयमन तथा वन उपभोिा समहूको व्यवस्थापन, 

(३) मध्यवती िेत्रको सामदुान्यक, िान्मबक ि कबनु्ियती वनको व्यवस्थापन, 

(४) स्थानीयस्तिमा नदी न्कनाि, नदी उकास, नहि न्कनाि तथा सडक न्कनािमा विृािोपण व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तिमा न्निी वनको प्रवद््रिन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीयस्तिमा सावबिन्नक िािी िग्गा, पािा वा िेत्रमा विृािोपण, सम्भाि, उपयोग ि व्यवस्थापन, 

(७) स्थानीयस्तिमा िडीबटुी तथा अधय गैिकाष्ठ वन पैदावाि सम्बधिी सवेिण, उत्पादन, सकंिन, प्रवद््रिन, 

प्रशोिन ि बिाि व्यवस्थापन, 

(८) वनबीउ बगैचा स्थापना, व्यवस्थापन ि प्रवद््रिन, 

(९) नसबिी स्थापना, न्बरुवा उत्पादन, न्वतिण, िोपण ि प्रवद््रिन, 

(१०) वधयिधत ुि चिाचरुुगींको संििण, व्यावसान्यक पािन, उपयोग ि अनगुमन, 

(११) मानव तथा वधयिधत ुबीचको द्वधद्व व्यवस्थापन, 

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

(१३) स्थानीय वधयिधत ुपयबटन ि आयआिबन, 

(१४) स्थानीयस्तिमा आिेटोपहािको व्यवस्थापन, 

(१५) स्थानीयस्तिमा वन, वधयिधत ुतथा चिाचरुुगींको अन्भिेिाकंन ि अध्ययन अनसुधिान, 

(१६) न्वश्वसम्पदा सचूीमा पिेका स्मािक ि पिुातान्त्वक महत्वका वन, सीमसाि िेत्र, तटवती िेत्रका िग्गा 

सम्बधिी िगत, 

(१७) न्मचाहा प्रिान्तको न्नयधत्रण, 

(१८) स्थानीयस्तिको िोन्िम धयनूीकिण, 

(१९) िैन्वक न्वन्विताको अन्भिेिाकंन, 

(२०) स्थानीयस्तिमा हरियािी प्रवद््रिन, 

(२१) स्थानीय साना िि उपयोग सम्बधिी िेत्रगत अयोिना तिुबमा, कायाबधवयन, अनगुमन ि अनगुमन, 



 

(२२) िैथाने प्रिान्तको संििण ि प्रवद््रिन, 

(२३) स्थानीयस्तिमा वाताविणीय िोन्िम धयनूीकिण, 

(२४) स्थानीयस्तिमा प्रदषूण न्नयधत्रण ि हान्नकािक पदाथबहरूको न्नयमन तथा व्यवस्थापन, 

(२५) स्थानीयस्तिमा धयनू कावबनमिुी तथा वाताविणमैत्री न्वकास अविम्बन, 

(२६) स्थानीयस्तिमा वाताविण संििण िेत्र न्निाबिण ि व्यवस्थापन । 

च. सामान्िक सिुिा ि गरिबी न्नवािण 

(१) सामान्िक सिुिा तथा गरिबी न्नवािण सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, न्नयमन ि अध्ययन 

अनसुधिान, 

(२) िन्ित समहू सम्बधिी स्थानीय योिना, कायबिम, स्रोत परिचािन ि व्यवस्थापन, 

(३) सामान्िक सिुिाको कायाबधवयनको िान्ग सङ्घ, प्रदशे ि स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकब , समधवय ि 

सहकायब, 

(४) सामान्िक सिुिा सम्बधिी स्थानीय तथयाकं ि सचूना व्यवस्थापन, 

(५) गरिब घिपरिवाि पन्हचान सम्बधिी स्थानीय सवेिण, सचूना व्यवस्थापन ि न्नयमन, 

(६) स्थानीय सामान्िक सिुिा योिना ि व्यवस्थापन । 

छ. व्यन्िगत घटना, िधम, मतृ्य,ु न्ववाह ि तथयाकं 

(१) व्यन्िगत घटना (िधम, मतृ्य,ु न्ववाह, बसाइसिाइ, सम्बधि न्वछछेद ि िमबपतु्र ि िमबपतु्री) को दताब, 

(२) व्यन्िगत घटनाको स्थानीय तथयाड्ढ सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(३) व्यन्िगत घटनाको अन्भिेि व्यवस्थापन ि प्रन्तवेदन । 

ि. स्थानीयस्तिमा पिुातत्व, प्राचीन स्मािक ि संग्रहािय संििण, सम्वद््रिन ि पनुः न्नमाबण । 

झ. सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पन्हचान ि अन्भिेि व्यवस्थापन, 

(२) सकुुम्बासी सम्बधिी िीन्वकोपािबन ि बसोबास व्यवस्थापन । 

ञ. प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी 

(१) प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयल्टी सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड तथा न्नयमन, 

(२) प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने िोयल्टीको सकंिन तथा बाँडफाँट । 

ट. सवािी सािन अनमुन्त 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय सावबिन्नक यातायातको रुट न्निाबिण, अनमुन्त, नवीकिण, िािेिी, सेवाको गुणस्ति, भाडा दि 

न्निाबिण ि न्नयमन, 

(३) वाताविणमैत्री, ििवाय ुपरिवतबन अनकूुिन, न्वपद ्िोन्िम संवेद्य, अपागंता ि िैंन्गकमैत्री यातायात 

प्रणािीको स्थानीय तहमा प्रवद््रिन । 

(५) उपदफा (१) ि (३) मा उन्ल्िन्ित अन्िकािका अन्तरिि गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकाको अधय काम, 

कतबव्य ि अन्िकाि दहेाय बमोन्िम हुनेछः– 



 

क. भनू्म व्यवस्थापन 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही स्थानीयस्तिको भ–ूउपयोग नीन्त, योिना, कायबिम तिुबमा ि 

कायाबधवयन, 

(२) सङ्घीय तथा प्रदशेको मापदण्डको अिीनमा िही व्यवन्स्थत बस्ती न्वकासका कायबिमको तिुबमा ि 

कायाबधवयन, एकीकृत वस्ती न्वकासका िान्ग िग्गाको एकीकिण तथा िग्गा न्वकास ि व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीयस्तिमा अव्यवन्स्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

ि. सञ्चाि सेवा 

(१) सङ्घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही स्थानीय िेत्रन्भत्र इधटिनेट सेवा, टेन्िसेधटि, केबिु तथा 

तािन्वहीन टेन्िन्भिन प्रसािणको अनमुन्त, नवीकिण ि न्नयमन, 

(२) स्थानीय िेत्रमा सचूना प्रन्वन्िको न्वकास ि प्रवद््रिन गने । 

ग. यातायात सेवा 

(१) स्थानीय बस, रिी बस, राम िस्ता मध्यम िमताका मास रान्ञ्िट प्रणािीको नीन्त, मापदण्ड, योिना, 

कायाबधवयन, अनगुमन ि न्नयमन, 

(२) िान्ष्ट्रय िेि पवूाबिािको उपयोग तथा महानगिीय िेत्रन्भत्र शहिी िेि सेवाको सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममबत 

सम्भाि, समधवय, साझेदािी ि सहकायब। 

(६) सङ्घ वा प्रदशेिे संन्विान तथा प्रचन्ित काननू बमोन्िम आफ्नो अन्िकाििेत्रन्भत्रको कुनै न्वषय 

गाउँपान्िका वा नगिपान्िकािाई काननू बनाई न्निेपण गनब सक्नेछ । 

(७) गाउँपान्िका वा नगिपान्िकािे उपदफा (१), (३), (४) ि (५) बमोन्िमको काम, कतबव्य ि अन्िकािको 

प्रयोग गदाब आवश्यकता अनसुाि काननू, नीन्त, योिना, मापदण्ड तथा कायबन्वन्ि बनाई िागू गनब सक्नेछ । 

(८) स्थानीय तहिे प्रदशे सिकािको पिामशबमा नेपाि सिकािको पवूब स्वीकृन्त न्िई न्वदशेका कुनै स्थानीय 

सिकािसँग भन्गनी सम्बधि कायम गनब सक्नेछ । 

(ठ) संघ, संस्था दताब तथा नवीकिण 

(१)  संघ, संस्था परिचािन सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन, 

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

१२. वडा सन्मन्तको काम, कतबव्य ि अन्िकािः (१) वडा सन्मन्तको काम, कतबव्य ि अन्िकाि कायबपान्िकािे 

तोके बमोन्िम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम कायबपान्िकािे वडा सन्मन्तको काम, कतबव्य ि अन्िकाि तोक्दा कम्तीमा दहेाय 

बमोन्िम हुने गिी तोक्न ुपनेछः– 

क. वडान्भत्रका योिना तिुबमा, कायाबधवयन तथा अनगुमन 

(१) सहभन्गतामिूक योिना तिुबमा प्रणािी अनसुाि बस्ती वा टोिस्तिबाट योिना तिुबमा प्रन्िया अविम्बन 

गिी बस्ती तथा टोिस्तिीय योिनाको माग सड्ढिन, प्राथन्मकीकिण तथा छनौट गने, 

(२) टोि न्वकास संस्थाको गठन ि परिचािन तथा वडान्भत्र सञ्चािन हुने योिनाहरूका िान्ग उपभोिा 

सन्मन्तको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) वडान्भत्रका योिना तथा भौन्तक पवूाबिािको संििण, ममबत सम्भाि, िेिदिे तथा व्यवस्थापन गने, 



 

ि. तथयाकं अद्यावन्िक तथा संििण 

(१) न्निी घि तथा घि परिवािको िगत िाख्ने, 

(२) ऐन्तहान्सक, पिुातान्त्वक, सांस्कृन्तक तथा िान्मबक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मािक, सावबिन्नक तथा 

सामदुान्यक भवन, सावबिन्नक, ऐिानी, पती िग्गाको िगत िाख्ने तथा संििण गने, 

(३) ििुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, िमबशािा, िान्मबक तथा सांस्कृन्तकस्थि, डाँडापािा, चिनिेत्र, 

पानीको मिू, पोििी, तिाउ, इनाि, कुवा, िािा, ढुंगेिािा, गठुीघि, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहि, पानी 

