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नगर कार्यपालिका (कार्य लिभाजन) लनरमाििी, २०७६
	 	 	 	 नगर	कार्यपालिकाबाट	स्वीकृत	लिलतः	२०७६/०१/१०

नेपािको	 संल्धानको	 धारा	 २१८	 िे	 लिएको	 अलधकार	 प्ररोग	 गरवी	 भरतपरु	
िहानगरपालिकाको	नगर	कार्यपालिकािे	आफनो	कार्य	ल्भाजनका	िालग	लिलत	२०७६	
बैशाख	१०	गतेको	लनर्यरानसुार	रो	कार्यल्भाजन	लनरिा्िवी	बनाएको	छ	।	
१. सलंषिप्त नाम र प्ारमभभः
	 (१)	 रस	 लनरिा्िवीको	 नाि	 “भरतपरु	 िहानगरपालिका	नगर	कार्यपालिका	

(कार्यल्भाजन	लनरिा्िवी,	२०७६”	रहकेो	छ)
	 (२)	 रो	लनरिा्िवी	तरुुनत	प्रारमभ	हुनेछ	।	
२. पररभाषाभः ल्षर	्ा	प्रसङ्गिे	अकको	अर्य	निागेिा	रस	लनरिा्िवीिा-
	 (क)	 “प्रिखु”	भननािे	भरतपरु	िहानगर	कार्यपालिकाको	प्रिखु	सम्झनपुछ्य	।	
	 (ख)	 “उपप्रिखु”	भननािे	भरतपरु	िहानगर	कार्यपालिकाको	उपप्रिखु	सम्झनपुछ्य	।
	 (ग)	 “प्रिखु	 प्रशासकीर	 अलधकृत”	 भननािे	 भरतपरु	 िहानगरपालिकाको	

प्रिखु	प्रशासकीर	अलधकृत	सम्झनपुछ्य	।
	 (घ)	 “नगर	कार्यपालिका”	भननािे	भरतपरु	िहानगर	कार्यपालिका	सम्झनपुछ्य	।
	 (ङ)	 “नगरपालिका”	भननािे	भरतपरु	िहानगरपालिका	सम्झनपुछ्य	।
	 (च)	 “ल्षरगत	 शाखा”	 भननािे	 भरतपरु	 नगर	 कार्यपालिका	 अनतरगतको	

ल्षरगत	 ल्भाग	 ्ा	 िहाशाखा,	 शाखा,	 उपशाखा,	 कारा्यिर	 ्ा	
इकाईिाई	सम्झनपुछ्य	।रस	शबििे	संल्धान	बिोलजि	नगरपालिकािाई	
तोलकएको	कार्यसमपािन	गन्यका	िालग	नगर	कार्यपालिका	अनतग्यत	रहने	
लशक्ा,	स्ास्थर,	कृलष,	्न,	पश	ुल्कास	जसता	ल्षरक्ेत्रगत	कारा्यिर	
्ा	इकाईिाई	सिते	सम्झनपुछ्य	।

	 (छ)	 “्डा	सलच्”	भननािे	िहानगरपालिकाको	् डा	कारा्यिरको	प्रशासकीर	
प्रिखुको	रुपिा	कािकाज	गन्य	तोलकएको	्डा	सलच्	सम्झनपुछ्य	।	

	 (ज)	 “्डा	 सलिलत”	 भननािे	 भरतपरु	 िहानगरपालिकाको	 ्डा	 सलिलत	
सम्झनपुछ्य	।	

	 (्झ)	 “सिसर”	भननािे	नगर	कार्यपालिकाको	सिसर	सम्झनपुछ्य	।	सो	शबििे	
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नगर	 कार्यपालिकाको	 प्रिखु,	 उपप्रिखु	 र	 ्डा	 अधरक्	 सितेिाई	
जनाउनेछ	।	

	 (ञ)	 “नगर	सभा”	भननािे	भरतपरु	िहानगरपालिकाको	नगर	सभािाई	सम्झनपुछ्य	।	
	 (ट)	 "िनत्रािर"	 भननािे	 संघवीर	 िालििा	 तरा	 सािानर	 प्रशासन	 िनत्रािर	

सम्झनपुछ्य	।	
३. कार्य समपादनभः
 (१)	 नगर	 कार्यपालिकाको	 कार्य	 समपािन	 नगर	 कार्यपालिकाको	 कारा्यिर,	

्डा	कारा्यिर	ए्ं	ल्षरगत	शाखाबाट	हुनेछ	।	
	 (२)	 नगर	कार्यपालिका	अनतग्यत	रहने	ल्षरगत	ल्भाग	्ा	िहाशाखा	शाखा	

कारा्यिर	उपशाखा	्ा	इकाईको	ल््रर	अनसुचूवी	-१	िा	उलिेख	भए	
बिोलजि	हुनेछ।

	 (३)	 उपलनरि	(२)	बिोलजिका	ल्षरगत	शाखाहरु	र	लतनवीहरुको	कार्यल््रर	
नगर	कार्यपालिकािे	स्वीकृत	गरे	बिोलजि	हुनेछ	।	

४. कार्य लिभाजनभः
	 (१)	 नगर	कार्यपालिकाको	कारा्यिर	र	ल्षरगत	शाखाबाट	समपािन	हुने	कार्य	

अनसुचूवी-	२	बिोलजि	हुनेछ	।	
	 (२)	 नगर	 कार्यपालिकािे	 उपलनरि	 (१)	 बिोलजिको	 ल्षरगत	 शाखाको	

काििा	आ्शरकता	अनसुार	हरेफेर	्ा	रपघट	गन्य	सकनेछ	।	
	 (३)	 ्डा	सलिलतबाट	समपािन	हुने	कार्य	अनसुचूवी	–	३	बिोलजि	हुनेछ	।
	 (४)	 प्रिखु,	 उपप्रिखु,	 ्डा	अधरक्	 र	सिसरको	काि,	कत्यवर	 र	अलधकार	

अनसुचूवी	–	४	बिोलजि	हुनेछ	।		
	 (५)	 प्रिखुिे	ल्षरगत	क्ेत्रको	कार्यको	िालग	कार्यपालिकाको	कुनै	सिसरिाई	

लनजिे	गनने	कार्यको	क्ेत्रालधकार	सिते	तोकी	लजमिे् ारवी	लिन	सकनेछ	।	
	 (६)	 कार्यपालिकािे	आफनो	कार्यसमपािनका	िालग	अनसुचुवी	-	५	बिोलजिको	

ल्षरगत	 सलिलत	 गठन	 गरवी	 कुनै	 सिसरको	 संरोजकत्िा	 तरसतो	
सलिलतको	कार्यक्ेत्र	तोकी	लजमिे् ारवी	लिन	सकनेछ	।	

५. लजमममेिारी तथा उत्तरदालरतिभः
	 (१)	 नगर	 कार्यपालिकाबाट	 समपािन	 भएका	 कािका	 िालग	 प्रिखु	 तरा	
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सिसरहरु	सािलुहक	रुपिा	नगर	सभाप्रलत	उत्तरिारवी	हुनेछन	्।	
	 (२)	 नगर	 कार्यपालिकाका	 सिसरहरु	 आफूिाई	 तोलकएको	 कार्यका	 िालग	

वरलतिगत	रुपिा	कार्यपालिका	तरा	प्रिखुप्रलत	उत्तरिारवी	हुनेछन	्।	
	 (३)	 ल्षरगत	सलिलतबाट	समपािन	 हुने	कािका	िालग	सलिलतका	संरोजक	

तरा	सिसरहरु	सािलुहक	रुपिा	कार्यपालिका	प्रलत	उत्तरिारवी	हुनेछन	्।	
	 (४)	 ्डा	अधरक्	आफूिे	गनने	कािका	िालग	कार्यपालिका	प्रिखु	तरा	्डा	

सलिलतप्रलत	 र	 ्डा	 सलिलतबाट	 गररने	 कािका	 िालग	 सािलुहक	 रुपिा	
कार्यपालिका	र	सभाप्रलत	उत्तरिारवी	हुनेछ	।	

६. अलिकार प्तरारोजनभः
 (१)	 नगर	कार्यपालिकािे	आफुिाई	प्राप्त	अलधकारिधरे	केहवी	अलधकार	प्रिखु,	

उपप्रिखु,	्डा	अधरक्,	सिसर	तरा	िातहतका	सलिलत,	उपसलिलत	्ा	
प्रिखु	प्रशासकीर	अलधकृतिाई	प्रतरारोजन	गन्य	सकनेछ	।	

	 (२)	 प्रिखुिे	आफुिाई	 प्राप्त	अलधकारिधरे	 केहवी	अलधकार	 कुनै	 सिसर	 ्ा	
प्रिखु	प्रशासकीर	अलधकृतिाई	प्रतरारोजन	गन्य	सकनेछ	।	

	 (३)	 ्डा	सलिलत	् ा	् डा	अधरक्िे	आफुिाई	प्राप्त	अलधकारिधरे	केहवी	अलधकार	
्डा	सलिलतका	कुनै	सिसर	्ा	्डा	सलच्िाई	प्रतरारोजन	गन्य	सकनेछ	।	

७. थपघट, हमेरफमे र िा सशंोिनभः
	 (१)	 कार्यपालिकािे	 रस	 लनरिा्िवीिाई	आ्शरकता	अनसुार	 रपघट	 ्ा	

हरेफेर	्ा	संशोधन	गन्य	सकनेछ	।	
	 (२)	 कार्यपालिकािे	 उपलनरि	 (१)	 बिोलजि	अनसुचूवीिा	 रपघट	 ्ा	 हरेफेर	

्ा	संशोधन	गरेको	ल्षरको	सचूना	स््यसाधाररको	जानकारवीको	िालग	
प्रकाशन	गनु्यपननेछ	।	

८. बािा अड्काउ फुकाउभः रो	लनरिा्िवीको	कारा्यन्रन	समबनधिा	कुनै	बाधा	
अड्काउ	परेिा	रस	लनरिा्िवीको	भा्नाको	प्रलतकुि	नहुने	गरवी	प्रिखुिे	तरसतो	
बाधा	अड्काउ	फुकाउन	आ्शरक	वर्सरा	गन्य	सकनेछ	।	

