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स्थानीय तहको सेवा सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०74 
नेपाल सरकार (मन्त्न्िपररषद्) को ननर्णय नमनत: २०७4।२।१७ 

 
नेपालको संववधान बमोन्त्िम कायम भएका गाउँपानलका, नगरपानलका तथा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतबाट 
सेवा प्रवाहलाई ननरन्तरता ददन स्थानीय तहको शासन सञ् चालन सम्बन्धी ऐन िारी नह ँदासम्मको लानग 
स्थानीय तहको सञ् चालन तथा व्यवस्थापन गनण नेपालको संववधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) 
बमोन्त्िम नेपाल सरकार (मन्त्न्िपररषद ) को नमनत २०७४ िेठ १७ को ननर्णय अन सार देहायको आदेश 
िारी गररएको छः- 
 

क. कायण सञ् चालन र सेवा प्रवाह 

1. नेपालको संववधानबमोन्त्िम कायम भएका गाउँपानलका र नगरपानलकाले आफ्नो गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाको नामबाट कायण सञ् चालन गनेछ। क नै गाउँपानलका वा नगरपानलकाको नाम वा 
गाउँपानलका वा नगरपानलकाको केन्र पररवतणन गन ण परेमा पवहलो ननवाणचन भएको नमनतले छ 
मवहनानभि सम्बन्त्न्धत सभामा तकाकाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बह मतबाट प्रस्ताव पाररत 
गरी एक पटकको लानग गाउँपानलका वा नगरपानलकाको नाम वा केन्र हेरफेर गनण नेपाल 
सरकारमा नसफाररस गरेमा नेपाल सरकारले सो नसफाररस बमोन्त्िम नाम वा केन्र नेपाल 
रािपिमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गनण सक्नेछ। गाउँपानलका तथा नगरपानलकाले केन्र 
तोक्ने नसफाररस गदाण आवश्यक पने िग्गाको क्षेिफल, भौनतक पूवाणधार र अन्य ववषयको 
न्यूनतम मापदण्ड संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले तोके बमोन्त्िम ह नेछ । 
तर वडाको केन्रसम्बन्धी व्यवस्था गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको वडाको संख्या ननधाणरर् ऐन, 
२०७३ बमोन्त्िम ह नेछ ।   

2. प्रचनलत कानून बमोन्त्िम एवं क नै मन्िालय वा ननकायको ननर्णयबाट तकाकालीन न्त्िल्ला ववकास 
सनमनतलाई प्रदान वा प्रकायायोिन गररएको काम, कतणव्य र अनधकार समेत न्त्िल्ला समन्वय 
सनमनतले प्रयोग गनेछ ।न्त्िल्ला सभाको काम, कतणव्य र अनधकार प्रचनलत कानून र अन सूची-1 
मा उल्लेख भए बमोन्त्िम ह नेछ  

3. गाउँपानलका र नगरपानलकाको सभाको काम, कतणव्य र अनधकार प्रचनलत कानून र अन सूची-२  
मा उल्लेख भए बमोन्त्िम ह नेछ । 

4. गाउँपानलका र नगरपानलकाको काम, कतणव्य र अनधकार प्रचनलत कानून र अन सूची-३ मा 
उल्लेख भए बमोन्त्िम ह नेछ । गाउँपानलका वा नगरपानलकामा ननवाणन्त्चत पदानधकारी बहाल 
नभएसम्म गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको अनधकार सम्बन्त्न्धत कायणकारी अनधकृतले प्रयोग 
गनेछ ।  
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5. गाउँपानलका वा नगरपानलकाका वडा कायाणलयको काम, कतणव्य र अनधकार प्रचनलत कानून र 
अन सूची–४ मा उल्लेख भए बमान्त्िम ह नेछ । गाउँपानलका वा नगरपानलकाको वडामा ननवाणन्त्चत 
पदानधकारी बहाल नभएसम्म गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको वडाको अनधकार सम्बन्त्न्धत 
वडाको सन्त्चवले प्रयोग गनेछ । 

6. प्रचनलत कानून बमोन्त्िम एवं क नै मन्िालय वा ननकायको ननर्णयबाट गाउँ ववकास सनमनत वा 
नगरपानलकालाई प्रदान वा प्रकायायोिन गररएको काम, कतणव्य र अनधकारसमेत गाउँपानलका र 
नगरपानलकाले प्रयोग गनेछ। 

7. प्रचनलत कानूनमा नगरपानलका वा नगरपानलकाको वडालाई तोवकएको काम, कतणव्य र 
अनधकारहरु गाउँपानलका वा गाउँपानलकाको वडाले समेत प्रयोग गनेछ। 

8. गाउँपानलका, नगरपानलका र वडा सनमनतलाई प्रचनलत कानून बमोन्त्िम तोवकएको अनधकार मध्ये 
प्रमान्त्र्त र नसफाररस सम्बन्धी अनधकारहरु गाउँपानलकाको अध्यक्ष, नगरपानलकाको प्रम ख र वडा 
अध्यक्षले प्रयोग गनेछन ्। 

9. गाउँपानलकाको अध्यक्ष वा नगरपानलकाको प्रम खको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत कानूनमा 
उल्लेख भएको अनतररक्त गाउँपानलकाको अध्यक्ष वा नगरपानलकाको प्रम खको काम, कतणव्य र 
अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ। 

(१) सभा र कायणपानलकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गने । 

(२) सभा र कायणपानलकाको बैठकमा बैठकको कायणसूची तथा प्रस्ताव पेश गने, गराउने । 

(३) गाउँपानलका वा नगरपानलकाको आवनधक वा बावषणक कायणक्रम तथा बिेट तयार गरी 
सभामा पेश गने । 

(४) कायणपानलकाको ननर्णयबाट सभाको अनधवेशनको आव्हान र समापनको घोषर्ा गने। 

(५) उपाध्यक्ष वा उपप्रम ख वा सदस्यहरुलाई गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कायण ववभािन 
ननयमावली अन रुपको ववषयगत कायण न्त्िम्मेवारी बाँडफाँड गने । 

(६) सभा र कायणपानलकाको ननर्णय कायाणन्वयन गने गराउने, अन गमन तथा मूल्यांकन एवं 
समीक्षा गने गराउने । 

(७) कायणपानलकाको दैननक कायणको सामान्य रेखदेख, ननदेशन र ननयन्िर् गने । 

(८) उपाध्यक्ष वा उपप्रम ख वा सदस्यलाई कािमा खटाउने । 

(९) गाउँपानलका वा नगरपानलकाको चल अचल सम्पन्त्िको हेरववचार तथा ममणत सम्भार गने 
गराउने र आम्दानी, खचणको वहसाब र अन्य अनभलेख, कागिपि स रन्त्क्षत राख्न,े राख्न 
लगाउने । 

(१०) गाउँपानलका वा नगरपानलका अन्तगणत संचानलत ववकास कायणक्रम तथा सेवा प्रवाह 
सम्बन्धी सूचक तयार गरी उपाध्यक्ष, उपप्रम ख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र ववषयगत 
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ववभाग  महाशाखा  शाखा प्रम खहरू वडा कायाणलय, मातहतका ननकाय  
कायणसम्पादन संझौता गने । 

(११) गाउँपानलका वा नगरपानलकाको भ-ूउपयोग नीनत, ग रुयोिना वा कानूनले तोके बमोन्त्िम 
गाउँपानलका वा नगरपानलकाको पूवण स्वीकृनत ननलई क नै व्यन्त्क्त, संस्था वा कम्पनीले 
िग्गा प्लवटङ वा प्लाननङ गरेको पाइएमा तकाकाल कारवाही गने । 

(१२) प्रचनलत कानून बमोन्त्िम प्रमान्त्र्त वा नसफाररस गने । 

(१३) गाउँपानलका वा नगरपानलकाका ववषयगत ववभाग  महाशाखा  शाखा को रेखदेख र 
ननयन्िर् गने । 

(१४) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि संचानलत कायणक्रमहरूको ग र्स्तर कायम गने, 
कायस्ता कायणक्रमहरू कायणयोिना बमोन्त्िम संचानलत भए नभएको स परीवेक्षर्, अन गमन 
गने। 

(१५) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि संचालन ह ने ववकास ननमाणर् तथा सेवा प्रवाह 
सम्बन्धी कायणक्रमहरू कायाणन्वयन गदाण अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहसँग  
समन्वय कायम गने । 

(१६) आफ्नो स्थानीय तहले सम्पादन गने कायणहरूको बारेमा आउने ग नासोको स नवाई गने, 
प्रचनलत कानूनले तोके बमोन्त्िम प नरावेदन स न्न ेर कारवाही गने ।  

(१७) ववपद् िोन्त्खम व्यवस्थापन (ववपद् पूवण तयारी योिना समेत) ननमाणर् तथा कायाणन्वयन 
गने, गराउने । 

(१८) गाउँपानलका वा नगरपानलकाले सम्पादन गरेका कायणहरूको मानसक प्रगनत वववरर् तयार 
गरी कायणपानलकाको वैठकमा छलफल गरी कनम कमिोरी पाइएमा  स धार गनण ननदेशन 
गने र यस्तो प्रगनत वववरर् चौमानसक रुपमा सावणिननक गने । 

(१९) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि आपूनतण ह ने वस्त  वा सेवाको सहि आपूनतण भए 
नभएको यवकन गरी आपूनतण व्यवस्था नमलाउने एवं ननयनमत बिार अन गमन गने 
व्यवस्था नमलाउने । 

(२०) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि कायणरत राविय तथा अन्तराविय गैर सरकारी 
संस्थाका वक्रयाकलापहरूको ननयनमत अन गमन र ननयमन गने । 