घट्ट, न्मिको तथयाकं सकंिन गिी अद्यावन्िक िगत िाख्ने, संििण गने ि िण्डीकृत तथयाकं ि सचूना सन्हतको 

वडाको पाश्र्वन्चत्र तयाि तथा अद्यावन्िक गने, 

ग. न्वकास कायब 

(१) बाि उद्यानको व्यवस्था गने, 

(२) अनौपचारिक न्शिा कायबिम, न्शश ुस्याहाि तथा प्रािन्म्भक बाि न्वकास केधद्र सञ्चािन ि व्यवस्थापन गने, 

(३) पसु्तकािय, वाचनािय, सामदुान्यक न्सकाइ केधद्र, बािक्िव तथा बािसञ्िािको सञ्चािन ि व्यवस्थापन 

गन,े 

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

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

(६) पोषण कायबिमको सञ्चािन तथा समधवय गने, 

(७) वडा तहमा स्वास्थय िनचेतना न्वकास तथा स्वास्थय सचूना कायबिमको सञ्चािन गने, 

(८) शहिी तथा ग्रामीण स्वास्थय न्क्िन्नकको सञ्चािन गने, गिाउन,े 

(९) सावबिन्नक शौचािय, स्नान गहृ तथा प्रन्तिाियको न्नमाबण ि व्यवस्थापन गने, गिाउने, 

(१०) वडास्तिीय सामदुान्यक िािाको प्रबधि, कुवा, इनाि तथा पोििीको न्नमाबण, संििण ि गणुस्ति न्नयमन गने, 

(११) घिबाट न्नकास हुने फोहिमैिाको सकंिन ि व्यवस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको सिसफाई, ढि न्नकास, 

मिेका िनाविको व्यवस्थापन, सतही पानीको न्नकास तथा पानीको स्रोत संििण गने, गिाउने, 

(१२) कृन्ष तथा फिफूि नसबिीको स्थापना, समधवय ि प्रवद््रिन तथा वडास्तिीय अगवुा कृषक तान्िमको 

अन्भमुिीकिण गन,े 

(१३) कृन्ष बीउ न्विन, मि तथा औषन्िको माग सकंिन गने, 

(१४) कृन्षमा िाग्ने िोगहरूको न्वविण सकंिन गने, 

(१५) पशपुिी न्वकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

(१६) वडान्भत्रको चिनिेत्र संििण तथा व्यवस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपवब, भाषा संस्कृन्तको न्वकासको िान्ग किा, नाटक, िनचेतनामिूक तथा 

सांस्कृन्तक कायबिम गने गिाउने, 

(१८) स्थानीय मौन्िकता झन्ल्कने सांस्कृन्तक िीन्तरिवाििाई संििण तथा प्रवद््रिन गने, 

(१९) वडान्भत्र िेिकुद पवूाबिािको न्वकास गने, 

(२०) अधतिन्वद्यािय तथा क्िव माफब त िेिकुद कायबिमको सञ्चािन गने गिाउने, 

(२१) वडा िेत्रन्भत्रको बाटोघाटो चाि ुअवस्थामा िाख्ने तथा िाख्न सहयोग गने, 

(२२) वडान्भत्रका सडक अन्िकाििेत्रमा अविोि ि अन्तिमण गनब नन्दने, 

(२३) बाटोघाटोमा बाढी, पन्हिो, हुिी तथा प्राकृन्तक प्रकोपबाट उत्पधन अविोि पञ्छाउने, 

(२४) घिेि ुउद्योगको िगत सकंिन तथा सम्भाव्यता पन्हचान गने, 

(२५) वडान्भत्र घिेि ुउद्योगको प्रवद््रिन गने, 



 

(२६) प्रचन्ित काननू बमोन्िम व्यन्िगत घटना दताब, अद्यावन्िक तथा सोको अन्भिेि सकंिन तथा संििण 

गन,े 

(२७) व्यन्िगत घटना दताब सम्बधिी िनचेतना कायबिम सञ्चािन गने, 

(२८) सामान्िक सिुिा भत्ता न्वतिण तथा अन्भिेि अद्यावन्िक गने, 

(२९) वडािाई बािमैत्री बनाउने, 

(३०) वडान्भत्र आन्थबक तथा सामान्िक रूपमा पन्छ पिेका मन्हिा, बािबान्िका, दन्ित, अपागंता भएका 

व्यन्ि, िेष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमाधतकृत समदुायको अन्भिेि िािी सामान्िक ि आन्थबक उत्थान 

सम्बधिी काम गने, 

(३१) न्वन्भधन समदुायन्बच सामान्िक सदभाव ि सौहादबता कायम गने, 

(३२) बािन्ववाह, बहुन्ववाह, िैंन्गक न्हसंा, छुवाछुत, दहिे तथा दाइिो, हन्िया प्रथा, छाउपडी, कमििी प्रथा, 

बािश्रम, मानव बेचन्विन िस्ता सामान्िक कुिीन्त ि अधिन्वश्वासको अधत्य गने, गिाउन,े 

(३३) प्रचन्ित काननूको अिीनमा िही मािपोत तथा भून्म कि, व्यवसाय कि, वहाि कि, न्वज्ञापन कि, सःशुल्क 

पान्कब ङ, नयाँ व्यवसाय दताब, न्सफारिस दस्तिु, सवािी सािन कि, मनोिञ्िन किको िेिािोिा ि सकंिन गिी 

सम्बन्धित गाउँपान्िका वा नगिपान्िकामा प्रन्तवेदन सन्हत िकम बझुाउने, 

(३४) अशि न्बिामी भएको बेवारिस वा असहाय व्यन्ििाई नन्िकको अस्पताि वा स्वास्थय केधद्रमा परु् याई 

औषिोपचाि गिाउने, 

(३५) असहाय वा बेवारिस व्यन्िको मतृ्य ुभएमा न्निको दाह संस्कािको व्यवस्था न्मिाउने, 

(३६) सडक बािबान्िकाको उद्धाि ि पनुस्र्थापनाको िान्ग िगत सकंिन गने, 

(३७) वडान्भत्रको सामदुान्यक वन, वनिधय सम्पदा ि िैन्वक न्वन्विताको संििण ि प्रवद््रिन गने, 

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

(३९) वडािाई वाताविणमैत्री बनाउने, 

(४०) प्रागांरिक कृन्ष, सिुन्ित माततृ्व, न्वद्याथी भनाब, पणूब िोप, ििुा न्दशामिु सिसफाई, वाताविणमैत्री तथा 

बािमैत्री शासनिस्ता प्रवद््रिनात्मक कायबहरू गने, गिाउन,े 

(४१) वडान्भत्र घिबास पयबटन (होम स्टे) कायबिम प्रवद््रिन गने । 

घ. न्नयमन कायब 

(१) वडान्भत्र सञ्चान्ित न्वकास योिना, आयोिना तथा संिग्न उपभोिा सन्मन्तहरूका कायबको अनगुमन तथा 

न्नयमन गन,े 

(२) न्सकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रन्तिोिी भवन न्नमाबण सम्बधिी तान्िम न्दने, 

(३) िाद्याधन, माछा, मास,ु तिकािी, फिफूि, पेय पदाथब तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्ति ि मलू्यसचूी अनगुमन 

गिी उपभोिा न्हत संििण गने, 

(४) वडान्भत्रका उद्योग िधदा ि व्यवसायको प्रवद््रिन गिी िगत िाख्ने, 

(५) हाट बिािको व्यवस्थापन गने, गिाउन,े 

(६) न्वद्यतु चहुावट तथा चोिी न्नयधत्रणमा सहयोग गने । 

ङ. न्सफारिस तथा प्रमान्णत गने 

(१) नाता प्रमान्णत गने, 

(२) नागरिकता तथा नागरिकताको प्रन्तन्िन्प न्िनका िान्ग न्सफारिस गने, 

(३) बहाि किको िेिािोिा न्सफारिस गने, 

(४) बधद घि तथा कोठा िोल्न िोहबिमा बस्ने, 



 

(५) मोही िगत कट्टाको न्सफारिस गने, 

(६) घि िग्गा किको िेिािोिा न्सफारिस गने, 

(७) िधम न्मन्त प्रमान्णत गने, 

(८) व्यापाि व्यवसाय बधद भएको, सञ्चािन नभएको वा व्यापाि व्यवसाय हुद ैनभएको न्सफारिस गने, 

(९) न्ववाह प्रमान्णत तथा अन्ववान्हत प्रमान्णत गने, 

(१०) न्नःशलु्क वा सशुल्क स्वास्थय उपचािको न्सफारिस गने, 

(११) वडाबाट िािी हुने न्सफारिस तथा अधय कागििाई अंग्रेन्ि भाषामा समेत न्सफारिस तथा प्रमान्णत गने, 

(१२) घि पाताि प्रमान्णत गने, 

(१३) व्यन्िगत न्वविण प्रमान्णत गने, 

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

(१५) कुनै व्यन्िको नाम, थि, िधम न्मन्त तथा वतन फिक–फिक भएको भए सो व्यन्ि एकै हो भधने न्सफारिस 

गन,े 

(१६) नाम, थि, िधम न्मन्त संशोिनको न्सफारिस गने, 

(१७) िग्गा िनी दताब प्रमाणपुिाब हिाएको न्सफारिस गने, 

(१८) न्कत्ताकाट गनब न्सफारिस गने, 

(१९) संििक प्रमान्णत गने तथा संस्थागत ि व्यन्िगत संििक न्सफारिस गने, 

(२०) िीन्वतसँगको नाता प्रमान्णत गने, 

(२१) मतृकसँगको नाता प्रमान्णत तथा सिबन्मन न्सफारिस गने, 

(२२) िीन्वत िहकेो न्सफारिस गने, 

(२३) हकवािा वा हकदाि प्रमान्णत गने, 

(२४) नामसािी गनब न्सफारिस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बधिमा न्सफारिस गने, 