९ रसै बमोलजम भए गरमेको मालननमेभः रो	 लनरिा्िवी	 स्वीकृत	 हुनपुू् ्य	 नगर	
कार्यपालिकाबाट	समपािन	भएका	कार्यहरु	रसै	लनरिा्िवी	अनरुुप	भए	गरेको	
िालननेछ	।	
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अनसुचूवी	–	१
(लनरि	३	को	उपलनरि	(२)	सँग	समबलनधत)

नगर कार्यपालिकामा रहनमे लिषरगत शाखा (लिभाग िा महाशाखा शाखा 
कारा्यिर उपशाखा इकाई) को लििरण

(िहानगर	कार्यपालिकाको	आफनो	राजश्वको	क्िता	खच्यको	आ्शरकता	से्ा	उपिबध	
गराउन	ुपनने	जनसंखरा	तरा	 ल्कासका	िखुर	िखुर	प्रारलिकता	अनरुुप	संगठन	तरा	
वर्सरापन	सभनेक्रका	आधारिा	 ल्षरगत	 ल्भाग	्ा	िहाशाखा	शाखा	कारा्यिर	
उपशाखा	्ा	इकाई	 लनधा्यरर	गन्य	सकनेछ	।	जनशलतिको	उपिबधता	तरा	प्रशासलनक	
खच्यिाई	धरान	 लिई	एउटा	 ल्षरगत	शाखा	अनतग्यतको	 कुनै	कारा्यिर	उपशाखा	्ा	
इकाईिे	लिलिो	अनर	ल्षरक्ेत्रको	कार्यसिते	समपािन	गन्य	सकनेछ	।)
१. सामानर प्शासन महाशाखा 
	 १.१.	 प्रशासन	तरा	जनशलति	ल्कास	शाखा	
	 १.२.	 आनतररक	वर्सरापन	तरा	खररि	शाखा	
	 १.३.	 अनतरा्यलट्रिर	समबनध	तरा	लशष्ाचार	शाखा	
	 १.४.	 नगरप्रहरवी	वर्सरापन	शाखा	
	 १.५.	 भिूवी	वर्सरापन	शाखा	
	 १.६.	 काननूवी	िालििा	शाखा	
	 १.७.	 ्डा	कारा्यिरहरु	२९	्टा	
२. शासकीर सिुार इकाई
३. राजश्व वरिसथापन महाशाखा 
	 ३.१.	 एकीकृत	समपलत्त	करशाखा	
	 ३.२.	 वर्सार	तरा	अनर	करशाखा	
	 ३.३.	 राजश्व	अनगुिन	तरा	गैह्र	कर	राजश्व	शाखा
४. शहरी पूिा्यिार लिकास महाशाखा 
	 ४.१.	 सडक	तरा	रातारात	वर्सरा	शाखा
	 ४.२.	 अनर	पू् ा्यधार	ल्कास	शाखा	
	 ४.३.	 भ-ूउपरोग	तरा	्सतवी	ल्कास	शाखा	
	 ४.४.	 भ्न	तरा	भ्न	संलहता	ए्ं	लनिा्यर	इजाजत	शाखा
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५. सिास्थर तथा सामालजक लिकास महाशाखा 
	 ५.१.	 िलहिा,	बािबालिका	तरा	सिाज	कलरार	शाखा	
	 ५.२.	 सािालजक	सरुक्ा	तरा	पञजवीकरर	शाखा	
	 ५.३.	 जनस्ास्थर	प्र्र््यन	शाखा	
	 ५.४.	 गै.	स.	स.	सिन्र	तरा	साििुालरक	पररचािन	शाखा
	 ५.५.	 स्ास्थर	तफ्य का	लनकारहरु	
६. रोजना, अनुगमन तथा सचूना प्लिलि महाशाखा 
	 ६.१.	 रोजना,	अनगुिन	तरा	बजेट	शाखा	
	 ६.२.	 उपभोतिा	लहत	संरक्र	शाखा	
	 ६.३.	 सचूना	तरा	संचार	प्रल्लध	शाखा	
७. आलथ्यक प्शासन महाशाखा 
	 ७.१.	 आलर्यक	प्रशासन	शाखा	
	 ७.२.	 ल्त्तवीर	सशुासन	शाखा	
८. शैलषिक प्शासन महाशाखा 
	 ८.१.	 प्रारलमभक	बाि	ल्कास	तरा	आधारभतू	लशक्ा	शाखा	
	 ८.२.	 िाधरलिक	लशक्ा	शाखा	
	 ८.३.	 रु् ा	तरा	खिेकुि	शाखा	
९. आलथ्यक लिकास महाशाखा 
	 ९.१.	 कृलष	तरा	पशपुंक्वी	वर्सार	प्र्र््यन	शाखा	
	 ९.२.	 उद्ोग	तरा	वर्सार	प्र्र््यन	शाखा	
	 ९.३.	 संसकृलत	पर्यटन	तरा	समपिा	संरक्र	शाखा	
	 ९.४.	 सहकारवी	तरा	रोजगार	प्र्र््यन	शाखा	
	 ९.५.	 कृलष/पश	ुतफ्य का	लनकारहरु	
१०. आनतररक िमेखा परीषिण शाखा
११. िातािरण तथा लिपद् वरिसथापन महाशाखा 
	 ११.१.	 ल्पि	्वर्सरापन	शाखा	
	 ११.२.	 सरसफाई	वर्सरापन	शाखा	
	 ११.३.	 ्ाता्रर	तरा	हरररािवी	प्र्र््यन	शाखा	
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अनुसचूी -२
(लनरम ४ को उपलनरम (१) सगँ समबलनित)

लिषरगत शाखाहरुको कार्यलिभाजन
१. सामानर प्शासन महाशाखा 
१.१. प्शासन तथा जनशलति लिकास शाखा
	 १.१.१.	 सरानवीर	 से्ाको	 वर्सरापन	 समबनधवी	 नवीलत,	 िापिणड,	 से्ाशत्य,	

आलिको	तजु्यिा,	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।
	 १.१.३.	 सिारोलजत	 कि्यचारवी	 वर्सरापन	 तरा	 अनतग्यतका	 लनकारका	

कि्यचारवी	पररचािन	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 १.१.३.	 जनशलति	 वर्सरापन	 तरा	 ्लृत्त	 ल्कास	 समबनधवी	 अलपकालिन	 र	

िवीघ्यकालिन	रोजना	तजु्यिा	तरा	क्िता	ल्कास	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 १.१.४.	 कि्यचारवीको	कार्यसमपािन	िलूराङ्कन	तरा	समपलत्त	ल््रर	समबनधवी		

कार्य	गनने	।
	 १.१.५.	 लसफाररस	तरा	प्रिारवीकरर	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 १.१.६.	 अनर	िहाशाखा/शाखािा	सपष्	लकटान	नगररएका	कार्य	गनने	।
	 १.१.७.	 नगरसभा	 ए्ं	 नगर	 कार्यपालिकाका	 बैठक	 संचािनको	 सिन्र	 र	

सहजवीकरर,	 लनर्यरको	 अलभिेखवीकरर	 तरा	 कारा्यन्रनको	 िालग	
संचार	गनने।		

१.२. आनतररक वरिसथापन तथा खररद शाखा
	 १.२.१.	 ्ालष्यक	खररि	रोजना	लनिा्यर	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 १.२.२.	 नगरपालिका	 अनतग्यत	 आ्शरक	 सािाग्वी	 खररि,	 भणडारर	 तरा	

वर्सरापन	समबनधवी		कार्य	गनने	।
	 १.२.३.	 नगरपालिकाको	 भौलतक	 पू् ा्यधार,	 िलेशनरवी	 औजार	 िगारत	 सबै	

साधनहरुको	िि्यत	संभार	तरा	लििाि	लिनाहा	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 १.२.४.	 नगरपालिका	क्ेत्रलभत्रको	समपलत्त	र	स्ोत	आलिको	एकीकृत	 ल््रर	

सलहतको	अद्ा्लधक	अलभिेख	तरार	गनने	।
	 १.२.५.	 नगरपालिकाको	आनतररक	वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 १.२.६.	 स्ारवी	साधनहरुको	वर्सरा	समबनधवी	कार्य	गनने	।





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 !  ;+Vof #, ldltM @)&^÷)!÷!)

	 १.२.७.	 नगर	प्रिखु,	उपप्रिखु	 र	प्रिखु	प्रशासकीर	अलधकृतको	सलच्ािर	
वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने।

	 १.२.८.	 लजनसवी	लनरवीक्र	र	कागज	धलुराउने	समबनधवी	कार्य	गनने	।
१.३. अनतरा्यलट्रिर समबनि तथा लशष्ाचार शाखा
	 १.३.१.	 नगरपालिकाको	 तफ्य बाट	 स्िशेवी	 र	 ल्िशेवी	 सरानवीर	 सरकार/

शहरसँगको	भलगनवी	समबनध	 ल्सतार	समबनधिा	आ्शरक	सिन्र	
गनने	।

	 १.३.२.	 अनतरा्यलट्रिर	सहरोग	पररचािनिा	िनत्रािरसँग	सिन्र	र	सहजवीकरर	
गनने	।

	 १.३.३.	 बैिलेशक	 तालिि,	 अधररन	 भ्रिर	 ए्ं	 बैठकिा	 पिालधकारवी	 र	
कि्यचारवीहरुको	िनोनरन	र	सहजवीकरर	समबनधवी	कार्य	गनने	।

	 १.३.४.	 नगरपालिकािा	 स्िशेवी	 र	 ल्िशेवी	 सरानवीर	 सरकार/शहर/लनकार/
प्रलतलनलध	िणडि	आलिको	भ्रिर	र	भटेघाटिाई	सिन्र	र	सहजवीकरर	
गनने	।

१.४. नगर प्हरी वरिसथापन शाखा
	 १.४.१.	 नगर	 प्रहरवीको	 संचािन,	 पररचािन	 र	 वर्सरापन	 समबनधवी	 नवीलत,	