(२१) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि संचालन ह ने कायणहरूमा स्थान ववशेषको आधारमा 
लागत कायम ह ने गरी ननमाणर् सामाग्री तथा ज्यालाको दररेट ननधाणरर् गने । 

(२२) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि रहेको अव्यवन्त्स्थत बसोवासलाई व्यवस्थापन गने 
। 

(२३) सरकारी वा सावणिननक, ऐलानी र पती िमीनमा भएको अनतक्रमर् हटाउने र कायस्ता 
िमीनको संरक्षर् गने । 
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(२४)रािनीनतक दल, नागररक समाि, पेसागत संघ संस्था र ननिी क्षेि बीच आपसी समन्वय, 
सद्भाव र सामन्िस्यता कायम गने । 

(२५) स्थानीय तहको सभा र कायणपानलकाबाट भएका ननर्णयहरू सावणिननक गने, गराउने । 

(२६) गाउँपानलका र नगरपानलकाको अनधकार क्षिेनभिका ववषयमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त 
नमूना कानूनका आधारमा कानून बनाई लागू गनण अग्रसरता नलने । 

(२७) संघ र प्रदेशबाट प्राप्त कानून, नीनत, ननयम, कायणववनध आददको आधारमा उपय क्त 
नीनतगत एवं कानूनी व्यवस्था गरी कायाणन्वयन गनण गराउन अग्रसरता र नेतकृाव नलने । 

(२८) स्थानीय तहमा देन्त्खने सांस्कृनतक तथा आनथणक ववचलन, सामान्त्िक क रीनत िस्ता 
कायणहरू ननयन्िर् गने । 

(२९) गाउँपानलका वा नगरपानलकाको आफ्नो आन्तररक आयस्रोत बढाउने कायणयोिना तयार 
गरी कायाणन्वयन गने । 

(३०) गाउँपानलका वा नगरपानलका तहमा प्रनतस्पधाण कायम गनण ि नस कै स्वरुपमा गररने 
नसन्त्न्डकेट, काटेनलङ, कालोबिारी िस्ता कायण ह न नददने व्यवस्था गने । 

(३१) गाउँपानलका वा नगरपानलका तहमा स शासन कायम गनण सदाचार सम्बन्धी नीनत ति णमा 
गरी कायाणन्वयन गने 

(३२) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिनभि रहेका प्राकृनतक स्रोतको दीगो संरक्षर् र उपयोग 
गने। 

(३३) चौमानसक प्रगनत सावणिननक गने तथा वषणभररमा सम्पादन गररएका कामकारबाहीका 
बारेमा वावषणक प्रनतवेदन प्रकाशन गरी सावणिननक गने । 

(३४) अध्यक्ष÷प्रम खले तीन ददनभन्दा बढी समयका लानग आफ्नो गाउँपानलका वा 
नगरपानलका क्षेि छाडी बावहर िान  पदाण उपाध्यक्ष वा उप प्रम खलाई कायणभार स म्पी 
िान पनेछ ।  

(३५) सभा वा कायणपानलकाले तोकेका अन्य काम गने । 

 
10. गाउँपानलकाको उपाध्यक्ष वा नगरपानलकाको उपप्रमम खको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत 

कानूनमा उल्लेख भएको अनतररक्त देहाय बमोन्त्िम ह नेछ। 
1. न्यावयक सनमनतको संयोिक भै काम गने । 
2. अध्यक्ष वा प्रम खको अन पन्त्स्थनतमा कायणबाहक भई काम गने । 
3. अध्यक्ष वा प्रम खबाट प्रकाययोिन भै आएका काम गने । 
4. तोवकएको अन्य कामहरू गने । 

11. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कायणपानलका सदस्यको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत 
कानूनका उल्लेख भएको अनतररक्त देहाय बमोन्त्िम ह नेछ: 
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1. अध्यक्ष/प्रम खले तोकेको नबषयगत क्षेिको संयोिक वा प्रम ख भई तोवकएको कायण  
गने। 

2. वडा अध्यक्षका रुपमा ननवाणन्त्चत कायणपानलकाको सदस्यले आफ्नो वडा सनमनतको वडा 
अध्यक्ष समेतको कायण गने ।  

3. अध्यक्ष/प्रम खले तोकेको अन्य काम गने । 

12. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको वडा अध्यक्षको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत कानूनका 
उल्लेख भएको अनतररक्त देहाय बमोन्त्िम ह नेछ। 

1. वडासँग सम्बन्त्न्धत कामका लानग समन्वयकताणको रुपमा रही वडा सनमनतको प्रम ख भई 
काम गने । 

2. वडा सनमनतका सदस्यहरूलाई वडा सनमनतको कामको बाँडफाँड गरी पररचालन गने । 
3. कायणपानलकाको सदस्यको कायण गने । 
4. वडा सनमनतको योिना, कायणक्रम, बिेट तयार गने, गनण लगाउने तथा स्वीकृनतका लानग 

गाउँपानलका वा नगरपानलकामा पेश गने । 
5. वडाबाट कायाणन्वयन ह ने योिना तथा कायणक्रम कायाणन्वयन गने गराउने तथा अन गमन 

गने। 
6. आफ्नो वडानभि घरध रीको क्षिेगत तथ्याङ्क संकलन गरी अनभलेख राख् ने । 
7. आफ्नो वडानभिको सावणिननक सम्पन्त्िको लगत संकलन गरी अनभलेख राखने । 
8. आफ्नो वडानभि ननयनमत सरसफाई गने गराउने, फोहरमैला ववसिणनको प्रबन्ध गने, नदी 

नाला सफा राख् ने एवं प्राकृनतक स्रोतको संरक्षर् गने । 
9. प्लाविकम क्त, ध वाँम क्त, पूर्ण खोपय क्त, पूर्ण साक्षर, ख लाददसाम क्त, वालमैिी एवं 

वातावरर्मैिी वडा त ल्याउन अनभयानको रुपमा कायणक्रमहरू संचालन गने । 
10.  आफ्नो वडानभि रहेका बिार केन्रहरूको ननयनमत अन गमन गरी आपूनतण 

व्यवस्थापनलाई सहि त ल्याउने । 
11.  वडास्तरमा ि नस कै स्वरुपमा गररने नसन्त्न्डकेट, काटेनलङ, कालोबिारी िस्ता कायण ह न 

नददने व्यवस्था गने । 
12.  गाउँपानलका वा नगरपानलकाको भ-ूउपयोग नीनत वा ग रुयोिना वा कानूनले तोके 

प्रनतकूल िग्गा प्लवटङ, वा प्लाननङ गरेको पाइएमा तकाकाल कारवाही तकाकाल 
कारवाहीका लानग प्रम ख समक्ष पेश गने । 

13.  गाउँपानलका वा नगरपानलकाको अन मनत ननलई आफ्नो वडानभि भवन ननमाणर् गरेको 
पाइएमा तकाकाल कारवाहीको लानग प्रम ख समक्ष पेश गने । 
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14.  आफ्नो वडानभि ववपद् पूवण तयारी तथा ववपदको अवनधमा गन णपने सहन्त्िकरर्, समन्वय 
र सहयोग उपलब्ध गराउने । 

15. आफ्नो वडानभि ह ने ववकास ननमाणर्, योिना प्रवक्रया, नीनत ननमाणर्, सामान्त्िक अनभयान 
िस्ता कायणमा वडानभिका वक्रयाशील रािनीनतक दल, संघ संस्था, ननिी क्षेि, नागररक 
समाि, पेशागत संघसंस्था सँग सामन्िस्यता कायम गने । 

16. वडावासीहरूको ग नासो स नवाई गने र आफ्नो तहबाट ह ने कारवाही गरी आफ्नो तहबाट 
ह न नसक्ने ववषयहरू अध्यक्ष वा प्रम ख समक्ष पेश गने । 

17.  आफ्नो वडानभि सम्पादन भएका कायणहरूको मानसक वववरर् तयार गरी गाउँपानलका 
वा नगरपानलका समक्ष पेश गने । 

18.  प्रचनलत कानूनको प्रवक्रया प र् याई वडा सनमनतबाट गन णपने देहायका प्रमान्त्र्त र  
नसफाररश सम्बन्धी कायण गने:  
(१) नाता प्रमान्त्र्त गने । 
(२) िन्म नमनत प्रमान्त्र्त गने, गराउने 
(३) वववाह प्रमान्त्र्त तथा अवववावहत प्रमान्त्र्त गने । 
(४) अङ्ग्ग्रिेी माध्यममा नसफाररस तथा प्रमान्त्र्त गने । 
(५) घर पाताल प्रमान्त्र्त गने । 
(६) व्यन्त्क्तगत वववरर् प्रमान्त्र्त गने । 
(७) िीववतसँगको नाता प्रमान्त्र्त गने । 
(८) हकवाला वा हकदार प्रमान्त्र्त गने । 
(९) संरक्षक प्रमान्त्र्त गने तथा संस्थागत र व्यन्त्क्तगत संरक्षक नसफाररस गने । 
(१०) कागि र मन्ि रीनामा प्रमान्त्र्त गने । 
(११) िग्गा मूल्याङ्कन नसफाररस प्रमान्त्र्त गने । 
(१२) आनथणक अवस्था कमिोर वा नबपन्नता प्रमान्त्र्त गनण वा आनथणक अवस्था बनलयो 

वा सम्पन्नता प्रमान्त्र्त गने । 
(१३) नागररकता तथा नागररकताको प्रनतनलवप नलनका लानग नसफाररस गने । 
(१४) बहाल करको लेखािोखा नसफाररस गने ।  
(१५) मोही लगत कट्टाको नसफाररस गने । 
(१६) घर िग्गा करको लेखािोखा गरी नसफाररस गने 
(१७) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय ह ँदै 