(२६) उद्योग ठाउँसािी गनब न्सफारिस गने, 

(२७) आिािभूत न्वद्यािय िोल्न न्सफारिस गने, 

(२८) िग्गा मूल्याकंन न्सफारिस गने, 

(२९) न्वद्याियको किा थप गनब न्सफारिस गने, 

(३०) अशि, असहाय तथा अनाथको पािन पोषणको िान्ग न्सफारिस गन,े 

(३१) वैवान्हक अंगीकृत नागरिकता न्सफारिस गने, 

(३२) आन्थबक अवस्था कमिोि वा सम्पधन िहकेो सम्बधिी न्सफारिस गने, 

(३३) न्वद्यािय ठाउँसािी गनब न्सफारिस गने, 

(३४) िािा तथा न्वद्यतु िडानको िान्ग न्सफारिस गने, 

(३५) प्रचन्ित काननू अनसुाि प्रत्यायोन्ित अन्िकाि बमोन्िमको अधय न्सफारिस वा प्रमान्णत गने । 

(३) उपदफा (१) बमोन्िम कायबपान्िकाबाट वडा सन्मन्तको काम, कतबव्य ि अन्िकाि नतोन्कएसम्म वडा 

सन्मन्तिे उपदफा (२) बमोन्िमको काम, कतबव्य ि अन्िकाि प्रयोग गनेछ । 

(४) वडाबाट गरिने कायब वडा कायाबियको नाममा हुनेछ । 

१३. धयनूतम दििेट न्निाबिण गनेः (१) गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकािे आफ्नो िेत्रन्भत्रको न्नमाबण कायब तथा 

अधय सेवाको प्रयोिनको िान्ग न्नमाबण सामग्री, ज्यािा, भाडा तथा महसिुको स्थानीय धयनूतम दििेट तोक्न ुपनेछ 

। 



 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम श्रन्मकको ज्यािादि न्निाबिण गदाब नेपाि सिकाििे न्निाबिण गिेको िान्ष्ट्रय धयनूतम 

पारिश्रन्मकभधदा कम नहुने गिी तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्िमको दििेट प्रत्येक आन्थबक वषब शरुु हुनभुधदा पधर न्दन अगावै तोकी सक्न ुपनेछ । 

१४. सन्मन्त, उपसन्मन्त वा कायबदि गठन गनब सक्नेः (१) कायबपान्िकािे आफ्नो काम कािबाही व्यवन्स्थत गनब 

आवश्यकता अनुसाि कुनै सदस्यको संयोिकत्वमा सन्मन्त वा उपसन्मन्त गठन गनब सक्नेछ । 

(२) गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकािे न्वषय न्वज्ञता आवश्यक पने िेत्रमा कुनै सदस्य वा न्वषय न्वज्ञको 

संयोिकत्वमा कायबदि गठन गनब सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्िम गठन हुने सन्मन्त, उपसन्मन्त वा कायबदिको कायबिेत्र, कायाबवन्ि ि अधय न्वषय 

त्यस्तो सन्मन्त, उपसन्मन्त वा कायबदि गठन गदाबको बित तोके बमोन्िम हुनेछ । 

१५. परिचािन ि समधवय गनेः गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकािे स्थानीयस्तिमा न्वकास न्नमाबण तथा सेवा प्रवाह 

सम्बधिी कायब गदाब आफ्नो िेत्रन्भत्रका उपभोिा, न्निी िेत्र, सामदुान्यक सङ्घ संस्था, सहकािी संस्था तथा 

गैिसिकािी िेत्रको परिचािन ि समधवय प्रवद््रिनिाई प्रोत्साहन गनब सक्नेछ । 

१६. कायबन्वभािन ि कायबसम्पादनः (१) कायबपान्िकाको कायबन्वभािन ि कायबसम्पादन सम्बधिी व्यवस्था 

सम्बन्धित कायबपान्िकािे स्वीकृत गिेको न्नयमाविी बमोन्िम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्िमको कायबन्वभािन न्नयमाविीमा अध्यि तथा प्रमिु, उपाध्यि तथा उपप्रमिु, वडा 

अध्यि ि सदस्यको काम, कतबव्य ि अन्िकाि समेत उल्िेि भएको हुन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्िमको कायबन्वभािन तथा कायब सम्पादन न्नयमाविी स्वीकृत वा संशोिन भएको न्मन्तिे 

पधर न्दनन्भत्र प्रदशे ि नेपाि सिकािमा पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोन्िमको न्नयमाविीबाट पदान्िकािीको कायबन्वभािन वा काम, कतबव्य ि अन्िकाि 

नतोन्कएसम्मको िान्ग न्निको काम, कतबव्य अन्िकाि दहेाय बमोन्िम हुनेछः– 

क. अध्यि वा प्रमिुको काम, कतबव्य ि अन्िकािः अध्यि वा प्रमिुको काम, कतबव्य ि अन्िकाि दहेाय बमोन्िम 

हुनेछः– 

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

(२) सभा ि कायबपान्िकाको बैठकमा बैठकको कायबसचूी तथा प्रस्ताव पेश गने, गिाउन,े 

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

(४) सभाको अन्िवेशन आ≈वान ि अधत्य गने, 

(५) सभा ि कायबपान्िकाको न्नणबय कायाबधवयन गने गिाउने, 

(६) कायबपान्िकाको दनै्नक कायबको सामाधय िेिदिे, न्नदशेन ि न्नयधत्रण गने, 

(७) उपाध्यि वा उपप्रमिु, कायबपान्िकाका सदस्य तथा प्रमिु प्रशासकीय अन्िकृतिाई कािमा िटाउने, 

(८) दफा १२ को िण्ड ङ. बमोन्िम वडा सन्मन्तबाट सम्पादन हुने न्सफारिस तथा प्रमान्णत हुने न्वषय बाहके 

प्रचन्ित नेपाि काननू बमोन्िम स्थानीय तहबाट गनुब पने प्रमान्णत वा न्सफारिस गने, 

(९) गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकाको चि अचि सम्पन्त्त हिेचाह तथा ममबत सम्भाि गने गिाउने ि आम्दानी, 

िचब, न्हसाब ि अधय कागिपत्र सिुन्ित िाख्ने, िाख्न िगाउने, 

(१०) गाउँपान्िका तथा नगिपान्िकाका सन्मन्त, उपसन्मन्त तथा वडा सन्मन्तको कामको िेिदिे गने, 

(११) सावबिन्नक सेवा प्रवाह सम्बधिी गनुासो व्यवस्थापन गने, गिाउन,े 

(१२) सात न्दनभधदा बढी समय गाउँपान्िका वा नगिपान्िकामा अनपुन्स्थत हुने भएमा उपाध्यि वा उपप्रमिुिाई 

कायबभाि न्दने ि उपाध्यि वा उपप्रमिु पन्न अनपुन्स्थत भएमा कुनै सदस्यिाई कायबभाि न्दने, 



 

(१३) सभा वा कायबपान्िकािे तोकेका अधय काम गने । 

ि. उपाध्यि वा उपप्रमिुको काम, कतबव्य ि अन्िकािः उपाध्यि वा उपप्रमिुको काम, कतबव्य ि अन्िकाि दहेाय 

बमोन्िम हुनेछः– 

(१) धयान्यक सन्मन्तको संयोिक भई कायब गने, 

(२) अध्यि वा प्रमिुको अनुपन्स्थन्तमा न्निको कायबभाि सम्हाल्ने, 

(३) गैिसिकािी सङ्घ संस्थाका न्ियाकिापको समधवय गने, 

(४) उपभोिा न्हत संििण सम्बधिी कायबको समधवय गने, 

(५) योिना तथा कायबिमको अनगुमन तथा सपुरिवेिण गिी सोको प्रन्तवेदन बैठकमा पेश गने, 

(६) सभा ि कायबपान्िकाद्वािा गन्ठत सन्मन्तहरूको काममा सहिीकिण ि समधवय गने, 

(७) सात न्दनभधदा बढी समय गाउँपान्िका वा नगिपान्िकामा अनपुन्स्थत हुने भएमा अध्यि वा प्रमिुिाई 

िानकािी गिाउन,े 

(८) सभा, कायबपान्िका तथा अध्यि वा प्रमिुिे प्रत्यायोिन गिेका वा तोकेका अधय कायब गने। 

 

३) गाउँपान्िकाको कमबचािी संख्या 

वागमती 
जिल्ला: काभ्रेपलाञ्चोक 

स्थानिय तहको िाम: रोशी गाउँपाललका 
क्र.स पद तह सेवा समुह उपसमुह स्वीकृत दरबन्दी  

१ प्रमुख प्रशासककय 
अधिकृत 

८ औ प्रशासि सा.प्र  १  

२ ईजन्िनियर छैटौं ईजन्िनियर लसलिल  १  

३ अधिकृत ७/८ औ लशक्षा लश.प्र  १  

४ अधिकृत ७/८ औ प्रशासि लेखा  १  
५ अधिकृत ६ औ प्रशासि सा.प्र  २  
६ आन्तररक 

लेखापररक्षक 
५ औ प्रशासि लेखा  १  

७ सहायक ५ औ  प्रशासि  सा.प्र  ४  
८ कम्प्युटर अपरेटर ५ औ ववववि   १  
९ लेखा सहायक ५ औ प्रशासि  लेखा  १  
१० प्रा.स ५ औ प्रशासि लशक्षा  १  
११ सव- ईजन्िनियर ५ औ ईजन्िनियर लसलिल  १  
१२ अ.सव.ईजन्ि चौथो ईजन्ि लसलिल  १  
१३ स.महहला ववकास 

निररक्षक 
चौथो ववववि   १  

१४ खा.पा.स.टे चौथो ईजन्ि. लसलिल  १  
१५ अधिकृत छैटौं कृवि    १  
१६  पाँचौ कृवि    २  



 

१७  चौँथो कृवि   १  
१८ अधिकृत छैटौं कृवि िेट  १  
१९ प.स्वा.प्रा. पाँचौ कृवि ला.पो.डे.डे  १  
२० िा.प.स्वा.प्रा चौँथो कृवि िेट  १  
२१ िा.प.स्वा.प्रा चौँथो कृवि ला.पो.डे.डे  १  
२२ अधिकृत छैठौ िेपाल 

स्वास््य 
हे.ई  १०  

२३ अधिकृत छैठौ िेपाल 
स्वास््य 

क.ि/ि.ि  १  

२४ सहायक पाँचौ िेपाल 
स्वास््य 

हे.ई  ९  

२५ सहायक  पाचौं िेपाल 
स्वास््य 

क.ि  ९  

२६ सहायक चौथो  हे.ई  ११  
२७ सहायक चौथो  क.ि  ११  
२८ कववराि पाँचौ  आयुबेद  १  
२९ वैद्य चौथो  आयुबेद  १  
कायाालय तर्ा  िम्पमा: ७९  
वडा कायाालय तर्ा :    
१ सहायक ५ औ प्रशासि सा.प्र  ५  
२ सव-ईजन्िनियर ५ औ ईजन्ि. लसलिल  ५  
३ सहायक चौंथो प्रशासि सा.प्र  ७  
४ अ.सब 