काननू	ए्ं	िापिणड	लनिा्यर,	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।
	 १.४.२.	 नगर	प्रहरवी	िाफ्य त	गनु्यपनने	कार्यहरु	

१.४.२.१.	 नगरपालिकाको	 नवीलत,	 काननू,	 िापिणड	 तरा	 लनर्यर	
कारा्यन्रन	गनने	गराउने।

१.४.२.२.	 नगर	क्ेत्रलभत्रको	ऐिानवी	र	पतती	जगगा,	सा््यजलनक	भ्न,	
भौलतक	 पू् ा्यधार	 तरा	 समपलत्तको	 सरुक्ा,	 संरक्र	 र	
अलतक्रिर	रोकराि	तरा	लनरनत्रर	गनने	।

१.४.२.३.	 सभा,	सिारोह,	परमपरागत	जात्रा	तरा	चाडप््यको	सरुक्ा	
वर्सरापन	गनने।

१.४.२.४.	 बजार	तरा	पालक्य ङ	सरिको	रेखिखे	र	वर्सरापन	गनने	।
१.४.२.५.	 सरसफाई	समबनधवी	िापिणडको	कारा्यन्रन	गनने	गराउने	।
१.४.२.६.	 नरालरक	 सलिलतिे	 गरेका	 लििापत्र	 तरा	 लनर्यरहरुको	
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कारा्यन्रन	गराउने।
१.४.२.७.	 ल्पि	्वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
१.४.२.८.	 अनलधकृत	 ल्ज्ापन	 तरा	 होलड्यङ	 बोड्य,	 फिेकस	 लप्रनट	

िगारतका	सािग्वी	लनरनत्रर	गनने	।
१.४.२.९.	 छाडा	पश	ुचौपारा	लनरनत्रर	र	वर्सरापन	गनने	।
१.४.२.१०.बजार	 वर्सरापन	 समबनधिा	 नेपाि	 प्रहरवी	 िगारतका	

सरुक्ा	लनकारहरुसँग	सिन्र	र	सहकार्य	गनने	।
१.५. भूलम वरिसथापन शाखा
	 १.५.१.	 भलूि	वर्सरापन	समबनधवीः	

१.५.१.१.	 नगर	 क्ेत्रलभत्रको	 सा््यजलनक	 ए्ं	 नगरपालिकाको	
स्ालित्िा	 रहकेो	 जगगाको	 एलकन	 ल््रर,	 िगत	 ए्ं	
अलभिेख	राखने	।

१.५.१.२.	 जगगा	धनवी	िता्य	प्रिारपजुा्य	ल्तरर	तरा	िगत	वर्सरापन	
समबनधवी	कार्य	गनने	।

१.५.१.३.	 भलूिको	्गतीकरर	अनसुारको	िगत	संकिन	गनने	।
१.५.१.४.	 सा््यजलनक	 प्ररोजनको	 िालग	 जगगा	 प्रालप्त,	 िआुवजा	

लनधा्यरर	तरा	ल्तररिा	सिन्र	र	सहजवीकरर	गनने	।
	 १.५.२.	 नाप	नकसा	इकाई

१.५.२.१.	 सरानवीर	जगगाको	नाप	नकसा,	 लकत्ताकाट,	 हािसाल्क,	
रलजट्रेिशन,	नािसारवी	तरा	िालखिा	र	खारेज	गनने	।

१.५.२.२.	 नापवी	 नकसा	 तरा	 जगगाको	 स्ालित्	 लनधा्यरर	 कार्यिा	
सिन्र	र	सहजवीकरर	गनने	।

१.६. कानूनी मालमिा शाखा
	 १.६.१.	 नरार,	काननू,	िान्	अलधकार	प्र्र््यन,	ििेलििाप	ए्ं	िधरसरता,	

लनर्यर	तरा	फैसिा	कारा्यन्रन	िगारतका	कार्य	गनने	।
	 १.६.२.	 नरालरक	सलिलतको	सलच्ािर	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 १.६.२.	 कार्यपालिका	 तरा	 सभािा	 पेश	 गनु्यपनने	 ल्लभनन	 नवीलत,	 लनरि	 तरा	

काननूहरुको	िसरौिा	तरार	गनने	।
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	 १.६.४.	 नवीलत	ए्ं	काननूहरुको	प्रिारवीकरर	गराई	संरक्र	र	प्रकाशन	समबनधवी	
कार्यको	सिन्र	र	संरोजन	गनने	।

	 १.६.५.	 नगरपालिका	ल्रुर्िा	्ा	नगरपालिका	पक्	भएर	कुनैपलन	अिाितिा	
गररने	 िरु्ाका	 समबनधिा	 समबलनधत	 सलिाहकारसँगको	 सिन्रिा	
लिखत	तरार	गनने,	 िरु्ािा	प्रलतलनलधत्	गराउने	तरा	तारेखिा	बसने	
वर्सरा	लििाउने	।

	 १.६.६.	 ल्धारन	समबनधवी	अनर	कार्यहरु	गनने	।
२. शासकीर सिुार इकाई
२.१.	 नगरपालिका	संगठन	संरचनाको	 ल्कास	 र	 संगठन	 तरा	 वर्सरापन	स्नेक्र	

समबनधवी	कार्य	गनने	।
२.२.	 नगरपालिका	लभत्रको	कि्यचारवीहरुको	पि	तरा	कार्य	ल््रर	तरार	गनने	।		
२.३.	 िहाशाखा/शाखा	प्रिखु	तरा	्डा	सलच्सँग	कार्यसमपािन	करार	समबनधवी	कार्य	

गनने	।	
२.४.	 सशुासन	प्र्र््यन	र	भ्रष्ाचार	लनरनत्ररको	िालग	आ्शरक	कार्य	गनने	।		
२.५.	 गनुासो	सनुु् ाई	र	वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने।	
२.६.	 कि्यचारवी	संघ	संगठनसँग	सिन्र	र	वर्सरापन	गनने	समबनधवी	कार्य	गनने	।
२.७.	 प्र्तिासँग	 समबलनधत	 अलभिेख	 वर्सरापन,	 प्रकाशन	 ए्ं	 आ्शरक	

सहजवीकरर	गनने	।		
२.८.	 सचूना	अलधकारवी	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
३. राजश्व वरिसथापन महाशाखा
3.१. एलककृत समपलत्त करशाखा 
	 ३.१.१.	 समपलत्त	 र	 िािपोत	कर	सधुार	 रोजना	 तरा	 नवीलत	 तजु्यिा,	 िापिणड	

लनधा्यरर	तरा	लनरिनिा	आ्शरक	स्ुझा्	लिने	।
	 ३.१.२.	 समपलत्त	र	िािपोत	कर	नवीलतहरुको	कारा्यन्रन	गनने	।	
	 ३.१.३.	 समपलत्त	 कर	 ए्ं	 िािपोत	 र	 भलूिकर	 संकिन	 तरा	 वर्सरापन,	

अलभिेखवीकरर	र	ल््रर	अद्ा्लधक	गनने		।
	 ३.१.४.	 समपलत्त	र	िािपोत	कर	वर्सरापनको	िालग	समबलनधत	लनकारसँग	

सिन्र	गनने	।
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	 ३.१.५.	 ्डा	कारा्यिरहरुिाई	समपलत्त	र	िािपोत	कर	समबनधवी	सचूना	प्र्ाह	
गनु्यका	सारै	रस	समबनधवी	सिसरा	सिाधान	गनने	।

३.२. वरिसार तथा अनर करशाखा 
	 ३.२.१.	 वर्सार	कर	तरा	अनर	कर	सधुार	नवीलत	तरा	रोजना	तजु्यिा	तरा	

कारा्यन्रन	गनने।
	 ३.२.२.	 वर्सार	िता्य,	न्वीकरर		ए्ं	िहानगरपालिकाको	क्ेत्रिा	अ्लसरत	

वर्सारको	अलभिेखवीकरर	गनने	।
	 ३.२.३.	 घर	 बहाि	 कर,	 घर	 जगगा	 रलजट्रेिसन	 शलुक,	 ल्ज्ापन	 कर,	 स्ारवी	

साधन	कर,	िनोरञजन	कर	िगारत	अनर	ल्ल्ध	कर	संकिन	गनने	।
	 ३.२.४.	 ल्ल्ध	करको	बाँलक	बकरौता	रकिको	िगत	र	असिु	उपर	गनने	।	
	 ३.२.५.	 वर्सार	 कर	 तरा	 अनर	 कर	 वर्सरापन	 समबनधिा	 समबलनधत	

लनकारसँग	सिन्र	गनने	।
३.३. राजश्व अनुगमन तथा गैरकर राजश्व शाखा
	 ३.३.१.	 कर	तरा	राजश्व	सधुार	रोजना,	राजश्व	समबनधवी	नवीलत	काननू	पररिाज्यन	

तरा	संशोधन	लनरिन	र	राजश्व	चहुा्ट	लनरनत्रर	सितेको	कार्य	गनने।
	 ३.३.२.	 सा््यजलनक	समपलतको	र	आमिानवीको	अलभिेख	राखने	।
	 ३.३.३.	 प्राकृलतक	स्ोतबाट	प्राप्त	हुने	रोरलटवीको	अलभिेखवीकरर	तरा	संकिन	

गनने	।	
	 ३.३.४.	 जरर्ाना	 र	 अनर	 से्ा	 शलुक	 तरा	 जरर्ानाको	 िररेट	 बिोलजि	

बिोलजि	कर	तरा	राजश्व	बझुने	।
	 ३.३.५.	 राजश्व	 संकिन	 तरा	 वर्सरापनको	 िालग	 सफट्ेरर	 संचािन	 र	