नभएको नसफाररस गने । 
(१८) नमलापिको कागि गराउने ननवेदन दताण गनण नसफाररस गने । 
(१९) ननःश ल्क वा सश ल्क स्वास्थ्य उपचारको नसफाररस गने । 
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(२०) प िाणमा घर कायम गने नसफाररस गने । 
(२१) फरक, फरक नाम, थर, िन्म नमनत तथा प्रमान्त्र्त द वै नाम गरेको व्यन्त्क्त एकै 

हो भन् ने नसफारीश गने । 
(२२) नाम, थर वा िन्म नमनत संशोधनको नसफाररस गने । 
(२३) िग्गा धनीपूिाण हराएको नसफाररस गने । 
(२४) वकिाकाट गनण नसफाररस गने  
(२५) नामसारी गनण नसफाररस गने । 
(२६) िग्गाको हक सम्बन्धमा नसफाररस गने । 
(२७) मतृकसँगको नाता प्रमान्त्र्त तथा सिणनमन  नसफाररस गने । 
(२८) उद्योग ठाउँसारी गनण नसफाररस गने । 
(२९) िीववत रहेको नसफाररस गने । 
(३०) ववद्यालय खोल्न नसफाररस गने । 
(३१) ववद्यालयको कक्षा थप गनण  नसफाररस गने । 
(३२) ववद्यालय ठाउँसारी गनण नसफाररस गने । 
(३३) पालन पोषर्को लानग नसफाररस गने । 
(३४) वैवावहक अविकृत नागररकता नसफाररस गने । 
(३५) धारा तथा ववद्य त िडानको लानग नसफाररस गने । 
(३६) कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने । 
(३७) प्रचनलत कानून अन सार प्रकायायोन्त्ित अनधकार बमोन्त्िमको अन्य नसफाररस वा 

प्रमान्त्र्त गने । 
(३८) गाउँपानलकाको अध्यक्ष वा नगरपानलकाको प्रम खले तोकेको अन्य काम गने। 

 
13. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको वडा सदस्यको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत कानूनमा 

उल्लेख भएको अनतररक्त गाउँपानलका वा नगरपानलकाको वडा सदस्यको काम, कतणव्य र 
अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ: 
1. वडा सनमनतको बैठकमा भाग नलने । 
2. तोवकए बमोन्त्िम वा वडा अध्यक्षले तोकेको अन्य काम गने । 

14. कायणकारी अनधकृतको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत कानूनमा उल्लेख भएको अनतररक्त 
गाउँ वा नगर कायणपानलकाका अध्यक्ष वा प्रम खको स परीवेक्षर् तथा ननदेशनको अधीनमा रही 
कायणकारी अनधकृतको काम, कतणव्य र अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ।   
1. गाउँ वा नगर कायणपानलकाको प्रम ख प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा न्त्िम्मेवारी वहन गने  
2. सभा र कायणपानलकाको सन्त्चवको रूपमा कायण गने । 



8 
 

3. सभा र कायणपानलकाको ननर्णय कायाणन्वयन गने, गराउने । 
4. सभा र कायणपानलकाको ननर्णय प्रमान्त्र्त गने तथा सभा र कायणपानलकाको ननर्णयको 

अनभलेख स रन्त्क्षत राख्न े। 
5. अध्यक्ष वा प्रम खको ननदेशनमा कायणपानलका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक 

सम्बन्धी आवश्यक कायण गने, गराउने । 
6. अध्यक्ष वा प्रम खको ननदेशनमा नीनत, आवनधक वा वावषणक कायणक्रम तथा बिेट ति णमा, 

कायाणन्वयन र अन गमन तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने तथा कायाणन्वयनमा आवश्यक 
समन्वय गने । 

7. कोष तथा आनथणक कारोबारको वहसाव तथा अनभलेख द रुस्त राख्न,े राख्न  लगाउने, लेखा 
परीक्षर् गराउने तथा बेरुि  फर्छ्यौट गने, गराउने । 

8. आयोिनाहरूको फरफारकका लानग प्रनतवेदन तयार गरी कायणपानलकाको बैठकमा पेश 
गने । 

9. ववषयगत क्षेिका केन्र, उपकेन्र, चौकी, इकाई, संस्था, ननकाय, कायाणलय, ववद्यालय 
आददको प्रशासननक रेखदेख, अन गमन, स पररवेक्षर्, ननयन्िर् र ननयमन गने । 

10. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको चल अचल सम्पन्त्िको संरक्षर् गने, लगत राख्न े तथा 
अद्यावनधक गने, गराउने । 

11. न्यावयक सनमनतबाट भएको नमलापि तथा ननर्णय सम्बन्धी नमनसल संरक्षर् गने, गराउने। 
12. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको प्रशासकीय तथा आनथणक ननयन्िर् गने, कमणचारी 

प्रशासनको प्रभावकारी तथा पारदशी रुपमा सन्चालन, व्यवस्थापन, स पररवेक्षर् र 
मूल्याकन गने । 

13. सावणिननक खररद योिना तयार गरी खररद सम्बन्धी कायण गने, गराउने । 
14. चौमानसक कायण प्रनतवेदन तथा वषणभररमा सम्पादन गररएका कामकारबाहीका बारेमा 

वावषणक प्रनतवेदन तयार गरी प्रम ख समक्ष पेश गने । 
15. सभा वा कायणपानलकाले तोकेको अन्य कायण गने, गराउने । 
 

15. वडा सन्त्चवको काम, कतणव्य र अनधकार: प्रचनलत कानूनमा उल्लेख भएको अनतररक्त गाउँ वा 
नगरनलकाका  वडा अध्यक्षको स परीवेक्षर् तथा ननदेशनको अधीनमा रही वडा सन्त्चवको काम, 
कतणव्य र अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ: 

1. वडा सन्त्चवको रूपमा कायण गने । 

2. वडा सनमनतको ननर्णय कायाणन्वयन गने, गराउने । 

3. वडा सनमनतको ननर्णय प्रमान्त्र्त गने तथा ननर्णयको अनभलेख स रन्त्क्षत राख्न े। 
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4. वडा अध्यक्षको ननदेशनमा वडा सनमनतको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कायण 
गने, गराउने । 

5. प्रचनलत कान न बमोन्त्िम वडाबाट ह ने आनथणक कारोबारको वहसाव तथा अनभलेख द रुस्त 
राख्न,े राख्न लगाउने र गाउँपानलका तथा नगरपानलकामा मानसक रुपमा प्रनतवेदन गने । 

6. वडानभिको गाउँपानलका÷नगरपानलकाको चल अचल सम्पन्त्िको संरक्षर् गने, लगत राख्न ेतथा 
अद्यावनधक गने, गराउने । 

7. वडा अध्यक्षले तोकेको अन्य कायण गने, गराउने । 
   

16. गाउँपानलका अध्यक्ष वा नगरपानलका प्रम ख वा वडाध्यक्षको पदमा ननवाणन्त्चत पदानधकारी बहाल 
नभएसम्म गाउँपानलका अध्यक्ष वा नगरपानलका प्रम खको रुपमा कायणकारी अनधकृत र 
वडाध्यक्षको रुपमा वडासन्त्चवले कामकाि गनेछन । गाउँपानलका वा नगरपानलकाको 
अनधकारक्षेिका नबषयमा संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले नमूना कानून 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । कायसरी उपलब्ध गराइएको नमूना कानून सम्वन्त्न्धत गाउँपानलका 
वा नगरपानलकाले स्वीकृत गरी लागू गनण सक्नेछ । 

17. नबषयगत कायाणलय अन्तगणतका सेवा केन्र वा उपकेन्रले चालू आनथणक वषणको बाकँी अवनधका 
लानग कायस्तो सेवा केन्र वा उपकेन्र रहेको गाउँपानलका वा नगरपानलकाको प्रकायक्ष 
स पररवेक्षर्, समन्वय, ननयमन र ननदेशनमा रही सेवा प्रवाह गन णपनेछ।  

18. गाउँपानलका र नगरपानलकाको क्षेि नभिका प्रारन्त्म्भक बाल ववकास केन्द्, पूवण प्राथनमक, 
आधारभतू, माध्यनमक न्त्शक्षा (+२ समेत) सम्मको न्त्शक्षर् संस्था, स्रोत केन्र, अनौपचाररक 
न्त्शक्षा, साम दावयक अध्ययन केन्रहरु गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको स पररवेक्षर्, समन्वय, 
ननयमन र ननदेशनमा रही संचालन ह नेछ ।  

19. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रम खको स परीवेक्षर् तथा ननदेशनको अधीनमा रही स्थानीय ववकास 
अनधकारीले प्रम ख प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा न्त्िम्मेवारी वहन गनेछ । स्थानीय ववकास 
अनधकारी काम, कतणव्य र अनधकार देहाय बमोन्त्िम  ह नेछ । 
1. न्त्िल्ला सभा र न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको सन्त्चवको रुपमा काम गने ।  
2. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको ननर्णय कायाणन्वयन गने, गराउने । 
3. न्त्िल्लान्त्स्थत सङ्ग् घ र प्रदेश सरकारका कायाणलय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गने 

गराउने । 
4. न्त्िल्ला सभाको आनथणक कारोबारको वहसाव अनभलेख द रुस्त राख्न,े लेखा परीक्षर् 

गराउने, बेरुि  फर्छ्यौंट गराउने तथा वेरुि  नमनाहको प्रस्ताव तयार गरी न्त्िल्ला 
समन्वय सनमनतमा पेश गने । 
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5. न्त्िल्ला सभाको चल अचल सम्पन्त्िको संरक्षर् गने, लगत राख्न ेतथा अद्यावनधक गने, 
गराउने । 

6. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रम खको ननदेशनमा न्त्िल्ला समन्वय सनमनत तथा सभाको 
बैठक बोलाउने,  ननर्णयको माइन्यूट गने, ननर्णय प्रमान्त्र्त गने र बैठक सम्बन्धी 
आवश्यक कायण गने, गराउने । 

7. न्त्िल्ला सभाले गन ण पने खररद सम्वन्धी योिना तयार गरी खररद कायण गने, गराउने । 
8. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रशासकीय तथा आनथणक ननयन्िर् गने, कमणचारी प्रशासनको 

प्रभावकारी तथा पारदशी रुपमा सन्चालन, व्यवस्थापन, स पररवेक्षर् र मूल्याकन गने । 
9. चौमानसक कायण प्रनतवेदन तथा वषणभररमा सम्पादन गररएका कामकारबाहीका बारेमा 

वावषणक प्रनतवेदन तयार गरी प्रम ख समक्ष पेश गने । 
10. न्त्िल्ला सभा, न्त्िल्ला समन्वय सनमनत वा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रम खले तोकेका 

अन्य कायणहरू गने । 
20. न्त्िल्लासभा र न्त्िल्ला समन्वय सनमनतमा ननवाणन्त्चत पदानधकारी बहाल नभएसम्म ती ननकायको 

काम, कतणव्य र अनधकारको प्रयोग सम्वन्त्न्धत स्थानीय ववकास अनधकारीले गनेछ । 
21. सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहमा हस्तान्तरर् र समायोिन नभएसम्म न्त्िल्लान्त्स्थत ववषयगत 

कायाणलयहरुले न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको समन्वय, ननयमन र ननदेशनमा रही कायण गन ण पनेछ । 
22. नेपाल सरकार (मन्त्न्िपररषद्) बाट स्वीकृत कायण ववस्ततृीकरर्को प्रनतवेदन बमोन्त्िम स्थानीय 

तहलाई तोवकएको कायण न्त्िम्मेवारी नभिका न्त्िल्ला, नगर वा गाउँ स्तरका सरकारी वा अधण 
सरकारी स्वानमकावका संघ, संस्था, सनमनत, संरचना वा ननकाय तत ् तत ् गाउँपानलका वा 
नगरपानलकामा हस्तान्तरर् गनण २०७४ असार मसान्त नभि कायण योिना स्वीकृत गरी ६ मवहना 
नभि हस्तान्तरर् गररसक्न  पनेछ ।यसरी हस्तान्तरर् भइ आएका संघ, संस्था, सनमनत, संरचना 
वा ननकाय स्थापना तथा सञ् चालन ह ँदाको उदे्दश्य ववपररत अन्य प्रयोिनमा प्रयोग गररने छैन । 

23. ............................। 
24. गाउँपानलका र नगरपानलकाले वस्ती ववकास, शहरी योिना तथा भवन ननमाणर्सम्बन्धी आधारभतू 

ननमाणर् मापदण्ड, २०७२ कायाणन्वयन गन ण पनेछ।भवन ननमाणर् सम्बन्धी प्रवक्रया अन सूची-  ५ 
बमोन्त्िम ह नेछ । 

ख. प्रशासन तथा कमणचारी व्यवस्थाः 

25. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतमा स्थानीय ववकास अनधकारीले र गाउँपानलका एवं नगरपानलकामा 
कायणकारी अनधकृतले प्रशासकीय प्रम खको रुपमा कामकाि गनेछ। सम्बन्त्न्धत तहको सभा र 
कायणपानलकाको सन्त्चवको न्त्िम्मेवारी प्रशासकीय प्रम खको ह नेछ । स्थानीय ववकास अनधकारी 
तथा कायणकारी अनधकृत संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले खटाउनेछ ।  
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26. स्थानीय तहको ननयनमत कायण संचालनका लानग न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको स्थानीय ववकास 
अनधकारी र गाउँपानलका एवं नगरपानलकाको कायणकारी अनधकृत बाहेक ववनभन्न सेवामा रहेका 
कमणचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्िालयले सम्बन्त्न्धत मन्िालयसँग समन्वय गरी सोझै स्थानीय 
तहमा कामकाि गनण खटाउन  पनेछ ।  

27. नेपालको संववधान, प्रचनलत कानून तथा यस आदेश बमोन्त्िम स्थानीय तहले गन णपने कायणसँग 
सम्बन्त्न्धत नेपाल सरकारका आयोिना, सनमनत, प्रनतष्ठान, आयोग लगायतका ननकायहरुमा 
कायणरत कमणचारी ननिहरुको सेवा शतणमा असर नपने गरी सम्बन्त्न्धत मन्िालयले सामान्य प्रशासन 
मन्िालयसँगको समन्वयमा कामकािसँग सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहमा खटाउन  पनेछ ।    

28. गाउँपानलका वा नगरपानलकाले माग गरेमा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको कायाणलयले आफ  
मातहतका कमणचारीलाई ननिहरुको सेवा शतण कायम रहने गरी गाउँपानलका वा नगरपानलकामा 
कामकाि गनण खटाउन सक्नेछ ।  

29. स्थानीय तहमा कामकाि गने गरी ननिामती र स्वास्थ्य सेवा तफण का कमणचारी खटाँउदा 
ननिहरुले पाउने पाररश्रनमक तथा अन्य स ववधा अको व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्त्न्धत कायाणलयबाट 
पाउने गरी खटाउन सवकनेछ । यस बाहेकका सरकारी सेवा वा अन्य ननकायबाट कमणचारी 
खटाउँदा कमणचारीको पाररश्रनमक तथा स ववधा सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन  पनेछ।  

30. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको वडा कायाणलयमा वडा सन्त्चव र अन्य कमणचारी खटाउने व्यवस्था 
सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहले गन ण पनेछ ।वडा कायाणलय स्थापना तथा संचालन गदाण देहाय बमोन्त्िम 
गन णपनेछ : 
क. गाउँपानलका वा नगरपानलका गठन ह ँदा साववकको गाउँ ववकास सनमनत एक माि वडाको 

रुपमा कायम भएकोमा उक्ि वडाको लानग अलगै वडा कायाणलय स्थापना गन ण पनेछ । 
साथै उक्त वडा कायाणलयबाट अको क नै नन्त्िकको वडाको सेवा प्रवाह गनण पायक पने भए 
संय क्त वडा कायाणलय संचालन गनण सवकनेछ । 

ख. गाउँपानलका वा नगरपानलका गठन ह ँदा साववकका गाउँ ववकास सनमनत द ई वा द ई भन्दा 
बढी नयाँ वडाको रुपमा कायम भएकोमा वा अलग अलग गाउँ ववकास सनमनतका वडाहरु 
नमसाइ नयाँ वडाको रुपमा कायम भएकोमा पायक पने गरीसंय क्ि वडा कायाणलय स्थापना 
गनण सवकनेछ । यसरी स्थापना भएका नयाँ वडा कायाणलयको लानग सरकारी भवन उपलब्ध 
भएको अवस्थामा अलगै वडा कायाणलय स्थापना गनण वाधा पने छैन ।  

ग. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको केन्र रहेको वडाको हकमा छ टै्ट वडा कायाणलय भवन 
नभएमा नगरपानलका वा गाउँपानलकाको कायाणलय रहेको स्थानमा वडा कायाणलय समेत 
व्यवस्था गरी संचालन गन ण पनेछ ।  



12 
 

31. स्थानीय तहमा कामकाि गनण खटाइएका ववनभन्न सेवा समूहका कमणचारीहरु स्थानीय तहको 
आवश्यकतान सारको काममा स्थानीय तहले खटाउन सक्नेछ। तर प्राववनधक वा ववन्त्शि प्रकृनतको 
कायण गने कमणचारीलाई सोही काममा माि खटाउन  पनेछ । 

32. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कायणकारी अनधकृत वा वडा सन्त्चव उपन्त्स्थत नरहेको अवस्थामा 
मौि दा कमणचारीहरु मध्ये िेष्ठ कमणचारीले नननमि भइ कायण संचालन गने व्यवस्था नमलाउन  
पनेछ।  

33.  स्थानीय तहले यस आदेश बमोन्त्िमको कायण सम्पादन गनण िनशन्त्क्त अपयाणप्त भएमा लोकसेवा 
आयोगको प्रनतक्षा सूची र अस्थायी सूचीमा रहेका व्यन्त्क्तहरु मध्येबाट बढीमा ६ मवहनाको लानग 
करारमा राखी कामकाि गराउन सक्नेछ ।  

34. गाउँपानलका, नगरपानलका र न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रशासकीय संगठन संरचना र दरबन्दीको 
ढाँचा नम नाको रुपमा संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले २०७४ असार मसान्त 
नभि उपलब्ध गराउनेछ।उक्त प्रशासकीय संगठन संरचना र दरबन्दीको ढाँचा एवं स्थानीय 
तहलाई तोवकएको कायण न्त्िम्मेवारी अन रुप स्थानीय तहले आफनो प्रशासकीय संरचना आफैँ 
व्यवस्था गनेछ। 

35. स्थानीय तहको कायण न्त्िम्मेवारी बमोन्त्िम प्रशासननक संगठनको हस्तान्तरर् योिना, कायणक्रम 
तथा बिेट, कमणचारी व्यवस्थापन, कमणचारीहरूको तलव, भिा तथा स ववधा लगायतको व्यवस्था 
सम्बन्धमा स्थानीय तहमा प्रशासननक संगठन तथा कमणचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल 
सरकारबाट आदेश िारी नभएसम्मका लानग देहाय बमोन्त्िमको न्यूनतम कमणचारी रहनेछन:् 
 