ईजन्िनियर 
चौंथो ईजन्ि. लसलिल  ७  

वडा कायाालय तर्ा  िम्पमा: २४  
कुल िम्पमा: १०३  

 

  



 

४) कायब न्वविण : 

१) प्रशाशन शाखा 

• कायाबियको सिुिा ि सिसफाइ तथा कमबचािी िटन पटन गने । 

• कमबचािीको व्यन्िगत न्वविण¸ न्वदा तथा अधय िेकडबको अध्यावन्िक गने । 

• गा पा प्याड छापको सिुन्ित प्रयोग गने गिाउने । 

• न्वन्भधन बैठकको व्यवस्थापन ि न्नणबय पनू्स्तकाको सिुिा गने । 

• न्सफारिश संग सम्बन्धित कायबको यथासक्य सम्पादन गने ि कागिातहरुको व्यवन्स्थत अन्भिेि िाख्ने  

• आवश्यक कमबचािीको दिबधदी सिृना ि व्यवस्थापन सम्बधिी कायब गने । 

• स्वीकृत दिबधदी अनसुाि नयाँ न्नयिुी तथा बढुवा सम्बधिी सचूनाहरु व्यवन्स्थत रुपमा िाख्ने । 

• कमबचािीको कायबन्वविण तयाि आवश्यकता अनसुाि न्नयन्मत रुपमा परिमािबन समेत गरि अद्यावन्िक 

िाख्ने । 

• आवश्यकता अनुसाि कमबचािीिाई िटाउने कायब तोक्ने । 

• अस्थायी कमबचािीको म्याद थप सम्बधिमा समयमा िानकािी गिाउने । 

• प्रशासन चसु्त दरुुस्त ि प्रभावकािी बनाइ न्छटो छरितो ि प्रभावकािी रुपमा सेवा तथा कायब सम्पादन 

गिाउन आवश्यक सहयोग गने  

• कमबचािीको वैयन्िक न्वविण¸न्वदा तथा कािको अन्भिेि दरुुस्त िाख्ने । 

• आवश्यकता अनुसाि अधय प्रशासन्नक कायब गने । 

• समयमा पत्राचाि गने बझुाएको पत्रको अन्भिेि व्यवन्स्थत गने । 

• बैठकमा भएका न्नणबयको िेिन कायबमा सहयोग गने  न्नणबय पनू्स्तका सिुन्ित िाख्ने । 

• न्नणबय उताि गरि सम्बन्धित न्नकायमा पठाउने । 

• न्नणबय प्रन्तन्िपी समयमै तयाि गने  

• न्नयमानसुाि तोन्कएका िेत्रहरुमा न्सफारिशका िान्ग आवश्यक कागिात तयाि गने । 

• भएका न्सफारिश सम्बन्धित सेवाग्राहीिाई बझुाइ कायाबियको प्रन्त सिुन्ित िाख्ने व्यवस्था न्मिाउने । 

• कायाबिय िोल्ने बधद गने तथा सिसफाइ आन्दको बधदोबस्त न्मिाउने । 

• कायाबियको सिुिाथब दनै्नक पािोपहिाको न्िम्मा न्दने । 

• कमबचािीको दनै्नक हान्ििी ि िगबकु सिुन्ित िाख्ने । 

• न्नबाबन्चत िनप्रन्तन्निी तथा पदान्िकािीको व्यवन्स्थत रुपमा अन्भिेि िाख्ने । 

• अध्यि¸ उपाध्यि एवं कायाबिय प्रमिुको कायबकिको सिसफाइ सम्बधिी सवु्यवस्था न्मिाउने । 



 

• िनप्रन्तन्निीको बैठक संचािनका िान्ग आवश्यक बैठक किको व्यवस्था ि समयमै सिसफाइ 

गिाउने । 

• कायाबिय प्रमिुको अधय न्नदेशनको पािना गने गिाउने  । 

२) आर्थिक प्रशासन शाखा 

• न्वपद ्व्यवस्थापन कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन  

• सङ् घ ि प्रदशे काननूको अिीनमा िही सामान्िक सिुिा कायबिमको कायाबधवयन, सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन,  

• सामान्िक सिुिा तथा सनु्विाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण,                              

• प्रगन्त प्रन्तवेदन तयािी 

• प्राप्त हुने सबै आम्दानी िकम संन्चत कोषमा िम्मा गने ।  

• स्वीकृत विेट तथा कायबिमका आिािमा आवश्यक िकम कायब सञ्चािन िातामा सािेि मात्र    

िचब गने मिू कोषबाट न्सिै िचब नगने । 

• आ.व.को अधतमा न्िि गनुबपने सबै िकम न्िि गने ।  

• गत आवको िेिा पिीिण चाि ुआव न्भत्र सम्पधन गिाउने ।  

• वेरुिकुो अन्भिेि अनसुचूी ७५ बमोन्िम िाख्ने ।  

• पेश्की तथा पे.फ.सम्बधिी कािवाही गने ।  

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

३) राजश्व शाखा: 

• स्थानीय पवूाबिाि तथा सेवाको शलु्क न्निाबिण ,सङ्किन ि व्यवस्थापन,  सङ् घीय/प्रदशे काननूको 

अिीनमा िही सम्पन्त्त कि, घि बहाि कि, घि िग्गा िन्िष्ट्रेशन शलु्क, सवािी सािन कि, सेवा शलु्क 

दस्तिु, पयबटन शलु्क, न्वज्ञापन कि, व्यवसाय कि, भनू्मकि)मािपोत(, मनोिञ्िन कि सम्बधिी नीन्त, 

काननू, मापदण्ड, कायाबधवयन ि न्नयमन  

• िडीबटुी, कवाडी ि िीविधत ुकि न्निाबिण तथा सङ्किन,  

• स्थानीय  िािस्वको आिाि न्वस्ताि तथा प्रवद्धबन,  

• सवािी सािन अनमुन्त   

• यातायात व्यवस्थापन सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि न्नयमन,  

• स्थानीय सावबिन्नक यातायातको रुट न्निाबिण, अनमुन्त, नवीकिण, िािेिी ,सेवाको गणुस्ति, भाडा दि 

न्निाबिण ि न्नयमन,  

• ढुँगा ,न्गट्टी ,वािवुा ,माटो ,काठ दाउिा ,ििाििुी ,स्िेट ,ििीढुँगा आन्द प्राकृन्तक एवं िानीिधय 

वस्तकुो न्बिी तथा न्नकासी शलु्क दस्तिु सङ्किन , 



 

• रेन्कङ्ग, कायान्कङ्ग, क्यानोन्नङ्ग ,बञ्िी िम्प ,न्िपफ्िायि ि् यान्फ्टङ्ग, मोटिबोट ,केविुकाि सेवा 

िगायत अधय िि तथा स्थि िेत्रमा सञ्चािन हुने नवीन पयबटकीय सेवा तथा साहन्सक िेिको 

शलु्क,  

• न्सफारिस ,दताब ,अनमुन्त ,नवीकिण आन्दको शलु्क ,दस्तिु न्निाबिण ि संकिन , 

• स्थानीय िािस्व प्रवद्धबनका िान्ग प्रोत्साहन, िािस्व सचूनाको आदान प्रदान,  

• सङ् घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व चहुावट न्नयधत्रण सम्बधिी नीन्त, 

काननू, मापदण्ड ि न्नयमन,  

• स्थानीय पवूाबिाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तिु सम्बधिी नीन्त ,काननू ,मापदण्ड ि न्नयमन,  

• बिाि तथा हाट बिाि व्यवस्थापन ि अनगुमन,  

• मािपोत सङ्किन ि अधय कायब ।  

• प्राकृन्तक श्रोत सािन ि सेवा शलु्क, िोयल्टी सङ्किन, समधवय ि न्नयमन,  

• िन्नि पदाथबको उत्िनन ि  िोयल्टी सङ्किन,  

• िानेपानी महसिु न्निाबिण ि िानेपानी सेवा व्यवस्थापन,  

• स्थानीय न्वद्यतु न्वतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन ,सञ्चािन ि न्नयमन,  

• सामदुान्यक वनको सञ्चािन ि व्यवस्थापनबाट प्राप्त िोयल्टी सङ्किन,  

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

• अनन्िकृत न्वज्ञापन तथा होन्डङबोडब न्नयधत्रण,  

• स्थानीय बिाि तथा पान्कब ङ्ग स्थिको िेिदिे ि व्यवस्थापन, 

• स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन ,आपनू्तब तथा न्नकासी प्रिेपण ,मलू्य न्निाबिण  

• व्यापाि ि वान्णज्य सम्बधिी पवूाबिाि न्नमाबण,  

• स्थानीय वस्त ुि सेवा व्यापािको मलू्य तथा गुणस्तिको अनगुमन ि न्नयमन 

४) योजना तथा अनुगमन शाखा:  

•  योिना तिुबमा¸ कायबयोिना तयािी¸ उपभोिा सन्मन्त परिचािनः 

• न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बधिी नीन्त¸ काननु¸ मापदण्ड¸ योिना ि न्नयमन  

• स्थानीय न्वकास नीन्त¸ अल्पकान्िन¸ मध्यकान्िन तथा न्दघबकान्िन न्वकास योिना तिुबमा¸ अनगुमन 

तथा मलू्यांकन 

• आन्थबक¸ सामान्िक¸ सांस्कृन्तक¸ वाताविणीय¸ प्रन्वन्ि ि पवूाबिाििधय न्वकासका िान्ग आवश्यक 

आयोिना तथा परियोिनाहरुको तिुबमा¸ कायाबधवयन¸ 



 

• आन्थबक¸ सामान्िक¸ साँस्कृन्तक¸ वाताविणीय¸ प्रन्वन्ि ि पवूाबिाििधय न्वकासका िान्ग आवश्यक 