अपडेट	गनने।
	 ३.३.६.	 कारा्यिर	लभत्र	र	्डाको	कर	तरा	राजश्व	समबनधवी	रलसि	वर्सरापन	

गनने	।			
	 ३.३.७.	 कर	तरा	राजश्व	समबनधवी	ल््रर	प्राप्त	गनने	।
	 ३.३.८.	 करिाता	लशक्ा	तरा	करिाताको	ल््रर	अद्ा्लधक	गनने	।	
	 ३.३.९.	 राजश्व	समबनधवी	गनुासो	सनुने	र	वर्सरापन	गनने	।
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	 ३.३.१०.	राजश्व	चहुा्ट	लनरनत्ररको	िालग	आ्शरक	अनगुिन	गनने	।	
	 ३.३.११.	राजश्व	परािश्य	सलिलत	र	राजश्व	पररचािन	सलिलतको	बैठक	संचािन	र	

सलिलतको	लनर्यर	कारा्यन्रन	गनने	।	
	 ३.३.१२.	संघवीर	तरा	प्रिशे	काननू	बिोलजि	बजेट	घाटापलूत्यको	स्ोत	वर्सरा	

गनने	।	
४. शहरी पूिा्यिार लिकास महाशाखा 
४.१. सडक तथा रातारात वरिसथा शाखा 
	 ४.१.१.	 सरानवीर	सडक,	ग्ािवीर	सडक,	कृलष	सडक,	्झोिङ्ुगे	पिु,	पिेुसा,	

तटबनध,	 तरा	 रातारात	समबनधवी	 नवीलत,	काननू,	 िापिणड,	 लनरिन,	
कार्यक्रि	तजु्यिा,	कारा्यन्रन	र	सतरोननलतका	कार्यहरु	समबनधवी	कार्य	
गनने	।	

	 ४.१.२.	 सा््यजलनक	रातारातको	रुट	लनधा्यरर	(अनिुलत,	न्वीकरर,	खारेजवी,	
से्ाको	गरुसतर,	भाडा	िर	लनधा्यरर	र	लनरिन)	समबनधवी	कार्य	गनने	।	

	 ४.१.३.	 ्ाता्ररितै्रवी,	 िैंलगकितै्रवी,	 अपाङ्गताितै्रवी	 रातारात	 प्ररािवी	
समबनधवी	कार्य	गनने	।	

४.२. अनर पूिा्यिार लिकास शाखा 
	 ४.२.१.	 साना	जिल्द्तु	आरोजना,	न्वीकररवीर	उजा्य	तरा	्ैकललपक	उजा्य	

समबनधवी	नवीलत,	िापिणड,	रोजना	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।	
	 ४.२.२.	 ्ैकललपक	 उजा्य	 समबनधवी	 प्रल्लध	 ल्कास	 र	 हसतानतरर,	 क्िता	

अलभ्लृर्	गनने	।	
	 ४.२.३.	 सडक	्लत्तको	वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ४.२.४.	 सरानवीर	 ल्द्तु	 ल्तरर	 प्ररािवी	 र	 से्ाको	 वर्सरापन	 संचािन	 र	

लनरिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ४.२.५.	 लसंचाई	समबनधवी	नवीलत,	काननू	र	िापिणड	लनधा्यरर,	कार्यक्रि	रोजना,	

तजु्यिा	र	कारा्यन्रन	गनने	।	
	 ४.२.६.	 तट्नध,	निवी	लनरनत्रर	तरा	वर्सरापन	गनने	।	
	 ४.२.७.	 जि	उपरोग	आरोजना	तजु्यिा,	कारा्यन्रन	र	अनगुिन	गनने	।	
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४.३. भू-उपरोग तथा िसती लिकास शाखा 
	 ४.३.१.	 संघवीर	र	प्रिशे	काननूको	अधवीनिा	भ-ूउपरोग	नवीलत,	रोजना,	कार्यक्रि	

तजु्यिा	र	कारा्यन्रन	गनने	।	
	 ३.३.२.	 संघवीर	र	प्रिशेको	िापिणडको	अधवीनिा	वर्लसरत	्सतवी	ल्कासका	

कार्यक्रि	तजु्यिा	कारा्यन्रन	एकीकृत	् सतवी	ल्कासका	िालग	जगगाको	
एकीकरर	तरा	जगगा	वर्सरापन	गनने	।	

	 ४.३.३.	 अवर्लसरत	बसोबास	वर्सरापन	गनने	।	
	 ४.३.४.	 सकुुम्ासवी	पलहचान	अलभिेख	वर्सरापन	र	सकुुम्ासवी	जवील्कोपाज्यन	

र	बसो्ास	वर्सरा	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
४.४. भिन तथा भिन सलंहता एिं लनमा्यण (लडजाइन सममेत) इजाजत शाखा  
	 ४.४.१.	 भ्न	समबनधवी	नवीलत	काननू	िापिणड	तरा	सो	समबनधवी	रोजना	तजु्यिा	

आरोजना	पलहचान	अधररन	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।		
	 ४.४.२.	 रालट्रिर	भ्न	संलहता	तरा	िापिणड	बिोलजि	अपाङ्गताितै्रवी	भौलतक	

संरचना	लनिा्यर	लनिा्यर,	अनिुलत	र	लनरिन	गनने	।	
	 ४.४.३.	 भ्न	लनिा्यरको	नकशा	स्वीकृलत	संशोधन	र	लनरिन	गनने	।	
	 ४.४.४.	 परुातत्	प्रालचन	सिारक	र	संग्हािर	संरक्र	र	संम्र््यन	र	पनुः	लनिा्यर	

गनने।		
	 ४.४.५.	 सरकारवी	 भ्न,	 ल्द्ािर,	 साििुारलक	 भ्न,	 सभागहृ	 तरा	 अनर	

सा््यजलनक	भ्न	तरा	संरचना	लनिा्यर	र	िि्यत	संभार	समबनधवी	कार्य	
गनने	।	

५. सिास्थर तथा सामालजक लिकास महाशाखा
५.१. मलहिा बािबालिका तथा समाज कलराण शाखा 
मलहिा समबनिीभः
	 ५.१.१.	 िलहिा	हक	लहत	समबनधवी	नवीलत	रोजना	कारा्यन्रन	सिन्र	र	लनरिन	

गनने	।	
	 ५.१.२.	 िैङ्लगक	 लहसंा,घरेि	ु लहसंा	 ,िान्	 बेचल्खन	 पनु्यसरापना	 कोष	

सरापना	र	संचािन	र	वर्सरापन	गनने	।
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	 ५.१.३.	 िलहिाको	 आलर्यक	 सािालजक	 राजनवीलतक	 सशतिीकरर	 क्िता	
ल्कासका	कार्य	गनने	।

	 ५.१.४.	 िैंलगक	लहसंा	लन्ाररका	िालग	लनरोधातिक	प्र्र््यनातिक	संरक्रातिक	
उपार	र	पनुः	सरापना	समबनधवी	कार्य	गनने	।

	 ५.१.५.	 िान्	बेचल्खन	तरा	ओसार	पसार	लनरनत्रर	समबनधवी	लनरोधातिक,	
प्र्र््यनातिक,संरक्रतिक	,उपार	र	पनुसरा्यपना	समबनधवी	कार्य	।

बािबालिका समबनिीभः 
	 ५.१.६.	 बािबालिकाको	 हकलहत	 संरक्र	 समबनधवी	 नवीलत	 काननू	 िापिणड	

रोजना	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।	
	 ५.१.७.	 बािितै्रवी	शासकीर	प्र्नध	बाि	किब	बाि	संरक्र	सलिलत	तरा	बाि	

संजाि	गठन	र	पररचािन	गनने	।	
	 ५.१.८.	 बािबालिकाको	 हकलहत	 संरक्र	 समबनधिा	 संघ	 प्रिशे	 तरा	अनर	

लनकारसँग	समपक्य 	सिन्र	तरा	सहकार्य	गनने	।	
	 ५.१.९.	 बािबालिकाको	जनििता्य	िाई	अलन्ार्य	गराउने	।
	 ५.१.१०.	बाि	नरार	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ५.१.११.	्ाि	ल््ाह	ल्रुर्िा	सािालजक	जागरर	गनने/गराउने	।	
	 ५.१.१२.	बाि	गहृ	पनुसरापना	केनद्र	लशश	ुसराहार	केनद्र	र	बाि	ल्कास	केनद्र	

वर्सरापन	गनने।	
	 ५.१.१३.	ल्द्ािरिा	्ालिकाहरु	िालर	 हुने	रौनजनर	िु् ्यवर्हार,लनरुतसाहन	

गनने	्काित	पैर्वी	गनने	।	
	 ५.१.१४.	असहार	बािबालिका	सडक	बािबालिका	वर्सरापन	गनने	।	
	 ५.१.१५.	आपतकािवीन	बाि	उर्ार	कोष	सरापना	र	वर्सरापन	गनने	।	
	 ५.१.१६.	लकशोर	लकशोरवीको	संरक्र	र	क्िता	ल्कास	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ५.१.१७.	अलत	 ल्पनन	िलहिाहरुका	िालग	वर्सालरक	 लसप	 ल्कास	तालिि	

वर्सार	सरापना	खच्य	प्रिान	गरवी	वर्सारवीक	्सतवीका	ल्कास	गनने	।	
	 ५.१.१८.	िहानगरपालिका	र	सरालनर	गै.स.सका	सा्झिेारवीिा	िान्	बेचल्खन	

तरा	लहसंा	प्रभाल्त	िलहिा	तरा	बिाबालिकाहरुका	िालग	सलु्धा	
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समपनन	आ्ास	 गहृ	 सरापना	 र	 संचािन	 ए्ं	 प्रभाल्तहरुका	िालग	
लशक्ा	तरा	स्रोजगार	सजृनाका	कार्यहरु	गनने	।	

जमेष्ठ नागररक समबनिीभः 
	 ५.१.१९.	जेष्ठ	नागररकको	िगत	पररचरपत्र	समिान	स्ास्थर	सलु्धा	सािालजक	

सरुक्ा	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ५.१.२०.	जेष्ठ	नागररक	तरा	अपाङ्गता	भएका	वरलतिहरुका	अलधकार	संरक्रका	

िालग	्हस	पैर्वी	गनने	।	
	 ५.१.२१.	जेष्ठक	नागररक	किब	लि्ा	से्ा	केनद्र	भटेघाटसरि	आश्रर	केनद्रको	