(क)  गाउँपानलकामा 
1. कायणकारी अनधकृत (शाखा अनधकृत)      १ 
2. इन्त्न्िननयर (नसनभल िनरल)       १ 
3. कम्प्य टर इन्त्न्िननयर/अनधकृत       १ 
4. नायब स ब्बा         १ 
5. लेखापाल         १ 
6. सव इन्त्न्िननयर (नसनभल िनरल)      २ 
7. कायाणलय सहयोगी         2 
8. ववनभन्न सरकारी सेवा तथा ननकायबाट खटी आएका कमणचारीहरु 

(इन्त्न्िननयर, सव इन्त्न्िननयर र कम्प्य टर इन्त्न्िननयरले वडाको समेत प्रानबनधक काम गने ।) 

(ख) गाउँपानलकाको वडामा  
1.  वडा सन्त्चव         १ 
2. प्रशासन तथा लेखा सहायक       १ 
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3. कायाणलय सहयोगी        १ 
4. ववनभन्न सरकारी सेवा तथा ननकायबाट खटी आएका कमणचारीहरु 
 
(ग) पवहलो पटक नगरपानलका कायम भएको नगरपानलकामा 
1. कायणकारी अनधकृत (उप सन्त्चव)       १ 
2. इन्त्न्िननयर (नसनभल िनरल)       १ 
3. कम्प्य टर इन्त्न्िननयर/अनधकृत       १ 
4. लेखा अनधकृत         १ 
5. नायब स ब्बा         १ 
6. सव इन्त्न्िननयर (नसनभल िनरल)       २ 
7. कायाणलय सहयोगी         2 
8. ववनभन्न सरकारी सेवा तथा ननकायबाट खटी आएका कमणचारीहरु 
(इन्त्न्िननयर, सव इन्त्न्िननयर र कम्प्यूटर इन्त्न्िननयरले वडाको समेत सम्वन्त्न्धत प्रानबनधक काम 
गने)  

(घ) साववक देन्त्ख नै रहेका नगरपानलकामा 

1. साववककै दरबन्दी बमोन्त्िम ह ने । 
2. ववनभन्न सरकारी सेवा तथा ननकायबाट खटी आएका कमणचारीहरु 

(ङ) नगरपानलकाको पवहलो पटक कायम भएको वडामा  

1. वडा सन्त्चव         १ 
2. प्रशासन तथा लेखा सहायक       १ 
3. कायाणलय सहयोगी         १ 
4. ववनभन्न सरकारी सेवा तथा ननकायबाट खटी आएका कमणचारीहरु 

(च) नगरपानलकाको साववक देन्त्ख नै रहेका वडामा  

1. साववककै दरबन्दी बमोन्त्िम ह ने । 
2. ववनभन्न सरकारी सेवा तथा ननकायबाट खटी आएका कमणचारीहरु 

 
36. संववधानको धारा ३०२ बमोन्त्िमको कमणचारी समायोिन र दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म 

तकाकालका लानग गाउँपानलका र नगरपानलकाको कायाणलय सञ् चालन गनण न्यूनतम दरबन्दी 
कायम रहनेछन ्। उक्त दरबन्दीमा समेत सरकारी सेवाका कमणचारीहरु कामकाि गने गरी 
खटाइने ह ँदा कमणचारी समायोिन भइ स्थायी रुपमा नखटाएसम्म क नै पनन पदमा स्थायी, 
अस्थायी, करार, ज्यालादारी वा अन्य क नै वकनसमबाट कमणचारीहरु ननय क्ती गनण पाइने छैन तर 
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प्राववनधक पदको हकमा सो दरबन्दीको सीमानभि रही तकाकाल काम चलाउनका लानग प्रचनलत 
कानून बमोन्त्िम प्रनतस्पधाणका आधारमा करारमा नलन सवकनेछ । यसरी करारमा नलइएका 
कमणचारीहरुको दरबन्दीमा सरकारी सेवाबाट खटाइएमा वा समायोिन भई कमणचारी खटी आएमा 
करार स्वतः अन्त ह नेछ । 

37. स्थानीय तहमा हाल कायणरत रहेका तकाकालीन स्थानीय ननकायका स्थायी कमणचारीहरूको 
तोवकएको आधार र मापदण्ड बमोन्त्िम स्थानीय तथा प्रदेश सेवामा समायोिन गररनेछ । यसरी 
समायोिन गदाण हाल कायणरत अस्थायी र करारमा कायणरत कमणचारीहरूको प्रचनलत कानून, 
मापदण्ड र प्रवक्रया वमोन्त्िम आवश्यक व्यवस्थापन गररनेछ । 

38. अको व्यवस्था नभए सम्म स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रम ख वा उपप्रम खको ननिी 
सन्त्चवालय संचालनका लानग ववद्यमान स्थानीय तहका कमणचारीहरु मध्येबाट व्यवस्थापन गनण 
सवकनेछ ।तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रम ख वा उपप्रम खले ननिी सन्त्चवालयमा क नै पनन ननय न्त्क्त 
गनण सक्ने छैन ।  

39. स्थानीय तहले वावषणक कायणक्रमको अनधनमा रही क नै कायणदल, परामसण सेवा वा सेवा करारका 
कायणहरु गनण सवकनेछ । 

40. स्थानीय तहमा क नै पद वा तहको दरबन्दी नभएको अवस्थामा समेत समायोिन पनछ सोही 
बमोन्त्िम ह ने गरी हाल अको व्यवस्था नभएसम्म सरकारी सेवाका कमणचारीलाई कामकाि गने 
गरी खटाउन सवकनेछ । 

41. गाउँपानलका वा नगरपानलका वा वडा कायाणलयको आफनै भवन नभएमा हस्तान्तरर् ह ने 
ववषयगत कायाणलयहरु िस्तै न्त्शक्षा, स्वास्थ्य, कृवष ववकास, पश  सेवा, स्थानीय पूवाणधार, 
आयोिना, कायणक्रम आददको भवन प्रयोग गनण सवकने तर सो समेत अपयाणप् त भएको अवस्थामा 
ननयनमत रुपमा सेवा सञ् चालनको प्रयोिनको लागी प्रचनलत कानून बमोन्त्िम घर भाडामा नलन 
सवकनेछ । 

42. स्थानीय तहमा आफ्नै श्रोत वा नेपाल सरकारको श्रोतबाट पाररश्रनमक वा स ववधा पाउने गरी यस 
अन्त्घ ननय न्त्क्त भएका सल्लाहकार, परामशणदाता लगायतको सेवा सम्बन्धमा सम्बन्त्न्धत स्थानीय 
तहले कायस्तो कामको प नरावलोकन गरी २०७४ असार मसान्तनभि सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहले 
ट ंगो लगाउन  पनेछ । 

43. सामान्त्िक स रक्षा भिा वापतको रकम बैकबाट ववतरर् गने व्यबस्था नमलाइनेछ । यस 
प्रयोिनको लानग अथण मन्िालयसंगको सहमनतमा संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले 
क नै स्थानीय तहको लानग एक वा अलग अलग बैंकलाई यस सम्बन्धी कायणको न्त्िम्मेवारी प्रदान 
गनण सक्नेछ । 
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आनथणक प्रशासन 

44. नेपालको संववधानको धारा ५९ (७) बमोन्त्िम वविीय अन शासन कायम गनण स्थानीय तहले 

नेपाल सरकारको कानून, नीनत, योिना तथा कायणक्रम प्रनतकूल नह ने गरी र नेपाल सरकारको 
दावयकाव नभि रहेको सामान्त्िक स रक्षा भिा लगायतका राविय कायणक्रमहरुद्धारा ननधाणररत 
गररएको रकममा वृवद्ध ह ने गरी क नै ननर्णय गनण पाइन ेछैन । 

45. गाउँपानलका तथा नगरपानलकामा नेपालको संववधानको धारा २२९ बमोन्त्िम स्थानीय सन्त्ञ्चत 
कोषको व्यवस्था गन ण पनेछ ।स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषमा देहायबमोन्त्िमका रकमहरू समावेश गन ण 
पनेछ र यस कोषबाट कानून बमोन्त्िम बाहेक क नै प्रकारको खचण गनण पाइने छैन। सन्त्ञ्चत 
कोषबाट रकम खचण गनण छ टै्ट खचण खाता खोली कायस्तो खातामा स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषबाट रकम 
ट्रान्सफर गरी खचण गन ण पनेछ:   

अ.  गाउँपानलका वा नगरपानलकाको आन्तररक रािस्व र अन्य आय, 
आ. गाउँपानलका वा नगरपानलकामा गानभएका साववकका गाववस तथा नगरपानलकाबाट 

दावयकाव हस्तान्तरर् भइ आएको रकम, 
इ. नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 
इण. सरकारका अन्य ववषयगत कायाणलयहरू हस्तान्तरर् भइण आउदा सो कायाणलयको 

ननधाणररत कायणका लानग छ ट्याएको वा हस्तान्तरर् भइण आएको रकम,  
उ. अन दान र ऋर् रकम, र 
ऊ. अन्य ि नस कै तररकाबाट गाउँपानलका वा नगरपानलकालाइण प्राप्त रकम । 
 

46. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको नाममा प्राप्त ह ने सबै प्रकारका रकम िम्मा ह ने प्रयोिनका लानग 
न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको नाममा एक कोष रहनेछ । उक्त कोषमा हाल न्त्िल्ला समन्वय 
सनमनतको नाममा रहेका रकमको अनतररक्त नेपाल सरकार वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम िम्मा 
ह नेछ । उक्त कोषबाट प्रचनलत कानून बमोन्त्िम खाता खोली रकम खचण गनण सवकनेछ । 