आयोिना तथा परियोिनाहरुको तिुबमा¸ कायाबधवयन¸ अनगुमन तथा मलू्यांकन 

• न्वकास न्नमाबण प्रकृयामा स्थानीय िनसहभान्गता अन्भवनृ्द्धका कायबिम तिुबमा ि कायाबधवयन 

• उपभोिा सन्मन्तहरुको न्वविण¸ िमता न्वकास 

• न्वकासका प्राथन्मकता िेत्र न्निाबिण 

• संघीय¸ प्रादने्शक आयोिना¸ परियोिना कायाबधवयनमा समधवय¸ सहिीकिण ि सहयोग 

• न्वकास आयोिना¸ परियोिना सम्बधिी अधय कायब 

• न्वकास आयोिनाको अनुगमन¸ आवन्िक प्रगन्त तथा प्रन्तफिको सन्मिा 

• न्वकास आयोिनाको अनुगमन तथा मलू्यांकनको आिाि तथा प्रन्िया न्निाबिण 

• आयोिनाको अध्ययन¸ अनुसधिान तथा प्रभाव मलू्यांकन 

५) पूर्ािधार र्िकास, प्रार्िर्धक तथा िातािरण ब्यर्स्थापन शाखा  

• सावबिन्नक ऐिानी ि पन्तब िग्गा ,सावबिन्नक भवन ,सम्पदा ,तथा भौन्तक पवूाबिािको संििण ि सिुिा,  

 न्वपद ् पवूब तयािी तथा प्रन्तकायब योिना, पवूब सचूना प्रणािी, िोि तथा उद्धाि, िाहत सामग्रीको पवूब 

भण्डािण, न्वतिण ि समधवय, 

• स्थानीय तटबधि ,नदी ि पन्हिोको न्नयधत्रण तथा नदीको व्यवस्थापन ि न्नयमन,         

• न्वपद ्िोन्िम िेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पन्हचान ि स्थानाधतिण,            

• स्थानीयस्तिमा पिुातत्त्व ,प्राचीन स्मािक ि सङ्ग्रहािय संििण, सम्बद्धबन ि पनुःन्नमाबण । न्वपद ्

व्यवस्थापनमा समधवय ि सहकायब,  

• अनन्िकृत न्नमाबण तथा सावबिन्नक सम्पन्त्त अन्तिमण िोकथाम तथा न्नयधत्रण, 

• िान्ष्ट्रय भवन संन्हता तथा मापदण्ड बमोन्िम भवन न्नमाबण अनमुन्त, अनगुमन ि न्नयमन,  

• सिुन्ित बस्ती न्वकास , पयबटन िेत्रको न्वकास  

• न्वकास आयोिना तथा परियोिना सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, तिुबमा ,कायाबधवयन ,अनगुमन ,

मलू्याङ्कन ि न्नयमन,  

• सङ् घीय तथा प्रदशे काननूको अिीनमा िही शहिी न्वकास, बस्ती न्वकास ि भवन सम्बधिी नीन्त, 

काननू, मापदण्ड तथा सो सम्बधिी योिना तिुबमा, आयोिना पन्हचान, अध्ययन, कायाबधवयन ि 

न्नयमन,  

• सिकािी भवन, न्वद्यािय, सामुदान्यक भवन, सभागहृ ि अधय सावबिन्नक भवन तथा संिचनाको 

न्नमाबण ि ममबत सम्भाि तथा सञ्चािन ि व्यवस्थापन,  

• स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक, झोिङ्ुगे पिु, पिेुसा, न्सँचाई ि तटबधिन सम्बधिी गरुुयोिनाको 

तिुबमा, कायाबधवयन, ममबत, सम्भाि ि न्नयमन,  



 

• स्थानीयस्तिका न्सँचाई प्रणािीको न्नमाबण ,सञ्चािन ,िेिदेि ,ममबत सम्भाि ,स्तिोधनन्त ,अनगुमन ि 

न्नयमन,  

• यातायात सिुिाको व्यवस्थापन ि न्नयमन,  

• स्थानीय स्तिका न्वषय िेत्रगत नीन्त तथा िणनीन्त ,आवन्िक तथा वान्षबक योिना, कायबिम ि बिेट 

स्वीकृत 

६) सामार्जक सुरक्षा शाखा  

• िधम ,मतृ्य ु,न्ववाह ,सम्बधि न्वछछेद ,बसाइ ँसिाइ दताब ि पारिवारिक िगतको अन्भिेि तथा 

पञ्िीकिण व्यवस्थापन,  

• िगत अद्यावन्िक, परिचयपत्र न्वतिण,                                              

• सामान्िक सिुिा तथा सनु्विाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण,                               

• सामान्िक सिुिा तथा गरिबी न्नवािण सम्बधिी स्थानीय नीन्त, काननू, मापदण्ड ,न्नयमन  ि अध्ययन 

अनसुधिान,  

• सामान्िक सिुिाको कायाबधवयनको िान्ग सङ् घ, प्रदशे ि स्थानीय सङ् घ संस्थासँग सम्पकब , समधवय ि 

सहकायब,  

• सामान्िक सिुिा सम्बधिी स्थानीय तथयाङ्क ि सचूना व्यवस्थापन,  

• स्थानीय सामान्िक सिुिा योिना ि व्यवस्थापन  ।  

• व्यन्िगत घटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना, कायाबधवयन ि    

न्नयमन , 

• व्यन्िगत घटनाको अन्भिेि व्यवस्थापन ि प्रन्तवेदन ।          

• सङ् घ ि प्रदशे काननूको अिीनमा िही सामान्िक सिुिा कायबिमको कायाबधवयन, सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन, 

• िगत अद्यावन्िक, परिचयपत्र न्वतिण,  

• सामान्िक सिुिा तथा सनु्विाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण, 

७) मर्िला िालिार्लका तथा समाज कल्याण शाखा : 

• िेष्ठ नागरिक क्िव, न्दवा सेवा केधद्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केधद्रको सञ्चािन                   

• सडक बािबान्िका ,अनाथ ,असहाय, अशि ि मानन्सक असधतिुन भएका व्यन्िहरूको पनुस्थाबपना 

केधद्रको सञ्चािन ,व्यवस्थापन ,अनगुमन ि न्नयमन,  

• सङ् घ तथा प्रदशेसँगको समधवयमा अपाङ्गता पनुस्थाबपना केधद्र ,ज्येष्ठ नागरिक केधद्र तथा असि 

स्याहाि केधद्रको सञ्चािन ि व्यवस्थापन,  

• िेष्ठ नागरिक क्िव, न्दवा सेवा केधद्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केधद्रको सञ्चािन  



 

• सडक बािबान्िका ,अनाथ ,असहाय, अशि ि मानन्सक असधतिुन भएका व्यन्िहरूको पनुस्थाबपना 

केधद्रको सञ्चािन ,व्यवस्थापन ,अनगुमन ि न्नयमन,  

• सङ् घ तथा प्रदशेसँगको समधवयमा अपाङ्गता पनुस्थाबपना केधद्र ,ज्येष्ठ नागरिक केधद्र तथा असि 

स्याहाि केधद्रको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

८) र्शक्षा, योिा तथा खेलकुद शाखा :  

• प्रािन्म्भक बाि न्वकास तथा न्शिा, आिािभतु न्शिा,  अन्भभावक न्शिा, अनौपचारिक न्शिा, 

ििुा तथा वैकन्ल्पक न्निधति न्सकाई,  

• सामदुान्यक न्सकाई ि न्वशेष न्शिा सम्बधिी नीन्त, काननू, मापदण्ड, योिना तिुबमा, कायाबधवयन ,

अनगुमन ,मूल्याङ्कन ि न्नयमन,  

• सामदुान्यक, संस्थागत, गठुी ि सहकािी न्वद्यािय स्थापना, अनमुन्त, सञ्चािन, व्यवस्थापन, न्नयमन, 

• प्रान्वन्िक न्शिा तथा व्यावसान्यक तान्िमको योिना तिुबमा, सञ्चािन, अनमुन्त ,अनगुमन ,

मलू्याङ्कन ि न्नयमन, 

• मातभृाषामा न्शिा न्दने न्वद्याियको अनमुन्त ,अनगुमन तथा न्नयमन,  

• न्वद्याियको नक्साङ्कन, अनुमन्त, स्वीकृन्त, समायोिन तथा न्नयमन,  

• गान्भएका वा बधद गरिएका न्वद्याियहरूको सम्पन्त्त व्यवस्थापन, 

• गाउँ तथा नगि न्शिा सन्मन्त ि न्वद्यािय व्यवस्थापन सन्मन्त गठन तथा व्यवस्थापन,  

• न्वद्याियको नामाकिण , 

• सामदुान्यक न्वद्याियको िग्गाको स्वान्मत्व, सम्पन्त्तको अन्भिेि, संििण ि व्यवस्थापन , 

• न्वद्याियको गुणस्ति अन्भवनृ्द्ध तथा पाठ्यसामग्रीको न्वतिण, 

• सामदुान्यक न्वद्याियको न्शिक तथा कमबचािीको दिबधदी न्मिान , 

• सामदुान्यक न्वद्याियको शैन्िक पवूाबिाि न्नमाबण, ममबत सम्भाि, सञ्चािन ि व्यवस्थापन, 

• आिािभतू तहको पिीिा सञ्चािन ,अनगुमन तथा व्यवस्थापन,  

• न्वद्याथी न्सकाई उपिब्िीको पिीिण ि व्यवस्थापन, 

• न्नःशुल्क न्शिा तथा छात्रवनृ्त्तको व्यवस्थापन, 

• ट्यसून ,कोन्चङ्ग िस्ता अध्यापन सेवाको अनमुन्त तथा न्नयमन,  

• स्थानीय पसु्तकािय ि वाचनाियको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन,  

• माध्यन्मक तहसम्मको शैन्िक कायबिमको समधवय ि न्नयमन,  

• सामदुान्यक न्वद्याियिाई न्दने अनदुान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन ,न्वद्याियको आय व्ययको 

िेिा अनुशासन कायम ,अनगुमन ि न्नयमन , 



 

• न्शिण न्सकाई ,न्शिक ि कमबचािीको तान्िम ,िमता न्वकास,  

पिुातत्त्व, प्राचीन स्मािक तथा सङ्ग्रहाियको संििण, सम्भाि,  प्रवद्धबन ि न्वकास,  

• पिम्पिागित िात्रा तथा पवबको सञ्चािन ि व्यवस्थापन,  

• भाषा, संस्कृन्त ि िन्ित किाको संििण ि न्वकास सम्बधिी अधय कायब, 

• प्रचन्ित काननू न्बरुद्धका कुरिती तथा कुसंस्काि न्बरुद्ध सामान्िक परिचािन कायब ।   