संचािन	तरा	वर्सरापन	गनने	।		
	 ५.१.२२.	अपाङ्गता	 भएका	 वरलतिहरुका	 िालग	 र	 असतिहरुको	 संरक्र	 ए्ं	

वर्सरापन	गनने	।	
	 ५.१.२३.	अपाङ्गता	 भएका	 वरलतिहरुका	 िालग	 सििुारिा	 आधाररत	

पनु:सरापना	कार्यक्रि	संचािन	र	वर्सरापन	गनने	।	
	 ५.१.२४.	नेततृ्	तरा	क्िता	ल्कास	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ५.१.२५.	अपाङ्गताितै्रवी	संरचना	लनिा्यरका	िालग	्हस	पैर्वी	गनने	।	
	 ५.१.२६.	अपाङ्गता	 भएका	 वरलति	 तरा	 असहारको	 िगत	 अद्ा्लधक	

पररचरपत्र	 ल्तरर	 सािालजक	 सरुक्ा	 तरा	 सलु्धाको	 वर्सरापन	
तरा	ल्तरर	ए्ं	क्िता	ल्कास	समबनधवी	कार्य	गनने	।	

	 ५.१.२७.	अपांगितै्रवी	पू् ा्यधार	लनिा्यर	तरा	संचािन	समबनधवी	
५.२. सामालजक सरुषिा तथा पञजीकरण शाखा 
	 ५.२.१.	 सािालजक	 सरुक्ा	 र	 पञजवीकरर	 समबनधवी	 सरानवीर	 नवीलत,	 काननू,	

िापिणड	र	अधररन	अनसुनधान	गनने	।	
	 ५.२.२.	 संघ	तरा	प्रिशेिे	लनधा्यरर	गरेको	िापिणड	बिोलजि	सािालजक	सरुक्ा	

समबनधवी	कार्यक्रि	कारा्यन्रन	गनने	।	
	 ५.२.३.	 सािालजक	 सरुक्ाको	 कारा्यन्रनको	 िालग	 संघ,	 प्रिशे	 र	 सरानवीर	

संसरासँग	समपक्य 	सिन्र	र	सहकार्य	गनने	।	
	 ५.२.४.	 सरानवीर	 सािालजक	 सरुक्ा	 रोजना	 र	 वर्सरापन	 तरा	 आ्शरक	

त्थराङ्क	संकिन	ए्ं	वर्सरापन	गनने	।	
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	 ५.२.५.	 सरानवीर	 त्थराङ्क	 समबनधवी	 नवीलत,	 काननू,	 िापिणड,	 रोजना,	
कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने।	

	 ५.२.६.	 आधारभतू	त्थराङ्क	संकिन	र	वर्सरापन	गनने	।	
	 ५.२.७.	 वरलतिगत	 घटना	 िता्य	 (जनि,	 ितृर,ू	 ्साँईसराई,	 समबनध	 ल्चछेि	

धि्यपतु्र,	धि्यपतु्रवी	)	र	अलभिेख	वर्सरापन	तरा	प्रलत्ेिन	तरार	गनने	।	
५.३. जनसिास्थर प्िर््यन शाखा 
	 ५.३.१.	 आधारभतू	 स्ास्थर,	 प्रजनन	 स्ास्थर	 तरा	 पोषर	 समबनधवी	 नवीलत,	

काननू,	िापिणड	रोजनाको	तजु्यिा,	कारा्यन्रन,	प्र्र््यन	तरा	लनरिन	
गनने	।	

	 ५.३.२.	 रतिसंचार	से्ा,	सरानवीर	र	शहरवी	स्ास्थर	से्ा	संचािन	गनने	।	
	 ५.३.३.	 स्ास्थर	लबिा	र	सािालजक	सरुक्ा	अनतरगत	ल्पनन	नागररक	उपचार	

सहरोग	समबनधवी	लसफाररसको	कार्य	गनने	।	
	 ५.३.४.	 बाि	स्ास्थर,	परर्ार	लनरोजन	र	िातलृशश	ुस्ास्थर	समबनधवी	कार्य।
	 ५.३.५.	 नसनने	रोगहरु	समबनधवी		िालग	प्रलतकारातिक	रोकराि	सधुारातिक	ए्ं	

उपचारातक	कार्यक्रिहरु	संचािन	गनने	।		
	 ५.३.६.	 सरु्ा	रोग	तरा	िहािारवी	लनरनत्रर	तरा	ल्पि	्वर्सरापन	समबनधवी	

नवीलतगत	 वर्सरा,	 काननु	 तरा	 िापिणड	 तजु्यिा	 र	 कारा्यन्र	 ए्ं	
समबलनधत	लनकारसँग	सिन्र	सहजवीकरर	गनने	।	

	 ५.३.७.	 असपताि	र	अनर	स्ास्थर	संसराको	सरापना,	संचािन,	अनगुिन	र	
लनरिन	गनने	।	

	 ५.३.८.	 औषधवी	पसि	संचािन	अनगुिन	र	लनरिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।		
	 ५.३.९.	 आरु्य्ेलिक	औषधािर	तरा	प्राकृलतक	लचलकतसा	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ५.३.१०.	स्ास्थर	क्ेत्रसँग	समबलनधत	 लनजवी	 र	गैरसरकारवी	संसरासँग	सिन्र,	

सहकार्य	र	सा्झिेारवीको	सारै	अनगुिन	र	लनरिन	गनने	।
	 ५.३.११.	सवीिानतकृत,	 लपछडा	 तरा	 िलक्त	 ्ग्यको	 िालग	 लनःशलुक	 स्ास्थर	

लशल्र	संचािन	गनने	।
	 ५.३.१२.	सरकारवी	तरा	सा््यजलनक	स्ास्थर	संसराहरुको	वर्सरापन	गनने	।		
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	 ५.३.१३.	स्ास्थर	समबनधवी	त्थराङ्क	अलभिेखवीकरर	तरा	प्रलत्ेिन	तरार	ए्ं	
समबलनधत	लनकार	प्रिशे	र	संघवीर	तहिा	पेश	गनने	।

	 ५.३.१४.	स्ास्थर	 से्ाको	 प्र्र््यनको	 िालग	 स्ास्थरकिती	 िलहिा	 स्ास्थर	
स्रंसेल्काहरुको	क्िता	अलभ्लृर्	कार्यक्रि	संचािन	ए्ं	स्ास्थर	
जनशलति	वर्सरापन	गनने	।				

५.४. गै. स. स. समनिर तथा सामुदालरक पररचािन शाखा
	 ५.४.१.	 गैरसरकारवी,	सािालजक	तरा	साििुालरक	संघसंसराको	िता्य,	न्वीकरर	

तरा	लनरिन	गनने।	
	 ५.४.२.	 गठुवी,	कोष	तरा	अनर	रिष्हरुको	वर्सरापन	गनने	।	
	 ५.४.३.	 लनजवी	तरा	गैरसरकारवी	क्ेत्रसँग	सिन्र,	सहकार्य	तरा	पररचािन	गनने।
६. रोजना, अनुगमन तथा सचूना प्लिलि महाशाखा
६.१. रोजना, अनुगमन तथा बजमेट शाखा 
	 ६.१.१.	 सरानवीर	पू् ा्यधार	 ल्कास	समबनधवी	नवीलत,	काननू,	िापिणड,	प्रल्लध	

ल्कास	र	अनसुनधान	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ६.१.२.	 नगरपालिकाको	आ्लधक,	 ्ालष्यक	 तरा	 ररनवीलतक	 रोजना	 तजु्यिा	

समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.१.३.	 नगरपालिकको	िालग	्ालष्यक	बजेट	र	कार्यक्रि	तजु्यिा	समबनधवी	कार्य	

गनने	।
	 ६.१.४.	 रालट्रिर	रोजनासँग	सिन्र	 र	तािामरता	कारि	गननेसमबनधवी	 (जसतै	

SDG)	कार्य	गनने	।
	 ६.१.५.	 अनतर	सरानवीर	तह	ल्कास	रोजना,	परररोजना	र	कार्यक्रिको	सिन्र	

र	सहजवीकरर	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.१.६.	 नगरपालिकाको	 ्सतगुत	 ल््रर,	 रोजनागत	 त्थरांङ्क,	 प्रगलत	

सिवीक्ा	र	प्रलत्ेिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.१.६.	 अनगुिन	तरा	िलूराङ्कन	समबनधवी	नवीलत,	काननू,	िापिणडर	कार्यक्रि	

तजु्यिा	ए्ं	सचूक	लनधा्यरर	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.१.८.	 सचूकहरुको	आधारिा	कार्यक्रि	र	आरोजनाको	लनरलित	अनगुिनको	

संरोजन	गनने	।
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	 ६.१.९.	 ्ालष्यक	 ए्ं	 चौिालसक	 प्रगलत	 ल््ररहरुको	 संकिन,	 ल्शे्षर	 र	
पषृ्ठपोषर	समबनधवी	कार्य	गनने	।

	 ६.१.१०.	्ालष्यक	 तरा	 आ्लधक	 रोजनाको	 अद्ा्लधक	 अलभिेख	 राखने,	
सिवीक्ा	गनने	र	बाधा	अड्काउ	फुकाउन	आ्शरक	कार्ाहवी		समबनधवी	
कार्य	गनने	।

६.२. उपभोतिालहत सरंषिण शाखा 
	 ६.२.१.	 सरानवीर	वरापार,	बालरजर,	्सतकुो	िाग,	आपलूत्य	 वर्सरापन	तरा	

अनगुिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.२.	 बजार	तरा	हाटबजारको	गरुसतरको	अनगुिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.३.	 उपभोतिा	 अलधकार	 तरा	 लहत	 समबनधवी	 नवीलत,	 काननू,	 िापिणड,	

कारा्यन्रन	र	लनरिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.४.	 सरानवीर	्सतहुरुको	उतपािन,	आपलूत्य,	 लनकासवी,	प्रक्ेपर	तरा	िलूर	

लनधा्यरर	र	अनगुिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.५.	 सरानवीर	 वरापार	 र	 ्ालरजर	 समबनधवी	 पू् ा्यधार	 लनिा्यर	 कार्यको	