47. स्थानीय सन्त्ञ्चत कोष तथा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको कोष खातामा िम्मा भएको रकम खचण 
गनणका लानग छ ट्टाछ टै्ट चाल  तथा पूिँीगत खचण खाता खोल्न  पनेछ । 

48. स्थानीय सन्त्ञ्चत कोष तथा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको कोषबाट ह ने खचण सम्बन्त्न्धत स्थानीय 
तहको सभाबाट स्वीकृत योिना तथा कायणक्रम बमोन्त्िम सन्चालन ह नेछ। 
तर नेपाल सरकारबाट ववशेष प्रयोिन (सामान्त्िक स रक्षा भिा आदद) को नननमि उपलब्ध 
गराईएको रकम अन्य क नै पनन प्रयोिनको लानग खचण गनण पाईने छैन ।  

49. चालू आनथणक बषणको हकमा साववक गाउँ ववकास सनमनत, नगरपानलका र न्त्िल्ला ववकास 
सनमनतको पररषदले स्वीकृत गरे बमोन्त्िम कोषको रकम प्रचनलत कानून बमोन्त्िम खचण गन ण 
पनेछ। 
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50. गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कायणपानलकाले ननर्णय गरी वडास्तरको कायणक्रम सञ्चालनका 
लानग स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषबाट रकम खचण गनण सम्बन्त्न्धत वडा कायाणलयको नाममा छ टै्ट खचण 
खाता सञ्चालन गनण सक्नेछ । वडाको खाता खोल्ने, सञ्चालन गने, कारोवारको लेखा राख्न ेतथा 
वहसाब समायोिन लगायतका ववषय गाउँपानलका वा नगरपानलकाको पूर्ण न्त्िम्मेवारी नभि 
रहनेछ।  

51. स्थानीय तहको कोषबाट कानून बमोन्त्िम बाहेक क नै प्रकारको रकम खचण गनण पाइने छैन । 
स्थानीय तहको खचण सम्बन्धी कानून नबनेसम्म खचण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारको आनथणक 
कायणववनध सम्बन्धी प्रचनलत कानून अन सार गन ण पनेछ । 

52. स्थानीय तहले प्रचनलत कानून बमोन्त्िम आनथणक कारोवारहरुको वावषणक आणनथणक वववरर् तयार 
गरी लेखा परीक्षर् गराइ अनभलेख व्यवन्त्स्थत राखी तोवकएको समयमा संघीय मानमला तथा 
स्थानीय ववकास मन्िालयमा समेत पठाउन  पनेछ । 

53. चाल  आनथणक वषणमा नेपाल सरकारबाट साववक गाउँ ववकास सनमनत, नगरपानलका र न्त्िल्ला 
ववकास सनमनतलाई प्रदान गरेको अन्त्ख्तयारी गाउँपानलका वा नगरपानलकाको हकमा सम्वन्त्न्धत 
कायणकारी अनधकृतलाई र न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको हकमा स्थानीय ववकास अनधकारीलाई प्रदान 
गररएको मानननेछ । 

54. स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषको सञ्चालन गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कायणकारी अनधकृत र लेखा 
प्रम ख तथा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको कोषको सञ्चालन स्थानीय ववकास अनधकारी र लेखा 
प्रम खले गन ण पनेछ । 

55. खचण खाताहरुको सञ्चालन गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कायणकारी अनधकृत वा ननिले तोकेको 
अनधकृत स्तरको कमणचारी र लेखा प्रम ख वा ननिले तोकेको लेखाको कमणचारी तथा न्त्िल्ला 
समन्वय सनमनतको स्थानीय ववकास अनधकारी वा ननिले तोकेको अनधकृत स्तरको कमणचारी र 
लेखा प्रम ख वा ननिले तोकेको लेखाको कमणचारीले गनण सक्नेछ । 

56. ग-४ समूहको स्थानीय संन्त्चत कोष खाता, ग-५ समूहको ववशेष कोष खाता तथा ग-३ समूहको 
धरौटी खाता खोल्नको लानग गाउँपानलका तथा नगरपानलकाले  न्त्िल्ला न्त्स्थत कोष तथा लेखा 
ननयन्िक कायाणलयमा खाता संचालकहरुको दस्तखत सवहतको पि प्राप्त भएपनछ कोष तथा लेखा 
ननयन्िक कायाणलयले स्थानीय तहको नाममा सो अन सार खाता खोली ददनको लानग गाउँपानलका 
वा नगरपानलकालाई पायक पने बैंक समक्ष नसफाररस गन ण पनेछ  । सन्त्ञ्चत कोष खाता “क” 
वगणको बैंक पायक पने स्थानमा उपलब्ध भएसम्म अन्य बैंकमा खोल्न सवकने छैन । 

57. गाउँपानलका वा नगरपानलकाले नेपाल राि बैकबाट सरकारी कारोवार गनण स्वीकृनत पाएका 
बान्त्र्ज्य बैकमा खाता खोल्न  पनेछ । सम्वन्त्न्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकाको क्षेिमा कायस्तो 
बैंक उपलब्ध नभएमा नेपाल राि बैकबाट अन मनत प्राप्त क्रमशः “क”, “ख” वा “ग” वगणका बैक 
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वा वविीय संस्थामा खाता खोली कारोवार गनणका लानग अथण मन्िालयले आवश्यक प्रबन्ध 
नमलाउनेछ । 

58. स्थानीय तहले नेपाल सरकारको प्रचनलत लेखा प्रर्ाली तथा लेखा ढाँचाबमोन्त्िम आम्दानी एवं 
खचणको लेखा राख्न  पनेछ र लेखांकन कायण प्रयोिनको नननमि अलगै आनथणक संकेत तथा 
वगीकरर् तयार नह न्िेल सम्मका लानग प्रचनलत आनथणक संकेत तथा वगीकरर् अन सार नै खचण 
शीषणकको लेखांकन गन णपनेछ ।  

59. नेपाल सरकारबाट प्राप्त अन दान रकमको केन्रीय लेखा वववरर् तयार गने प्रयोिनको नननमि 
आम्दानी र खचणको प्रनतवेदन स्थानीय तहले संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयमा 
तोवकएको ढाँचामा आनथणक वषण समाप्त भएको पैतीस ददननभि पठाउन  पनेछ ।  

60. गाउँपानलका, नगरपानलका तथा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतले प्रचनलत आनथणक कायणववनध कानून 
बमोन्त्िम स्थानीय तह गठन ह न  अन्त्घ २०७३।११।२७ सम्मको छ टै्ट रुपमा प्रचनलत ढाँचा 
बमोन्त्िम आनथणक प्रनतवेदनहरु तयार गरी संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय र कोष 
तथा लेखा ननयन्िक कायाणलयमा पठाउन  पनेछ।  

61. स्थानीय तहको आन्तररक लेखापरीक्षर् प्रचनलत कानून अन सार आफ्नै आन्तररक लेखा 
परीक्षकबाट गराउन  पनेछ । गाउँपानलका वा नगरपानलकाले आफ्नो आन्तररक लेखा परीक्षक 
नभएमा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको आन्तररक लेखा परीक्षकबाट गराउन सक्नेछ । 

62. आन्तररक तथा अन्त्न्तम लेखापरीक्षर् ह ँदा प्राप्त स झाव तथा कायम बेरूि को लगत राखी प्रन्त्चलत 
कानून बमोन्त्िमको ररत प र्याणइण फर्छ्योट गने न्त्िम्मेवारी सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको ह नेछ । 

63. गाउँपानलका तथा नगरपानलकामा समावहत भएका साववकका गाउँ ववकास सनमनत तथा 
नगरपानलकाको नाममा रहेको पेश्की तथा बेरुि  अनभलेख समायोिन भएको गाउँपानलका वा 
नगरपानलकामा कायम गरी प्रचनलत कानून अन सार पेश्की फछणयौट तथा बेरुि  संपरीक्षर् गन ण 
पनेछ ।  

64. चाल  आनथकण  वषणमा सामान्त्िक स रक्षा, िेष्ठ नागररक दीघण सेवा सम्मान कायणक्रम िस्ता 
सालवसाली कायणक्रम संचालन गने दावयकाव सम्बन्त्न्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकाको ह नेछ । 
न्त्िल्ला समन्वय सनमनतमा रहेका यस्ता प्रकारका रकमहरु न्त्िल्ला समन्वय सनमनतले सम्बन्त्न्धत 
गाउँपानलका वा नगरपानलकाको नाममा पेश्की ननकाशा ददन  पनेछ । गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाले उक्त रकम ववतरर् गरी सामान्त्िक स रक्षा भिा ववतरर् सम्बन्धी ननदेन्त्शकाको 
दफा १३(७) बमोन्त्िम 21 ददन नभि पेश्की फर्छ्यौट गनण न्त्िल्ला समन्वय सनमनतमा पठाईसक्न  
पनेछ । न्त्िल्ला समन्वय सनमनतले असार २६ नभि पेश्की फर्छ्यौट गररसक्न  पनेछ । यस 
सम्बन्धी क नै पनन दावयकाव बाँकी रहेमा खचण लख्न ेर खचण गने अनधकारी न्त्िम्मेवार ह नेछ । 