• िेिकुद ि पत्रपन्त्रका  

• िेिकुदको संिचनाको पवूाबिाि न्नमाबण, सञ्चािन तथा न्वकास,  

• िेिकुद प्रशासन तथा सङ् घ संस्थाको न्नयमन ि समधवय,  

• िेिकुदको न्वकास ि प्रवद्धबन,  

• िेिकुद प्रन्तयोगीता आयोिना ि सहभागीता,  

९) स्िास््य शाखा : 

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

• िनुोन्टक ि कीटिधय िोगको न्नयधत्रण तथा व्यवस्थापन,  

• सनु्तब, मन्दिा ि िाग ूपदाथबिधय वस्तकुो प्रयोग न्नयधत्रण  

• आपत्कािीन स्वास्थय तथा महामािीको न्नयधत्रण  

• आकन्स्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,  न्वपद व्यवस्थापन सम्बधिी 

िोिी ,उद्धाि ,िाहत तथा पनुस्थाबपना, 

• स्वास्थय सेवाका भौन्तक पवूाबिाि  

• स्वछछ िानेपानी तथा िाद्य पदाथबको गणुस्ति ,सिसफाई सम्बधिी मापदण्डको कायाबधवयन, 

• सिसफाई सचेतनाको अन्भवनृ्द्ध ि स्वास्थयिधय फोहोिमैिाको व्यवस्थापन,  

• स्वास्थयिधय फोहिमैिा सङ्किन, पनुःउपयोग, प्रशोिन, सेवा शलु्क न्निाबिण, 

• हरित िेत्रको संििण ि प्रवबद्धन,  

• िनस्वास्थयमा प्रन्तकूि असि पने उपभोग्य वस्तकुो बेचन्विन ि उपभोगको न्नयधत्रण,  

• प्रवद्धाबनात्मक,प्रन्तकािात्मक, उपचािात्मक, पनुबस्थानात्मक ि प्यान्िएन्टभ स्वास्थय सेवाको सञ्चािन, 

• आिािभतू स्वास्थय, प्रिनन स्वास्थय ि पोषण सेवा  

• अस्पताि ि अधय स्वास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

• िि सञ्चाि सेवाको सञ्चािन  

• स्थानीय ि शहिी स्वास्थय सेवा, 

• प्रदषुण न्नयधत्रण,  स्वास्थय िेत्रबाट न्नस्कान्सत फोहोिमैिा व्यवस्थापन  



 

• कुपोषण धयनूीकिण  

• सङ् घीय/प्रदशे स्तिीय िक्ष्य ि मापदण्ड बमोन्िम स्थानीयस्तिको िक्ष्य ि गणुस्ति तोक्ने  

• िनिि अस्पताि ,नन्सबङ्ग होम, न्नदान केधद्र तथा अधय स्वास्थय संस्थाहरूको न्क्िन्नक दताब, 

सञ्चािन अनमुन्त ि न्नयमन,  

• स्वास्थय बीमा िगायतका सामान्िक सिुिा कायबिमको व्यवस्थापन,  

• स्थानीयस्तिमा औषन्ि तथा अधय मेन्डकि उत्पादनहरूको धयनूतम मलू्य न्निाबिण ि न्नयमन,  

• औषन्िको उन्चत प्रयोग ि सकू्ष्मिीव न्निोिक प्रन्तिोि  धयनूीकिण,  

• स्थानीयस्तिमा औषन्ि ि स्वास्थय उपकिणको िरिद, भण्डािण ि न्वतिण,  

• स्वास्थय सचूना प्रणािीको व्यवस्थापन,  

• प्रवद्धाबनात्मक ,प्रन्तकािात्मक, उपचािात्मक, पनुबस्थानात्मक ि प्यान्िएन्टभ स्वास्थय सेवाको 

सञ्चािन,  

१०) आयुरे्द शाखा : 

• आयवेुन्दक, यनुानी, आम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा िगायतका पिम्पिागत स्वास्थय 

उपचाि सेवाको व्यवस्थापन,  

• स्थानीयस्तिमा औषन्ििधय वनस्पन्त, िडीबटुी ि अधय औषन्ििधय वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन ि 

न्वतिण,  

• आयवेुन्दक, यनुानी, आम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा िगायतका पिम्पिागत स्वास्थय 

उपचाि सेवाको व्यवस्थापन,  

११) पशू तथा कृर्ि शाखा: 

• पशपुधछी बिाि सचूना, बिाि तथा हाटबिािको पवूाबिाि न्नमाबण,   , तान्िम, प्रन्वन्ि प्रसाि, प्रान्वन्िक 

टेवा ,कृन्ष सामाग्री आपनू्तब ि कृषक िमता न्वकास कायबिमको सञ्चािन, अनगुमन ि न्नयमन           

                    

• कृन्ष तथा पशपुधछीिधय प्राकृन्तक प्रकोप तथा महामािी िोगको  

• पशपुधछी न्चन्कत्सा सेवाको व्यवस्थाप 

• पशनुश्ल सिुाि पद्धन्तको न्वकास ि व्यवस्थापन 

• पश ुआहािको गणुस्ति न्नयमन ,उछच मलू्ययिु कृन्षिधय वस्तकुो प्रवद्धबन                   

• स्थानीय चिन तथा िकब  न्वकास ि व्यवस्थापन 

• पशपुधछी तथयाङ्कको व्यवस्थापन ि सचूना प्रणािी,                                     

• पश ुबिशािा ि शीत भण्डािणको व्यवस्थापन ि न्नयमन ,पशपुधछी बीमा ि किाब सहिीकिण,         

• वधयिधत ुि चिाचरुुङ्गीको संििण, व्यवसान्यक पािन, उपयोग ि अनगुमन,  



 

• मानव तथा वधयिधत ुबीचको द्वधद्व व्यवस्थापन,  

• स्थानीय प्राणी उद्यान  ) न्चन्डयािाना (को स्थापना ि सञ्चािन,  

• स्थानीय वधयिधत ुपयबटन ि आयआिबन,  

• स्थानीयस्तिमा आिेटोपहािको व्यवस्थापन,  

• स्थानीयस्तिमा वन, वधयिधत ुतथा चिाचरुुङ्गीको अन्भिेिाङ्कन ि अध्ययन अनसुधिान,  

• न्मचाहा प्रिान्तको न्नयधत्रण, छाडा पश ुचौपायाको न्नयधत्रण, 

• स्थानीय साना िि उपयोग सम्बधिी िेत्रगत अयोिना तिुबमा, कायाबधवयन ,अनगुमन ि अनगुमन,  

• िैथाने प्रिान्तको संििण ि प्रवद्धबन,  

• वाताविणमैत्री, ििवाय ुपरिवतबन अनकूुिन, न्वपद ्िोन्िम संवेद्य, अपाङ्गता ि िैङ्न्गकमैत्री 

यातायात प्रणािीको स्थानीय तहमा   प्रवद्धबन  

१२) प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम :  

• िोिगाि तथा बेिोिगाि श्रमशन्िको तथयाङ्क सङ्किन, प्रशोिन  

• स्वदशेी तथा न्वदशेी श्रन्मकको िगत सङ्किन तथा सचूना व्यवस्थापन,  

• न्वन्भधन िेत्र तथा न्वषयका दि िनशन्िको तथयाङ्क सङ्किन तथा व्यवस्थापन,  

• िोिगाि सचूना केधद्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन,  

• वैदने्शक िोिगािीमा िान ेश्रमशन्िको िान्ग न्वत्तीय साििता ि सीपमिूक तािीमको सञ्चािन,  

• वैदने्शक िोिगािीबाट प्राप्त ज्ञान ,सीप ि उद्यमशीिताको उपयोग ,फकेका व्यन्िहरूको सामान्िक 

पनुःएकीकिण,  

• स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ऊिाब सम्बधिी प्रन्वन्ि न्वकास ि हस्ताधतिण, िमता अन्भवनृ्द्ध ि प्रवद्धबन,   

• सकुुम्बासीको पन्हचान ि अन्भिेि व्यवस्थापन,   

१३) सूचना प्रर्िर्ध  

• आिािभतू तथयाङ्क सङ्किन ि व्यवस्थापन , 

• िनसाङ्न्ख्यक, प्राकृन्तक, आन्थबक, सामान्िक, साँस्कृन्तक, भौन्तक पबूाबिाि, िोिगािीको अवस्था, 

कूि ग्राहस्थय उत्पादन, प्रन्तव्यन्ि आय, मानव न्वकास तथा िैङ्न्गक सशिीकिण सचूकाङ्क, 

िािश्व तथा आयव्यय समेतको तथयाङ्क सङ्किन ि प्रशोिन गिी नवीनतम प्रन्वन्ियिु ि िान्ष्ट्रय 

तथा स्थानीय सचूना प्रणािीमा आवद्धता ि पाश्ब व न्चत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावन्िक अन्भिेिन , 

• सचूना तथा अन्भिेि केधद्रको स्थापना तथा सञ्चािन , 

• सावबिन्नक सम्पन्त्त, सामदुान्यक सम्पन्त्त ,भवन, सडक, पसि, व्यावसायको न्वविण सन्हतको 

अद्यावन्िक अन्भिेि , 



 

• आफ्नो िेत्रन्भत्र सम्पधन भएका तथा चाि ुयोिनाको न्वविण ि त्यस्तो योिनाको  सम्पन्त्तको 

अद्यावन्िक अन्भिेिन , 

• स्थानीय अन्भिेि व्यवस्थापनमा नवीनतम सचूना प्रन्वन्िको उपयोग,  

• स्थानीय अन्भिेि व्यवस्थापन सम्बधिी अधय कायब ।  

• भौगन्भबक नक्सा प्रकाशन।  

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचूना तथा सञ्चाि प्रन्वन्िको उपयोग, प्रवद्धबन ि न्नयमन 

• स्थानीय व्यापािको तथयाङ्क प्रणािी ि अध्ययन अनसुधिान,  

• गरिब घिपरिवाि पन्हचान सम्बधिी स्थानीय सवेिण, सचूना व्यवस्थापन ि न्नयमन,  

 