सहजवीकरर	गनने	।
	 ६.२.६.	 सरानवीर	्सत	ु र	से्ा	 वरापारको	िलूर	तरा	गरुसतरको	अनगुिन	 र	

लनरिन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.७.	 उपभोतिा	सचतेना,	िलक्त	उपभोतिाको	िगत	वर्सरापन	र	सरानवीर	

्सत	ुतरा	से्ाको	गरुसतर	परवीक्र	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.८.	 खाद्	पिार्यको	गरुसतर	लनरनत्रर	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.९.	 खानेपानवीको	गरुसतर	लनरनत्ररसमबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.१०.	सरानवीर	वरापार	प्र्र््यन,	सहजवीकरर	र	लनरिनसमबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.२.११.	सरानवीर	 बौलर्क	 समपलत्तको	 संरक्र,	 प्र्र््यन	 र	 अलभिेखाङ्कन	

समबनधवी	कार्य	गनने	।
६.३. सचूना तथा सचंार प्लिलि शाखा
	 ६.३.१.	 एफ.एि	 रेलडरो	 संचािन	 अनिुलत,	 न्वीकरर,	 लनरिन	 र	 खारेजवी	

समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.३.२.	 िहानगरपालिका	 र	 ्डा	 कारा्यिरहरुको	 सचूना	 संकिन,	 संग्ह,	
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अलभिेख	वर्सरापन	र	प्रकाशन	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.३.३.	 सरानवीर	से्ा	वर्सरापनिा	सचूना	तरा	संचार	प्रल्लधको	उपरोग,	

प्र्र््यन	र	लनरिनसमबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.३.४.	 कम्परटुर	Hardware	िि्यत,	संभार	र	रेखिखे	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.३.५.	 Software	ल्कास,	प्र्र््यन	र	Update	समबनधवी	कार्य	गनने	।
	 ६.३.६.	 ल्द्तुवीर	प्ररािवी	अ्िमबन	गन्य	नवीलत,	कार्यक्रि,	रोजना	र	समन्र	

समबनधवी	कार्य	गनने।
	 ६.३.७.	 नगरपालिका	 क्ेत्रलभत्र	 इनटरनेट	 से्ा,	 के्िु	 टेलिलभजन	 संचािन	

िगारतका	कार्यको	सिन्र	गनने	।
	 ६.३.८.	 GIS	समबनधवी	कार्यको	सिन्र	गनने	।
७. आलथ्यक प्शासन महाशाखा 
७.१. आलथ्यक प्शासन शाखा
	 ७.१.१.	 नगरपालिकाको	आनतररक	बजेट	वर्सरापन	गनने	।		
	 ७.१.२.	 ल्लनरोजन	धरौटवी	राजस्को	िेखा	अद्ा्लधक	गनने	।	
	 ७.१.३.	 स्वीकृत	बजेट	लनकासा	प्राप्त	गनने	।
	 ७.१.४.	 िातहतका	लनकार	(से्ा	केनद्र	तरा	्डा	कारा्यिर)िाई	अलखतरारवी	र	

लनकासा	लिने	।
	 ७.१.५.	 ्ालष्यक	बजेट	तजु्यिा	लनकासा	ए्ं	खच्यको	प्रबनध	गनने	।	
	 ७.१.६.	 नगरपालिका	 लभत्र	आ्शरक	िलजलष्कको	िालग	बजेट	वर्सरापन	

गनने	।	
७.२. लित्तीर सशुासन शाखा
	 ७.२.१.	 बजेट	रकिानतर	र	संशोधन	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ७.२.२.	 ्ालष्यक	बजेट	तजु्यिा	गनने	।	
	 ७.२.३.	 सरानवीर	सलञचतकोषको	िेखा	वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ७.२.४.	 िेखा	परवीक्र	गराउने,	्ेरुज	ुअलभिेख,	संपरवीक्र	तरा	अद्ा्लधक	

गराउने	।	
	 ७.२.५.	 आनतररक	लनरनत्रर	प्ररािवीको	कारा्यन्रन	गनने/गराउने	।		
	 ७.२.६.	 िालसक	तरा	्ालष्यक	आर	वरर	र	लहसा्	लििान	समबनधवी	कार्य	गनने	।			
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८. शैलषिक प्शासन महाशाखा 
८.१. प्ारलमभक बाि लिकास तथा आिारभूत लशषिा शाखा 
	 ८.१.१.	 प्रारलमभक	 बाि	 लशक्ा	 तरा	 ल्द्ािर	 लशक्ा	 अनौपचाररक	 लशक्ा	

खिुा	 तरा	 ्ैकललपक	 लशक्ा	 लनरनतर	 लसकाइ	 तरा	 ल्शषे	समबनधवी	
नवीलत,	काननू,	िापिणड	लनिा्यर,	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।	

	 ८.१.२.	 प्राल्लधक	लशक्ा	तरा	वर्सालरक	तालििको	रोजना	तजु्यिा	संचािन	
अनिुलत	र	लनरिन	गनने	।	

	 ८.१.३.	 पाठ्रक्रि	र	पाठ्रसािाग्वीको	ल्तरर	तरा	कारा्यन्रन	गनने	।		
	 ८.१.४.	 ल्द्ािर	लशक्क	तरा	कि्यचारवी	वर्सरापन	गनने	।	
	 ८.१.५.	 ल्द्ारती	 लसकाइ	 उपिबधवीको	 परवीक्र,	 प्रोतसाहन	 तरा	छात्र्लृत्तको	

वर्सरापन	गनने।	
	 ८.१.६.	 आधारभतू	तह	वर्सरापन	गनने।	
८.२. माधरलमक लशषिा शाखा 
	 ८.२.१.	 सरानवीरसतरको	 शलैक्क	 ज्ान	 सवीप	 र	 प्रल्लधको	 संरक्र,	 प्र्र््यन	 र	

सतरवीकरर	गनने	।	
	 ८.२.२.	 िाधरलिक	तहसमिको	शलैक्क	कार्यक्रिको	सिन्र	र	लनरिन	गनने	।	
	 ८.२.३.	 पसुतकािर,	 ्ाचनािर	 तरा	 साििुालरक	 अधररन	 केनद्र	 ए्ं	

पत्रपलत्रका	संचािन	र	वर्सरापन	गनने	।	
८.३. रुिा तथा खमेिकुद शाखा 
	 ८.३.१.	 रु् ा	जागरर,	सशतिीकरर	र	पररचािन	गनने	।	
	 ८.३.२.	 रु् ा	सवीप,	उद्िलशिता	तरा	नेततृ्	ल्कास	गनने	।	
	 ८.३.३.	 नगरपालिका	क्ेत्रिा	खिेकुि	प्रशासन	तरा	संघ	संसराको	लनरिन	र	

सिन्र	गनने।	
	 ८.३.४.	 नगरपालिकािा	खिेकुिको	संरचनाको	पू् ा्यधार	लनिा्यर	संचािन	तरा	

ल्कास	गनने	।	
	 ८.३.५.	 खिेकुि	प्रलतरोलगता	आरोजना	र	सहभालगताका	कार्यहरु	गनने	।	
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९. आलथ्यक लिकास महाशाखा 
९.१. कृलष तथा पशु लिकास शाखा 
	 ९.१.१.	 कृलष	ल्कास	समबनधवी	

९.१.१.१.	 कृलष,	 कृलष	 प्रसार,	 कृलष	 उतपािन	 वर्सरापनसमबनधवी	
सरानवीर	नवीलत,	काननू,	िापिणड,	रोजना,	कारा्यन्रन	र	
लनरिन	गनने	।	

९.१.१.२.	 कृलष	 बजार	 सचूना,	 कृलष	 बजार	 तरा	 हाटबजारको	
पू् ा्यधार	लनिा्यर,	साना	लसँचाई	लनिा्यर,	तालिि,	प्रल्लध	
प्रसार,	 प्राल्लधक	 टे्ा,	 कृलष	 सािाग्वी	आपलूत्य	 र	 कृषक	
क्िता	ल्कास	कार्यक्रिको	सञचािन	गनने	।	

९.१.१.३.	 कृलषजनर	प्राकृलतक	प्रकोप	तरा	िहािारवी	रोगको	लनरनत्रर	
गनने	।	

९.१.१.४.	 कृलष	्ाता्रर	संरक्र	तरा	जैल्क	ल्ल्धताको	संरक्र	
र	प्र्र्न	गनने।	

९.१.१.५.	 कृलष	 प्रसार	 तरा	 जनशलतिको	 प्रक्ेपर,	 वर्सरापन	 र	
पररचािन	गनने	।

९.१.१.६.	 उचच	िलूररतुि	कृलषजनर	्सतकुो	प्र्द््रघन,	ल्कास	तरा	
बजारवीकरर	गनने	।	

९.१.१.७.	 कृलषसमबनधवी	्वीिा	र	कजा्य	सहजवीकरर	गनने	।	
९.१.१.८.	 शवीत	भणडाररको	वर्सरापन	गनने	।	
९.१.१.९.	 कृषकहरूको	 क्िता	 अलभ्लृर्,	 प्राल्लधक	 से्ा,	 टे्ा,	

सवीप	ल्कास	र	सशतिीकररका	कार्य	गनने	।	
९.१.१.१९.कृलष	 बवीउल्जन,	 नश्,	 ििखाि	 र	 रसारन	 तरा	

औषलधहरूको	आपलूत्य,	उपरोग	र	लनरिन	गनने	।	
९.१.१.११.कृषक	 सिहू,	 कृलष	 सहकारवी	 र	 कृलष	 समबनधवी	 सरानवीर	

सङ्घ	संसराहरूको	सिन्र,	वर्सरापन	र	लनरिन	गनने	।	
९.१.१.११.कृलष	समबनधवी	प्रल्लधको	संरक्र	र	हसतानतरर	गनने	।	
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९.१.१.१३.कृलष	 त्थराङ्कको	 वर्सरापन	 र	 सचूना	 प्ररािवी	 तरा	
कृलष	समबनधवी	सचूनाको	प्रचारप्रसार	गनने	।	