65. साववकको पूरै गाउँ ववकास सनमनत क नै गाउँपानलका वा नगरपानलकाको एउटा वडा कायम 
भएकोमा चालू आनथणक बषणको बाकँी अवनधको लानग साववकको पररषदले स्वीकृत गरी खचण गनण 
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बाँकी रहेको बिेट रकम सम्वन्त्न्धत कायणकारी अनधकृतले वडाको सन्त्चवलाई आनथणक कारोवार 
गनण सक्ने गरी अनधकार प्रकायायोिन गन ण पनेछ । यस प्रयोिनका लानग सम्वन्त्न्धत गाउँपानलका 
वा नगरपानलकाको स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषसँग आवद्ध ह ने गरी वडामा एक खचण खाता सञ्चालनमा 
ल्याउन  पनेछ । चाल  आनथणक वषणको अन्तमा वडाको खचण खातामा रहेको बाँकी सबै रकम 
सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको सन्त्न्चत कोषमा िम्मा गन ण पनेछ ।  

66. स्थानीय तहको सावणिननक खररद प्रवक्रयासम्बन्धी व्यवस्था सावणिननक खररद ऐन, २०६३ तथा 
सावणिननक खररद ननयमावली, २०६४ बमोन्त्िम ह नेछ ।सावणिननक खररदसम्बन्धी कानूनको 
अनधकार प्रयोग गने प्रयोिनको लानग देहाय बमोन्त्िम गन ण पनेछ :-  
क. कायणकारी अनधकृतको पदको शे्रर्ी अन सारको अनधकार प्रयोग गन ण पनेछ ।  
ख. एक तहमानथको अनधकारी भन्नाले वडा अध्यक्ष वा कायणकारी अनधकृतको हकमा सम्बन्त्न्धत 

गाउँपानलकाको अध्यक्ष वा नगरपानलकाको प्रम ख र न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको स्थानीय 
ववकास अनधकारीको हकमा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रम ख ह नेछ ।  

ग. अध्यक्ष वा प्रम खको हकमा एक तह मानथको अनधकारी भन्नाले सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको 
कायणपानलका ह नेछ । न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको प्रम खको हकमा न्त्िल्ला समन्वय सनमनत 
ह नेछ ।  

घ. ववभागीय प्रम ख भन्नाले स्थानीय तहको कायणपानलका ह नेछ ।  
ङ. अन्त्न्तम तहबाट गन णपने ननर्णयको हकमा स्थानीय तहको कायणपानलका ह नेछ । 

67. स्थानीय तहमा कायणरत कमणचारीको तलब, भिा, अन्य स ववधा तथा दैननक भिा तथा भ्रमर् खचण 
नेपाल सरकारको प्रचनलत मापदण्ड तथा ननयम कानून भन्दा बढी ह ने गरी ननधाणरर् गनण सवकने 
छैन ।  

68. स्थानीय तहका पदानधकारीको स ववधा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐनबमोन्त्िम ह नेछ । यस्तो 
ऐन नबनेसम्म नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोन्त्िमको सीमानभि रही सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहको 
सभाबाट ननधाणरर् भएबमोन्त्िम स ववधा प्रदान गनण सवकनेछ । 

69. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको नाममा ग-३ धरौटी खाता, ग-४ समूह अन्तगणतका ग-४-३ 
(आन्तररक आय), ग-४-४ (रािस्व बाँडफाँड) तथा ग-५ समूहको सवै ववशेष कोष खाता 
(िस्तै-कमणचारी कल्यार् कोष, ममणत संभार कोष, प्रकोप व्यवस्थापन कोष आदद) मा रहेको 
रकम मध्ये आनथणक वषणको अन्तमा वावषणक स्वीकृत कायणक्रम अन सार भ  क्तानी भै बाँकी रहेको 
रकम खचण नगरी तत ्तत ्कोषमा यथावत राख्न  पनेछ । 

70. नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको बिेट तथा स्रोत साधनबाट कायाणलयको 
ननयनमत प्रयोिनको लानग सवारी साधन खररद गनण सवकने छैन । तर ववकास ननमाणर् तथा 
सरसफाइिन्य कायणका लानग हेभी इक्वीपमेण्ट आदद व्यवस्था गनण सवकनेछ । साथै स्थानीय 
तहले आफनो आन्तररक स्रोतबाट व्यहोने गरी सभाको ननर्णयान सार सवारी साधन खररद गन ण 
परेमा सोवह अन सार ह नेछ। 
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ग. योिना तथा आयोिना सञ्चालन एवं व्यवस्थापन 

71. तकाकालीन स्थानीय ननकायबाट चालू आनथणक बषणमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएका योिना तथा 
आयोिनाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन देहाय वमोन्त्िम ह नेछ । 

(क) तकाकालीन न्त्िल्ला ववकास सनमनतबाट सञ्चानलत योिनाहरु न्त्िल्ला समन्वय सनमनतबाट,  

(ख) तकाकालीन नगरपानलकाको वडाबाट सञ्चालन भएका योिनाहरु वडाबाट र बाकँी योिना 
तथा आयोिनाहरु सम्वन्त्न्धत नगरपानलकाबाट, 

(ग) तकाकालीन पूरै गाउँ ववकास सनमनत क नै गाउँपानलका वा नगरपानलकाको एउटा वडा कायम 
भएकोमा सोबाट सञ् चालन गरेका योिना तथा आयोिनाहरु सम्वन्त्न्धत वडा कायाणलयबाट। 

72. तकाकालीन स्थानीय ननकायबाट चालू आनथणक बषणमा सञ् चानलत योिना तथा आयोिनाहरुको 
फरफारक देहाय वमोन्त्िम ह नेछ  
(क)  तकाकालीन न्त्िल्ला ववकास सनमनतबाट सञ् चानलत योिनाहरु न्त्िल्ला समन्वय सनमनतबाट,  
(ख)  तकाकालीन नगरपानलकाबाट सञ्चालन भएका योिनाहरु सम्वन्त्न्धत नगरपानलकाबाट, 

(ग) तकाकालीन गाउँ ववकास सनमनतले सञ्चालन गरेका योिना तथा आयोिनाहरु गाउँपानलका वा 
नगरपानलका वा सो काम गनण तोवकएको वडाबाट । 

73. गाउँपानलका तथा नगरपानलकाहरुले सम दायस्तर, बस्तीस्तर, वडास्तर तथा गाउँस्तर वा 
नगरस्तरमा सहभानगतामूलक योिना ति णमा प्रवक्रया अवलम्वन गरी आगामी आनथणक बषणको लानग 
योिना, कायणक्रम तथा बिेट ति णमा गन ण पनेछ। यस सम्बन्धी नम ना कायणववनध संघीय मानमला 
तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले उपलब्ध गराउनेछ ।  

74. तकाकानलन न्त्िल्ला ववकास सनमनत वा नगरपानलकाबाट नेपाल सरकार र दात ृननकायको सहयोगमा 
सञ् चानलत बह बषीय योिना तथा कायणक्रमका हकमा हाललाई साववक बमोन्त्िम सञ् चालन 
ह नेछ।  

 
 

घ. कर तथा रािस्व  

75. चालू आनथणक बषणको हकमा साववक न्त्िल्ला ववकास सनमनतले कानून वमोन्त्िम ननधाणरर् तथा लागू 
गरेको करका आधार र दरलाई सम्वन्त्न्धत न्त्िल्ला समन्वय सनमनतले ननरन्तरता ददई सोही 
अन सार संकलन गन ण पनेछ ।  
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76. गाउँपानलका वा नगरपानलका, उपमहानगरपानलका, महानगरपानलकामा समावेश भएका साववक 
गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलकाले चाल  आनथणक वषणको लानग कानून बमोन्त्िम ननधाणरर् तथा 
लागू गरेको करका आधार र दर तत ्तत ्क्षेिको लानग कायमै गने वा कायस्ता करका आधार र 
दर मध्ये सबै भन्दा उच्च दर भन्दा बढी नह ने गरी एउटै दर कायम गने ननर्णय गरी 
गाउँपानलका वा नगरपानलकाले संकलन गनण सक्नेछ। यस्तो कर गाउँपानलका वा नगरपानलका 
वा सोको सम्वन्त्न्धत वडा कायाणलयबाटै संकलन गने गरी कर लगाउने वा रािश्व उठाउने 
व्यवस्था नमलाउन  पनेछ । 

77. आगामी आनथणक वषणको लानग प्रचनलत कानूनमा उल्लेन्त्खत रािस्व सम्बन्धी अनधकार बमोन्त्िम 
स्थानीय तहले लगाउने कर, दस्त र र सेवाश ल्क, महश ल आददको दर तथा संकलन प्रवक्रया 
स्थानीय तहका सभाले ननधाणरर् गरे बमोन्त्िम ह नेछ। यस सम्बन्धी नम ना कायणववनध संघीय 
मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले उपलब्ध गराउनेछ ।  

तर यस दफा बमोन्त्िमको कायण गदाण नेपालको संववधानको धारा २३६ ववपररत ह ने गरी 
गनण पाइने छैन ।  

78. आगामी आनथणक वषणका लानग ढ ंगा, नगटी, बाल वा लगायतका नदीिन्य पदाथणको उकाखनन, ववक्री 
एवं न्त्िल्ला ननकासी कृवषिन्य, पश िन्य, वनिन्य व्यवसाय अन्तगणतका ननकासी करहरु र 
पूवाणधार उपयोग कर अन्तगणतको पटके सवारी करको संकलन व्यवस्थापन साववक बमोन्त्िम 
न्त्िल्ला समन्वय सनमनतले गनेछ र यसबाट प्राप्त ह ने सम्पूर्ण रकम खचण नगरी न्त्िल्ला समन्वय 
सनमनतको खातामा मौज्दात राख्न ेतथा यस्तो रािस्वको बाँडफाँड सम्बन्धी आधार संघीय मानमला 
तथा स्थानीय ववकास मन्िालयले उपलब्ध गराउनेछ । 