 

 

 

 

 

५) गाउँपान्िका शािा ि न्िम्मेवाि अन्िकािी 

गाउँपान्िकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा शािा ि शािागत न्िम्मेवािी अन्िकािीको न्वविण न्नम्नानसुाि िहकेो छ 

।  

ि.स शािा एवं कायबिमहरु न्िम्मेवाि अन्िकािीको पद न्िम्मेवाि अन्िकािीको नाम  

 िोशी गाउँपान्िका प्रमिु प्रशासकीय अन्िकृत श्री डम्बरु दाहाि 

१ प्रशासन , योिना तथा अनगुमन 

शािा 

  

 -प्रशासन ईकाई अ.छैटौं िनवीि तामाङ 

 आन्थबक प्रशासन शािा अन्िकृत सातौं सनु्मत्रा पौडेि 

 िािश्व इकाइ सहायक चौथो िािन श्रेष्ठ 

 काननु्न मान्मिा इकाइ सहायक पाचौं बेबी डेन्ि गपु्ता  

२ पबूाबिाि न्वकास तथा वाताविण 

ब्यबस्थापन शािा 

अ.छैटौं(ईन्धिन्नयि) भपुेधद्र अन्िकािी  

३ सामान्िक तथा आन्थबक न्वकास 

शािा 

अ.छैटौं िय प्रसाद गििेुि 



 

 सामान्िक सिुिा तथा पंन्िकिण 

इकाइ 

सहायक चौंथो िाम िामा 

 मन्हिा वािवान्िका तथा समाि 

कल्याण इकाइ 

सहायक चौथो प्रज्विा िाई 

४ पश ुपंन्छ इकाइ अन्िकृत छैटौं िघनु्न शाह 

५ कृन्ष इकाइ सहायक पाँचौं हरिकृष्ट्ण िगेिु 

६ न्शिा योवा तथा िेिकुद शािा  अन्िकृत आठौं िाम बहादिु तामाङ 

७ आधतरिक िेिा परििण इकाइ सहायक पाँचौं चधद्रावती श्रेष्ठ 

८ स्वास्थय शािा  अन्िकृत छैटौं गंगािाि श्रेष्ठ 

९ सचुना प्रन्वन्ि IT Officer प्रकाश पौड्याि 

१० सामन्िक सिुिा सदुृन्ढकिण 

परियोिना 

एम आई एस अपिेटि चधद्र कुमाि पाख्रीन  

११ प्रिानमधत्री िोिगाि कायबिम िोिगाि संयोिक िन्क्ष्म प्रिापन्त 

  

६) सेवा प्राप्त गनब िाग्ने दस्तिु ि अवन्ि  

क) सेवा प्राप्त गनब िाग्ने दस्तिु ि अबन्ि : 

गाउँपान्िकािे स्वीकृत गिेको आन्थबक ऐन बमोन्िमका दस्तुि िाग ुहुनेछ ि अबन्िको हकमा िोशी 

गाउँपान्िकाको नागिीक वडापत्र अनसुाि हुनेछ ।  

ि) गनुासो सधुने अन्िकािी: 

 अन्िकृत आठौं श्री िाम बहादिु तामाङ 

७) यस अबन्िमा सम्पादन गिेका कामहरु : 

१) प्रशाशन शाखा 

• कायाबियको सिुिा ि सिसफाइ तथा कमबचािी िटन पटन गने कायब गिीएको  । 

• कमबचािीको व्यन्िगत न्वविण¸ न्वदा तथा अधय िेकडबको अध्यावन्िक गिीएको  ।। 

• गाउँकायबपान्िकाको ६ वटा बैठक सम्पधन गरिएको ।  

• कमबचािीको कायबन्वविण तयाि आवश्यकता अनसुाि न्नयन्मत रुपमा परिमािबन समेत गरि अद्यावन्िक 

िान्िएको । 

• आवश्यकता अनुसाि कमबचािीिाई िटाउने कायब तोन्कएको । 

• अस्थायी कमबचािीको म्याद थप सम्बधिमा समयमा िानकािी गिाउने । 

• कमबचािीको वैयन्िक न्वविण¸न्वदा तथा कािको अन्भिेि दरुुस्त िािीएको । 

• समयमा पत्राचाि गने बझुाएको पत्रको अन्भिेि व्यवन्स्थत गरिएको । 



 

• न्नणबय उताि गरि सम्बन्धित न्नकायमा पठाईएको  । 

• कायाबिय िोल्ने बधद गने तथा सिसफाइ आन्दको बधदोबस्त न्मिाईएको । 

• कायाबियको सिुिाथब दनै्नक पािोपहिाको न्िम्मा गाउँप्रहिीिाई न्दईएको । 

• कमबचािीको दनै्नक हान्ििी ि िगबकु सिुन्ित िािीएको । 

• न्नबाबन्चत िनप्रन्तन्निी तथा पदान्िकािीको व्यवन्स्थत रुपमा अन्भिेि िान्िएको । 

• अध्यि¸ उपाध्यि एवं कायाबिय प्रमिुको कायबकिको सिसफाइ सम्बधिी सवु्यवस्था न्मिाईएको । 

• िनप्रन्तन्निीको बैठक संचािनका िान्ग आवश्यक बैठक किको व्यवस्था ि समयमै सिसफाइ 

गिाईएको ।   

• कायाबिय प्रमिुको अधय न्नदेशनको पािना गिीएको गिाईएको ।  

२) आर्थिक प्रशासन शाखा  

•   न्वपद ्व्यवस्थापन कोषमा भएको ४४ िाि मध्ये १९,५१,०९५ िचब गरिएको  । 

• सामान्िक सिुिा तथा सनु्विाको व्यवस्थापन तथा न्वतिण,                              

• न्वन्भधन न्नकायमा प्रन्तवेदन तयाि गिी पठाईएको ।  

• असोि मन्हनासम्म भएको आम्दान्न िाई संन्चत कोषमा आम्दान्न बाँन्िएको ।  

• स्वीकृत बिेट तथा कायबिमका आिािमा आवश्यक िकम कायब संचािन िातामा सािेि मात्र िचब गने 

, मिु िाताबाट न्सिै िचब नगने ब्यबस्था न्मिाईएको ।  

• कमबचािी, न्वन्भधन योिनाहरु िगायतको कायबको िान्ग ६५२८५६२ पेश्की उपिब्ि गिाएको ।  

• प्रथम चौमान्सकमा रु. १४६६५०००० संन्चत कोषमा आम्दान्न बाँन्िएको ि रु. ७८००७०५० िचब 

गरिएको ।   

३) राजश्व शाखा: 

• सम्पन्त्त कि रु. २३३०००, घि बहाि कि रु. १६०००, सेवा शलु्क दस्तिु रु. , पयबटन शलु्क, न्वज्ञापन 

कि, व्यवसाय कि रु. ३७८०० , भनू्मकि ि मािपोत रु. १०४०००, िगायत अधय न्कन्समका 

आम्दानी सन्हत रु. ४९३००००० रुपैया िािश्व संकिन गरिएको ।  

• ढुँगा ,न्गट्टी ,वािवुा ,माटो ,काठ दाउिा ,ििाििुी ,स्िेट ,ििीढुँगा आन्द प्राकृन्तक एवं िानीिधय 

वस्तकुो न्बिी तथा न्नकासी शलु्क दस्तिु सङ्किनको िान्ग टेधडि आव्हान गिी िनशन्ि 

ब्यबस्थापन गिीएको ।   

• सङ् घीय तथा प्रदशे काननूको अन्िनमा िही स्थानीय तहमा िािस्व चहुावट न्नयधत्रण सम्बधिी नीन्त, 

काननू, मापदण्ड ि न्नयमनको िान्ग पत्राचाि गिीएको ।  

• गाउँ प्रहिीिाई परिचािन गिी स्थानीय बिाि तथा पान्कब ङ्ग स्थिको िेिदिे ि व्यवस्थापन गरिएको ।  

 



 

४) योजना तथा अनुगमन शाखा:  

• कुि योिना संख्या: ३०१ 

• हािसम्म सम्झौता मात्र भएका योिना संख्या १७० 

• हािसम्म पेश्की िगेको योिना संख्या: २६ कुि िकम: रु. १,७२,२०,०००  

• काम सम्पधन भई भिुान्नको िान्ग िेिा शािामा न्सफारिस गरिएको योिना संख्या: १०६  कुि 

िकम: ३,४२,८९,२०७  

•  

५) कानुनी मार्मला शाखा:  

• िम्मा दताब भएका न्ववाद संख्या: २६ 

• िग्गा सम्बन्धि: १० वटामा  ६ वटा न्मिापत्र गिेको , न्मिापत्र हुन नसकेको ३ फैसिा भएको १  

• ज्यािा सम्बन्धि: २ वटा दताब भएकोमा न्मिापत्र गिेको २ 

• पारिवािीक झै झगडा:  ६ वटा दताब भएकोमा - न्मिापत्र २, वडा समधवय २, न्मिापत्र हुन नसकोको १  

• शान्धत सिुिा: १ वटा  न्मिापत्र भएको  

६) पूर्ािधार र्िकास, प्रार्िर्धक तथा िातािरण ब्यर्स्थापन शाखा  

• हािसम्म १० वटा योिनाहरुको ठेक्का बधदोबस्तको िान्ग E-bid डकुमेधट बनाउने, सम्झौता 

गने/गिाउने ि सो योिनाहरुको न्नयन्मत रुपमा मलू्याङ्कन ि अनगुमन गरिएको ।  

• ठेक्का ि उपभोिा सन्मन्त बाहेकका कोटेशन बाट सम्पधन गन ेयोिनाहरुको न्टप्पणी उठाउने, ईन्स्टमेट 

तयाि गने ि सो को मलू्याङ्कन ि अनगुमन गरिएको ।  

• कुि ३०१ वटा योिनाहरुमध्ये १०६ वटा योहिनाको ईन्िमेट ि final valuation गरि काम सम्पधन 

गिेको ।  

• िम्मा १७० वटा योिनाहरुको ईन्स्टमेट तयाि गरिएको ।  

• फोहोिमैिा ब्यबस्थापनको िान्ग नमोबदु्ध नगिपान्िकासँग समधवय गरि न्व.न्प हाईवे आसपास पने 