९.१.१.१४.कृलष	स्ोत	केनद्रको	सरापना	र	वर्सरापन	गनने	। 
	 ९.१.२.	 पश	ुल्कास	समबनधवी

९.१.२.१.	 पशपुािन	र	पश	ुस्ास्थर	समबनधवी	सरानवीर	नवीलत,	काननू,	
िापिणड,	रोजना,	कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।	

९.१.२.२.	 पशपुनछवी	 बजार	 सचूना,	 हाटबजारको	 पू् ा्यधार	 लनिा्यर,	
तालिि,	 प्राल्लधक	 टे्ा,	 कृषक	 क्िता	 ल्कास	
कार्यक्रिको	सञचािन	र	लनरिन	गनने	।	

९.१.२.३.	 पशपुनछवीजनर	 प्राकृलतक	 प्रकोप	 तरा	 िहािारवी	 रोगको	
लनरनत्रर	गनने	।	

९.१.२.४.	 पशपुनछवी	लचलकतसा	से्ाको	वर्सरापन	गनने	।	
९.१.२.५.	 पशनुश्	सधुार	पर्लत	ल्कास	र	वर्सरापन	गनने	।	
९.१.२.६.	 पशपुनछवी	समबनधवी	बवीिा	र	कजा्य	सहजवीकरर	गनने	।	
९.१.२.७.	 सरानवीर	चरन	तरा	खक्य 	ल्कास	र	वर्सरापन	गनने	।	
९.१.२.८.	 पश	ुआहारको	गरुसतत्रर	लनरिन	गनने	।	
९.१.२.९.	 सरानवीरसतरिा	 पशपुनछवी	 समबनधवी	 त्थराङ्कको	

वर्सरापन	र	सचूना	प्ररािवीको	वर्सरापन	गनने	।	
९.१.२.१०.पश	ुबधशािा	र	शवीत	भणडाररको	वर्सरापन	र	लनरिन	

गनने	।	
९.१.२.११.पशपुािन	तरा	पश	ुस्ास्थर	समबनधवी	अनर	कार्य	गनने।

	 ९.१.३.	 कारा्यन्रन	तहिा	 रहकेा	 कृलष	पश	ुतफ्य का	 लनकारहरुको	अनगुिन,	
लनरिन	र	वर्सरापन	समबनधवी	कार्यहरु	गनने	।

९.२. उद्ोग तथा वरिसार प्िर््यन शाखा 
	 ९.२.१.	 घरेि	ुउद्ोगको	िगत	संकिन	तरा	समभावरता	पलहचान	गनने	।	
	 ९.२.२.	 नगर	क्ेत्र	लभत्र	घरेि	ुउद्ोगको	प्र्र््यन	गनने	।
	 ९.२.३.	 उद्ोग	समबनधवी	अलभिेख	अद्ा्लधक	गनने	।
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	 ९.२.४.	 उद्िशवीिता	प्र्र््यन	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ९.२.५.	 वरापाररक	फि्य	पसिको	िता्य	अनिुलत	न्वीकरर	खारेजवी	र	लनरिनका	

कार्य	गनने	।	
	 ९.२.६.	 सवीप	ल्कास	समबनधवी	कार्यको	प्र्र््यनका	कार्य	गनने	।	
९.३. ससंकृलत, पर्यटन तथा समपदा सरंषिण शाखा 
	 ९.३.१.	 भाषा,	 संसकृलत	 र	 िलितकिाको	 संरक्र	 र	 ल्कास	 समबनधवी	

सरानवीरसतरको	 नवीलत,	 काननू,	 िापिणड,	 रोजना,	 कारा्यन्रन	 र	
लनरिनका	कार्य	गनने	।	

	 ९.३.२.	 परुातत्,	प्राचवीन	सिारक	तरा	सङ्ग्हािरको	संरक्र,	समभार,	प्र्र््यन	
र	ल्कास	समबनधवी	कार्य	गनने	।	

	 ९.३.३.	 परमपरागत	 रुपिा	 चलिआएका	 जात्रा	 तरा	 प््यको	 सञचािन	 र	
वर्सरापन	गनने	।		

	 ९.३.४.	 सरानवीर	 िहत्का	धालि्यक	 तरा	 सांसकृलतक	समपिाको	 वर्सरापन	
गनने	।	

	 ९.३.५.	 पर्यटकीर	िहत्का	सरि	तरा	समपिाको	पलहचान,	संरक्र	र	प्र्र््यन	
गनने	।	

	 ९.३.६.	 पर्यटन	पू् ा्यधार	ल्कास	तरा	प्रोतसाहन	गनने	।	
	 ९.३.७.	 परुातालत्क,	धालि्यक	िहत्का	समपिाहरुको	संरक्र	तरा	सम्र््यन	

गनने	।	
	 ९.३.८.	 भाषा,	 संसकृलत,	 जात्रा,	 प््य	 र	 िलितकिाको	 संरक्र,	 प्र्र््यन	 र	

ल्कास	गनने	।	
९.४. सहकारी तथा रोजगार प्िर््यन शाखा 
	 ९.४.१.	 सहकारवी	संसरा	समबनधवी	सरानवीर	नवीलत,	काननु,	िापिणडको	तजु्यिा,	

कारा्यन्रन	र	लनरिन	गनने	।
	 ९.४.२.	 सरानवीर	सहकारवी	संसराको	िता्य,	अनिुलत	खारेजवी	र	ल्घटन	गनने	।
	 ९.४.३.	 सहकारवी	 बचत	 तरा	 ऋर	 पररचािन	 समबनधवी	 सरानवीर	 िापिणड	

लनधा्यरर	र	लनरिन	गनने	।
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	 ९.४.४.	 सहकारवी	समबनधवी	रालट्रिर	केनद्रवीर	ल्षरगत	प्रािलेशक	र	सरानवीर	संघ	
संसरासँग	सिन्र	र	सहकार्य	गनने	।

	 ९.४.५.	 सहकारवी	 समबनधवी	 सरानवीर	 त्थराङ्क	 वर्सरापन	 र	 अधररन	
अनसुनधान	गनने।	

	 ९.४.६.	 सरानवीर	सहकारवीको	क्िता	अलभ्लृर्	गनने	।
	 ९.४.७.	 सरानवीर	सहकारवी	क्ेत्रको	प्र्र््यन	ल्कास	र	पररचािन	गनने	।	
१०. आनतररक िमेखा परीषिण 
	 १०.१.	 आनतररक	र	पू् ्य	िेखा	परवीक्र	गनने	।	
	 १०.२.	 िेखापरवीक्र	ल््रर	्ेरुजकुो	िगत	सितेको	अलभिेख	वर्सरापन	

गनने	।	
	 १०.३.	 अलनति	 िेखा	 परवीक्र	कार्यिा	 सहरोग,	 सिन्र	 र	 सहजवीकररको	

कार्य	गनने	।	
	 १०.४.	 िेखा	परवीक्र	समबनधवी	क्िता	ल्कासको	कार्य	गनने	।	
११. िातािरण तथा लिपद् वरिसथापन महाशाखा 
११.१.लिपद् वरिसथापन शाखा
	 ११.१.१.	ल्पि	्वर्सरापन	समबनधवी	सरानवीर	नवीलत	काननू	िापिणड	रोजनाको	

कारा्यन्रन	अनगुिन	र	लनरिन	गनने	।	
	 ११.१.२.	ल्पि	्पू् ्य	तरारवी	तरा	प्रलतकार्य	रोजना	पू् ्य	सचूना	प्ररािवी	खोज	तरा	

उर्ार	राहत	सािग्वीको	पू् ्य	भणडारर	ल्तरर	र	सिन्र	गनने	।		
	 ११.१.३.	ल्पि	् जोलखि	 क्ेत्रको	 नकसाङ्कन	 तरा	 बसतवीहरुको	 पलहचान	 र	

सरानानतरर	गनने।		
	 ११.१.३.	ल्पि	्वर्सरापनिा	संघ	प्रिशे	र	सरानवीर	तह	र	सििुार	संघ	संसरा	

तरा	लनजवी	क्ेत्रसँग	सहरोग	सिन्र	र	सहकार्य	गनने	।	
	 ११.१.५.	ल्पि	्वर्सरापन	कोष	र	स्ोत	पररचािन	गनने	।		
	 ११.१.६.	ल्पि	् पशचरात	 सरानवीरसतरको	 पनुसरापना	 र	 पनुलन्यिा्यर	 समबनधवी	

कार्य	गनने	।	
	 ११.१.७.	ल्पिक्ो	त्थराङ्क	संकिन,	अधररन	ए्ं	अनसुनधान	गनने	।	
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११.२. सरसफाई वरिसथापन शाखा 
	 ११.२.१.	सरसफाई	सचतेनाको	अलभ्लृर्	र	फोहोरििैाको	वर्सरापन	गनने।	
	 ११.२.२.	फोहोरििैा	संकिन,	पनुः	उपरोग,	प्रशोधन,	ल्सज्यन	र	लनरिन	गनने	।		
	 ११.२.३.	्ार	ूतरा	ध्नवी	प्रिषुर	लनरनत्रर	र	लनरिन	गनने	।	
	 ११.२.४.	फोहोरििैा	 वर्सरापनसँग	 सम्लनधत	 लनजवी,	 गैर	 सरकारवी	 र	 अनर	

संसरासँग	सिन्र,	सहकार्य	र	सा्झिेारवीका	कार्य	गनने	।	
	 ११.२.५.	लराणडलफि	साइट	र	ढि	सफाई,	िि्यत	तरा	लनकास	वर्सरापन	गनने	।	
	 ११.२.६.	सा््यजलनक	शौचािर	लनिा्यर	ए्ं	वर्सरापन	समबनधवी	कार्य	गनने	।		
११.३. िातािरण तथा हरररािी प्िर््यन शाखा 
	 ११.३.१.	स्चछ	तरा	स्सर	्ाता्रर	र	जिाधार	तरा	्नररजनतकुो	संरक्र	

वर्सरापन	समबनधवी	नवीलत,	काननू,	कार्यक्रि	तजू्यिा,	कारा्यन्रन	 र	
लनरिन	गनने	।	

	 ११.३.२.	हरररािवी	तरा	हररत	क्ेत्रको	प्र््यर्नको	िालग	कार्यक्रि	संचािन	गनने	।	
	 ११.३.३.	खािवी,	पतती	जगगा	संरक्र	ए्ं	पाक्य 	तरा	पोखरवी	लनिा्यर,	िि्यत	तरा	

संरक्र	गनने	।	
	 ११.३.४.	सरानवीरसतरको	ल्कास	आरोजनाहरुको	IEE	र	EIA	समबनधवी	कार्य	

गनने	।		
	 ११.३.५.	Environmental	Monitoring	and	Environmental	Auditing	गनने	।	
	 ११.३.६.	Rain	water	harvesting	and	water	table	maintenance	का	

कार्य	गनने	।		
	 ११.३.७.	्ार,ु	जि	तरा	ध्नवीको	प्रिषूर	लनरनत्रर	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ११.३.८.	हालनकारक	पिार्यहरूको	लनरिन	तरा	लनरनत्ररका	कार्य	गनने	।	
	 ११.३.९.	्ाता्ररवीर	जोलखि	नरनूवीकरर,	नरनू	का््यनिखुवी	तरा	् ाता्ररितै्रवी	

ल्कास	अ्िमबन		समबनधवी	कार्य	गनने	।	
	 ११.३.१०.पाररलसरक	 प्ररािवी	 (Ecosystem)	 तरा	 जैल्क	 ल्ल्धता	

(Biodiversity)	संरक्र	गनने	।	
	 ११.३.११.	्ाता्रर	संरक्र	क्ेत्र	लनधा्यरर	र	वर्सरापन	गनने	।	
	 ११.३.१२.	 जि्ार	ुपरर्त्यन	अनकुुिन	कार्यक्रि	समबनधवी	कार्य	गनने	।	
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(लनरम ४ को उपलनरम (४) सगँ समिलनित)
प्मुख, उपप्मुख, िडा अधरषि तथा सदसरको काम, कत्यवर र अलिकार

१. प्मुखको काम, कत्यवर र अलिकारभः
	 (१)	 प्रिखुको	काि	कत्यवर	र	अलधकार	िहेार	बिोलजि	हुनेछः

(क)	 नगर	 सभा	 तरा	 नगरपालिकाको	 बैठक	 बोिाउने	 र	 बैठकको	
प्रिखुता	गनने	।	

(ख)	 नगर	सभा	तरा	नगर	कार्यपालिकाको	बैठकिा	बैठकको	कार्यसचूवी	
तरा	प्रसता्	पेश	गनने	गराउने	।	

(ग)	 िहानगरपालिकाको	् ालष्यक	कार्यक्रि	तरा	बजेट	तरार	गरवी	सभािा	
पेश	गनने	।	

(घ)	 िहानगरपालिकाको	लनर्यरिा	नगर	सभाको	अलध्ेशनको	आवह्ान	
र	सिापनको	घोषरा	गनने	।	

(ङ)	 िहानगरपालिकाका	उपप्रिखु	्ा	सिसरिाई	िहानगरपालिकाको	
कार्य	 ल्भाजन	 लनरिा्िवी	अनरुुपको	 ल्षरगत	कार्य	 लजमिे् ारवी	
बाँडफाँड	तरा	हरेफेर	गनने	।	

(च)	 नगरसभा	र	नगर	कार्यपालिकाको	लनर्यर	कारा्यन्रन	गनने	गराउने	।	
(छ)	 नगर	कार्यपालिकाको	िलैनक	कार्यको	सािानर	 रेखिखे	लनिनेशन	र	

लनरनत्रर	गनने	।	
(ज)	 उपप्रिखु	 तरा	 सिसरिाई	 िहानगरपालिकाको	 कािका	 िालग	

स्िशेलभत्र	काजिा	खटाउने।	
(्झ)	 प्रिखु	 प्रशासकीर	 अलधकृतको	 सात	 लिनसमिको	 ल्िा	 ्ा	

स्िशेलभत्रको	काज	स्वीकृत	गनने।	
(ञ)	 िहानगरपालिकाको	 चि	 अचि	 समपलत्त	 हरेल्चार	 तरा	 िि्यत	

समभार	 गनने	 गराउने	 र	आमिानवी	खच्य	 लहसाब	 र	अनर	कागजपत्र	
सरुलक्त	राखने	राखन	िगाउने	।	

(ट)	 प्रचलित	नेपाि	काननू	बिोलजि	आ्शरक	लसफाररस	गनने	।	
(ठ)	 नगर	सभा	्ा	नगरपालिकािे	तोकेका	अनर	काि	गनने	।	

	 (२)	 प्रिखुिे	आफनो	अनपुलसरलतिा	उपप्रिखु	कार्य्ाहक	हुनेछ	।  
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२. उपप्मुखको काम, कत्यवर र अलिकारभः
	 (१)	 उपप्रिखुको	काि,	कत्यवर	र	अलधकार	िहेार	बिोलजि	हुनेछ	।	

(क)	 नरालरक	सलिलतको	संरोजक	भई	कार्य	गनने	।	
(ख)	 िहानगरपालिका	प्रिखुको	अनपुलसरलतिा	कार्य्ाहक	प्रिखु	भई	

कार्य	गनने	।	
(ग)	 नगरसभा	नगर	कार्यपालिका	तरा	प्रिखुिे	तोकेका	अनर	कार्य	गनने	।	

	 (२)	 उपप्रिखुिे	 आफनो	 िहानगरपालिका	 क्ेत्रबालहर	 जान	ु पिा्य	 प्रिखुिाई	
जानकारवी	लिन	ुपननेछ।	

३. िडा अधरषिको काम, कत्यवर र अलिकारभः
	 (१)	 ्डा	अधरक्को	काि,	कत्यवर	र	अलधकार	िहेार	बिोलजि	हुनेछ	।	

(क)	 आफनो	्डा	सलिलतको	अधरक्	भई	कार्य	गनने	।	
(ख)	 ्डा	सलिलतका	सिसरहरुिाई	्डा	सलिलतको	कािको	बाँडफाँड	

गरवी	सहजवीकरर	तरा	पररचािन	गनने	।	
(ग)	 कार्यपालिकाको	सिसर	भई	कार्य	गनने	।	
(घ)	 ्डाको	 ल्कास	रोजना,	बजेट	तरा	कार्यक्रि	तरार	गनने	 ्ा	गन्य	

िगाउने	तरा	स्वीकृलतका	िालग	िहानगरपालिकािा	पेश	गनने	।	
(ङ)	 ्डाबाट	 कारा्यन्रन	 हुने	 रोजना	 तरा	 कार्यक्रिहरु	 कारा्यन्रन	

गनने/गराउने	 सारै	 रोजना	 तरा	 कार्यक्रिको	 अनगुिन	 गनने	 तरा	
आ्लधक	सिवीक्ा	गनने/गराउने	।	

(च)	 प्रचलित	नेपाि	काननु	बिोलजि	आ्शरक	लसफाररस	गनने	।	
(छ)	 तोलकए	बिोलजि	्ा	िहानगरपालिका	प्रिखुिे	तोकेका	अनर	कार्य	

गनने	।
	 (२)	 ्डा	अधरक्िे	आफनो	अनपुलसरलतिा	सम्लनधत	्डा	सलिलतको	जेष्ठ	

सिसरिाई	 कार्य्ाहक	 तोकी	 सोको	 जानकारवी	 नगर	 कार्यपालिकािाई	
लिनपुननेछ	।		

४. कार्यपालिकाको सदसरको काम, कत्यवर र अलिकारभः
	 (१)	 कार्यपालिकाको	 सिसरको	 काि,	 कत्यवर	 र	 अलधकार	 िहेार	 बिोलजि	

हुनेछः	
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(क)	 कार्यपालिकाको	बैठकिा	भाग	लिने	।	
(ख)	 प्रिखुिे	 तोकेको	 ल्षरगत	 क्ेत्रको	 संरोजक	 ्ा	 अधरक्	 भई	

तोलकएको	कार्य	गनने	।	
(ग)	 प्रिखुिे	तोकेका	अनर	कार्य	गनने	।	

	 (२)	 सिसरिे	 िहानगरपालिका	क्ेत्र	 बालहर	 जाँिा	 प्रिखुिाई	 जानकारवी	 लिई	
जान	ुपननेछ	।	

५. िडा सदसरको काम, कत्यवर र अलिकारभः
	 (१)	 ्डा	सिसरको	काि	कत्यवर	र	अलधकार	िहेार	बिोलजि	हुनेछः	

(घ)	 ्डा	सलिलतको	बैठकिा	भाग	लिने	।	
(ङ)	 ्डा	 अधरक्को	 अनपुलसरलतिा	 ्डा	 अधरक्िे	 तोके	 बिोलजि	

कार्य्ाहक	्डा	अधरक्	भई	कार्य	गनने	।	
(च)	 ्डा	अधरक्िे	तोकेका	अनर	कार्य	गनने	।	

	 (२)	 ्डा	 सिसरिे	 िहानगरपालिका	 क्ेत्र	 बालहर	 जाँिा	 ्डा	 अधरक्िाफ्य त	
कार्यपालिकािाई	जानकारवी	लिन	ुपननेछ	।	

अनुसचूी- ५
लिषरगत सलमलतहरुको लििरण

(लनरम ४ को उपलनरम (६) सगँ समबलनित)
क.	 सा््यजलनक	से्ा	तरा	क्िता	ल्कास	सलिलत	
ख.	 आलर्यक	ल्कास	सलिलत		
ग.	 सािालजक	ल्कास	सलिलत			
घ.	 पू् ा्यधार	ल्कास	सलिलत	
ङ.	 ्ाता्रर	तरा	ल्पि	्वर्सरापन	सलिलत	
च.	 ल्धरेक	सलिलत	
छ.	 रु् ा	सरोकार	तरा	खिेकुि	ल्कास	सलिलत
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