िेत्रहरुको फोहोिमैिा ब्यबस्थापन गरिएको ।  

• योिनाहरुको माध्यमबाट करिब १५०० घिििुीमा िानेपानीको पहुचँ पयुाबईएको ।   

७) सामार्जक सुरक्षा शाखा  

• िधम ,मतृ्य ु,न्ववाह ,सम्बधि न्वछछेद ,बसाइ ँसिाइ दताब ि पारिवारिक िगतको अन्भिेि तथा 

पञ्िीकिण व्यवस्थापन गरिएको   

• सामान्िक सिुिा तथा सनु्विाको व्यवस्थापन तथा न्वतिणको िान्ग न्सद्धाथब बैङ्क संग सहकायब गिी 

िाता संचािन गने कायबको थािनी गरिएको ।   



 

• सामान्िक सिुिाको कायाबधवयनको िान्ग सङ् घ, प्रदशे ि स्थानीय सङ् घ संस्थासँग सम्पकब , समधवय ि 

सहकायब गरिएको ।  

• गाउँपान्िकामा िम्मा ७६ िना ज्येष्ठ नागरिक(दन्ित) , ३५० िना ज्येष्ठ नागिीक एकि मन्हिा, ३९४ 

िना न्विवा, १७९ िना दन्ित वािबान्िका ७६ िना िोपधमिु िान्तका िाई करिब ३ किोड १० 

िाि िकम न्वतिण गिीएको ।    

• सामान्िक सिुिा सम्बधिी स्थानीय तथयाङ्क ि सचूना व्यवस्थापन गिेको ।   

• सङ् घ ि प्रदशे काननूको अिीनमा िही सामान्िक सिुिा कायबिमको कायाबधवयन, सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन गरिएको ।  

८) मर्िला िालिार्लका तथा समाज कल्याण शाखा : 

• मानव कल्याण सेवा आश्रम सँग सम्झौता गिी सडक बािबान्िका ,अनाथ ,असहाय, अशि ि 

मानन्सक असधतिुन भएका व्यन्िहरूको पनुस्थाबपनामा सहयोग पयुाबईएको  । 

• ४६ िनािाई ज्येष्ठ नागिीक परिचयपत्र न्वतिण गरिएको ि ३१ िनािाई अपाङ्गता परिचयपत्र न्वतिण 

गिीएको ।  

• न्वन्भधन न्कन्समका न्दवस ि िनचेतनामिूक कायबिमहरु आयोिना गरिएको ।  

९) र्शक्षा, योिा तथा खेलकुद शाखा :  

• प्रािन्म्भक बाि न्वकास तथा न्शिा, आिािभतु न्शिा,  अन्भभावक न्शिा, अनौपचारिक न्शिा, 

ििुा तथा वैकन्ल्पक न्निधति न्सकाईको िान्ग ECD का  ३० िनािाई  वटा संचािन गिीएको ।  

• िोशी गाउँपान्िकाको पोिा मा.न्व ि न्हमािय मा.न्व िाई किा ११ ि १२ संचािन गनब अनमुन्त 

न्दईएको ।  

• गाउँ न्शिा सन्मन्त गठन भएको ि न्वद्यािय व्यवस्थापन सन्मन्त गठन भईिहकेो ।   

• न्वद्याियको अनगुमन भईिहेको न्निधति प्र.अ बैठक संचािन भईिहकेो, पाठ्यसामाग्री न्वतिण गिी सो 

को सनु्नन्ितताको िान्ग स्थिगत अनगुमन गरिएको ।  

• सामदुान्यक न्वद्याियको शैन्िक पवूाबिाि न्नमाबण, ममबत सम्भाि, सञ्चािन ि व्यवस्थापन,  

• न्वद्याथी न्सकाई उपिब्िीको पिीिण ि व्यवस्थापन गरिएको , 

• न्नयन्मत रुपमा अपाङ्ग, टुहुिा, दन्ित छात्र छात्राहरुिाई छात्रवनृ्त्त न्वतिण गरिएको ।  

• सामदुान्यक न्वद्याियिाई न्दने अनदुान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन ,न्वद्याियको आय व्ययको 

िेिा अनुशासन कायम ,अनगुमन ि न्नयमनको कायब न्नयन्मत रुपमा गरिएको  , 

• न्शिक ि कमबचािीको तान्िमको िान्ग प्रदशे सँग समधबय गिी ३ वटै तहको न्शिकहरुिाई तान्िमको 

ब्यबस्था गरिएको ।  

• िेिकुदको संिचनाको पवूाबिाि न्नमाबण, सञ्चािन तथा न्वकासको िान्ग २ वटा िेि मैदान बनाउन 

सरुु गरिएको ,  



 

• न्शिक तथा न्वद्याियका कमबचािीहरुिाई सकािात्मक सोच सम्बन्धि ४ न्दने तान्िम संचािन 

गरिएको ।  

• न्नयन्मत रुपमा हािसम्म प्रिानाध्यापकहरुको ७ वटा बैठक सम्पधन गरिएको ।  

१०) स्िास््य शाखा : 

• न्नयन्मत रुपमा स्वास्थय संस्थाहरुको मान्सक बैठक(संख्या: ६) सम्पधन गरिएको । 

• कोन्भड-१९ न्नयधत्रण तथा ब्यबस्थापनको िान्ग स्वास्थय चौकी, न्वद्यािय, साथसाथै अधय न्नकायहरुमा 

माक्स, स्यान्नटाईिि तथा अधय सामानहरुको बधदोबस्त गरिएको ।  

• न्वश्व स्तनपान सप्ताह सफितापबुबक सम्पधन गिेको  । 

• स्वास्थय चौकीहरुमा न्नयन्मत रुपमा औषन्ि ि अधय सिसामानहरु उपिब्ि गिाईएको ।  

• गाउँपान्िका द्वािा संचान्ित ३ वटा एम्बिेुधसहरुिाई न्नयन्मत संचािनमा ल्याइएको ।   

• िोशी गाउँपान्िका वडा नं ६ मा नयाँ सामदुान्यक स्वास्थय ईकाईको उद्घाटन गरि संचािनमा ल्याईएको ।  

• िोशी गाउँपान्िका वडा नं १ िहिेपाँगमुा कोन्भड-१९ अस्थायी अस्पतािको संचिान गरि ५ िना 

स्वास्थय कन्मबको ब्यबस्थापन गरिएको ।  

  

११) सुचना प्रर्िर्ध: 

• गाउँपान्िका कायाबिय ि मातहतका अधय सिकािी कायाबियको ईधटिनेट ब्यबस्थापन गिीएको ।  

• गाउँपान्िकाको संबेदनशीि २ िेत्रमा न्स.न्स टी भी िडान गने कायब गिीएको  । 

• वेवसाईट ब्यबसथापन तथा अध्याबन्िक गिीएको ।  

• गाउँपान्िकाको सामान्िक संिािहरु न्नयन्मत रुपमा अध्याबन्िक गिीएको ।  

• गाउँपान्िकाकका पिुा अन्भिेिहरुिाई न्डन्ििि प्रन्बन्िमा रुपाण्तिण गनब थािन्न गिी िेिै 

अन्निेिहरु ब्यबस्थापन गिीएको ।  

• मधत्रािय सँग न्नयन्मत रुपमा सहकायब ि सम्पकब  गरि सचुना आदानप्रदान गरिएको ।  

• मधत्राियबाट मान्गएका न्वविणहरु समयमै प्रेन्षत गने काम गिीएको ।  

• कायाबियमा िहकेा सम्पणुब कम्प्यटुि तथा न्प्रधटहरुिाई न्नयन्मत संचािन हुन सक्ने अवस्थामा 

िान्िएको । 

१२) पशुपंर्ि  तथा कृर्ि शाखा: 

• १५०० वटा पशकुो उपचाि गरिएको ।  

• २००० पशुिाई नाम्िे िुकाको औषन्ि न्वतिण गिीएको । 

• िोिेत िोग न्वरुद्धको िोप ३७०० पशुिाई न्दईएको । 



 

• िेन्वि न्वरुद्धको िोप ३०० पशिुाई िगाईएको । 

• १०७१ वटा पशकुो बधध्याकिण गरिएको । 

• १७५ िना ब्यन्ििाई २००० के.न्ि घासको न्वउ न्वतिण गरिएको ।  

• पश ुशािासँग सम्बन्धित अधय प्रसासन्नक कायब गरिएको ।  

• १३ िना कृषकिाई ७०० के.न्ि िसनुको न्बउ न्वतिण गरिएको ।  

 

  



 

८) सचूना अन्िकािी, प्रबिा ि प्रमिु, उपप्रमिु ि प्रमिु प्रशासकीय अन्िकृतको 

नाम थि 

प्रमिु: न्ड.न्ब िामा  

उप-प्रमिु: िन्क्ष्म कुमािी उप्रेती बतौिा 

प्रमिु प्रशासकीय अन्िकृत: सम्बरु दाहाि 

प्रबिा : पदम बहादिु िामा 

सचुना अिीकािी: प्रकाश पौड्याि 

९) आ.ब २०७७/०७८ को बान्षबक आय ब्यय न्वविण :  

िािश्व तथा अनदुान प्रान्प्तको अनमुान 

आ.ब २०७७/०७८ 

र्शििक 
आ.र्.२०७५/७६ 

को यथाथि 

आ.र्.२०७६/७७को 

संसोर्धत अनुमान 

आ.र्.२०७७/७८को 

लक्ष्य 

िािश्व रु. हिािमा 
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 सडक बोडब  १,००० १,००० १,००० 
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  प्रदेश सरकारर्ाट प्राि अनुदान     

  न्वन्त्तय समान्नकिण अनुदान ७,९४१ १०,१२९ १०,१४४ 

  सशतब अनुदान २५,०३६ १२,५६६ १५,४३९ 
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१०) गाउँपान्िकाको वेवसाईट: 

िोशी गाउँपान्िकाको वेवसाईट:  roshimun.gov.np  

११) गाउँपान्िकािे सचूना प्रकाशन गने: 

गाउँपान्िकािे वेवसाईट, फेसबुक पेि, ग्रपु एस.एम.एस, का साथसाथै िन्डयो िोशी बाट दनै्नक रुपमा गाउँपान्िकाि ेसम्पादन 

गिेका कायबहरु प्रकाशन गन ेगिेको छ ।  