ङ. सम्पन्त्ि हस्तान्तरर् 
79. गाउँपानलका वा नगरपानलका कायम ह ँदा सो नभि समावहत भएका साववकका गाउँ ववकास 

सनमनत वा नगरपानलका वा कायसको क नै वडाको चल, अचल सम्पन्त्ि, दावयकाव तथा अनभलेख 
कायसरी कायम भएका गाउँपानलका वा नगरपानलकामा स्वतः हस्तान्तरर् ह नेछ। यसरी 
हस्तान्तरर् ह ने सम्पूर्ण सम्पन्त्िको अनभलेख तथा न्त्िन्सी लगत खाता २०७४ असार मसान्त नभि 
स्थानीय तहले तयार गरी प्रनतवेदन  सावणिननक गन ण पनेछ ।  

80. साववक न्त्िल्ला ववकास सनमनतको चल, अचल सम्पन्त्ि, दावयकाव तथा अनभलेख सम्वन्त्न्धत न्त्िल्ला 
समन्वय सनमनतमा स्वतः हस्तान्तरर् ह नेछ । न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको नाममा रहेको क नै 
सम्पन्त्ि गाउँपानलका वा नगरपानलकाका लानग बढी उपयोगी ह ने भएमा वा गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाको कायण सञ् चालनको लानग आवश्यक देन्त्खएमा न्त्िल्ला समन्वय सनमनत र 
गाउँपानलका वा नगरपानलकाको आपसी समन्वयमा व्यवस्थापन गनण सवकनेछ ।यस सम्बन्धमा 
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स्थानीय तहबाट ननर्णय ह न नसकेमा संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालयको ननर्णय 
बमोन्त्िम ह नेछ ।  

81. नेपालको संववधान बमोन्त्िम नेपाल सरकार मन्त्न्िपररषद बाट स्वीकृत कायण ववस्ततृीकरर् प्रनतवेदन 
तथा यस आदेश अन सार गाउँपानलका एवं नगरपानलकाको कायण क्षेि नभि परेका हाल ववषयगत 
मन्िालय वा सरकारी ननकायहरुबाट सञ् चालन भइ आएका स्थानीय स्तरका कायाणलय, संरचना, 
चल अचल सम्पनत (कृवष तथा पश  सेवा केन्र र उप केन्र, प्राथनमक स्वास्थ्य केन्र, स्वास्थ्य 
चौकी, उप स्वास्थ्य चौकी, आय वेद औषधालय,  न्त्शक्षा स्रोत केन्र, साम दावयक नसकाइ केन्र, 
साम दावयक सूचना केन्र, साम दावयक प स्तकालय, साम दावयक भवन, सरकारी वदृ्बाश्रम, खेलक द 
सम्बद्ब सरकारी संरचना, ववनभन्न योिनाबाट सम्पन्न खानेपानी, नसंचाइ िस्ता ववकास ननमाणर् 
सम्बन्धी संरचना, आदद स्वत: सम्बन्त्न्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकामा हस्तान्तरर् ह नेछ। 
यसरी हस्तान्तरर् ह ने सम्पूर्ण सम्पन्त्िको अनभलेख तथा न्त्िन्सी लगत खाता २०७४ असार 
मसान्त नभि स्थानीय तहले तयार गरी सो को वववरर् सावणिननक गन ण पनेछ । 

च. सहिीकरर् तथा समन्वय 
82. यस आदेश बमोन्त्िम गन ण गराउन  पने कायणलाई सहिीकरर् गनण देहाय बमोन्त्िम केन्रीय 

सहिीकरर् सनमनत रहनेछ, 

केन्रीय सहिीकरर् सनमनत 
संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िी      संयोिक 
सामान्य प्रशासन मन्िी        सह संयोिक 
संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास राज्यमन्िी सहायक मन्िी   सदस्य 
सन्त्चव, प्रधानमन्िी तथा मन्त्न्िपररषदको कायाणलय      सदस्य 
सन्त्चव, संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय    सदस्य 
सन्त्चव, गहृ मन्िालय        सदस्य 
सन्त्चव, सामान्य प्रशासन मन्िालय        सदस्य 
सन्त्चव, कृवष ववकास मन्िालय       सदस्य 
सन्त्चव, पश पंछी ववकास मन्िालय       सदस्य 
सन्त्चव, न्त्शक्षा मन्िालय        सदस्य 
सन्त्चव, स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्िालय      सदस्य 
सन्त्चव, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्िालय      सदस्य 
सन्त्चव, नसंचाइ मन्िालय        सदस्य 
सन्त्चव, भौनतक पूबाणधार तथा यातायात मन्िालय     सदस्य 
सन्त्चव, सहरी ववकास मन्िालय       सदस्य 
सन्त्चव, उद्योग मन्िालय        सदस्य 
सन्त्चव, भनूमस धार तथा व्यवस्था मन्िालय      सदस्य 
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महालेखा ननयन्िक        सदस्य 
सहसन्त्चव, स्वायि शासन महाशाखा, संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय सदस्य सन्त्चव 

यस सनमनतले कामसँग सम्बन्त्न्धत क नै मन्िालय वा ननकायका पदानधकारी वा व्यन्त्क्तलाई सनमनतको 
बैठकमा आमन्िर् गनण सक्नेछ । 

83. यस आदेश बमोन्त्िम स्थानीय तहमा नेपाल सरकारबाट खटाउने ननिामती कमणचारी र स्थानीय 
तहको कायण क्षेिका नबषयमा समन्वय गनण देहायको एक केन्रीय व्यवस्थापन समन्वय सनमनत 
रहनेछ, 

केन्रीय व्यवस्थापन समन्वय सनमनत 

१. म ख्य सन्त्चव        संयोिक 
२. सन्त्चव, सामान्य प्रशासन मन्िालय     सदस्य 
३. सन्त्चव, सम्वन्त्न्धत सेवा, समूह सञ्चालन गने मन्िालय वा ननकाय  सदस्य 
४. सन्त्चव, संघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय   सदस्य-सन्त्चव 
 
छ. ववववध 
84. तकाकालीन स्थानीय ननकाय (गाँउ ववकास सनमनत, नगरपानलका तथा न्त्िल्ला ववकास सनमनतहरु) मा 

ननवाणन्त्चत पदानधकारी नभएको अवस्थामा स्थानीय ननकायको प्रयोिनको लानग यस अन्त्घ िारी भएका 
सबै प्रकारका ननदेन्त्शका, कायणववनध, मागणदशणन, आदेश, पररपि वा सम्बद्ध ननर्णयहरु नेपालको 
संववधान, नेपाल सरकार (मन्त्न्िपररषद्) बाट स्वीकृत कायण-ववस्तनृतकरर् प्रनतवेदन र यस आदेशसँग 
बान्त्झएमा बान्त्झएको हदसम्म खारेि गररएको छ ।  

तर तकाकालीन स्थानीय ननकायको लानग िारी भएका ववनभन्न ननदेन्त्शका, कायणववनध, 
मागणदशणन, आदेश, पररपि वा सम्बद्ध ननर्णयहरु आफूलाई आवश्यक पने भएमा यस आदेशसँग 
नबान्त्झएको हदसम्मको व्यवस्थाहरुलाई स्थानीय तहले नेपालको संववधान बमोन्त्िम उपय क्त कानूनी 
हैनसयत ददने ननर्णय गरी लागू गनण सक्नेछ । 

85. यस आदेशको प्रभावकारी कायाणन्वयनका लानग प्रम ख न्त्िल्ला अनधकारी लगायत न्त्िल्ला स्तरीय 
कायाणलयका प्रम खहरुले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहिीकरर् गन ण पनेछ। 
सो कायणको अन गमन सम्बन्त्न्धत क्षेिीय प्रशासकबाट ह नेछ । 

86. गाउँ कायणपानलका वा नगरकायणपानलका वा न्त्िल्ला समन्वय सनमनतले नेपालको संववधानको 
अन सूचीमा उल्लेख भए बमोन्त्िमको ननशान छाप प्रयोग गनेछन ् । स्थानीय तहको नाम र 
कायाणलयले प्रयोग गने छापको ढाँचा अन सूची - ६ मा उल्लेख भएबमोन्त्िम ह नेछ । 

87. गाउँपानलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष, नगरपानलकाको प्रम ख,  उपप्रम ख वा वडा 
अध्यक्षले न्यावयक ववषय एवं आफ्नै पदले सम्पादन गन णपने भनी तोवकएका बाहेकका अनधकारहरु 
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प्रचनलत कानून बमोन्त्िम क नै पदानधकारी वा कायणकारी अनधकृत वा वडा सन्त्चवलाई प्रकायायोिन 
गनण सक्नेछ । कायणकारी अनधकृतले मातहतका अनधकृत वा वडा सन्त्चवलाई अनधकार प्रकायायोिन 
गनण सक्नेछ। यसरी प्रकायायोन्त्ित अनधकारको अन्त्न्तम उिरदावयकाव अनधकार प्रकायायोिन गने 
पदानधकारीमा ननहीत रहनेछ । 
 

88. बाधा अड्काउ फ काऊ: यस आदेशको उदे्दश्य पूरा गनणका लानग स्थानीय तहको सञ्चालन, 
व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह गने क्रममा अस्पिता भएमा सङ्घीय मानमला तथा स्थानीय ववकास 
मन्िालयले बाधा अड्काऊ फ काउन सक्नेछ । 

 
ि. खारेिी र बचाऊ:  
89. स्थानीय तहको शासन सञ् चालन सम्बन्धमा िारी गररएको आदेश, 73 ख खारेि गररएको छ र 

सो आदेश बमोन्त्िम भए गरेको कायण यसै आदेश बमोन्त्िम भएको मानननेछ ।  
90. स्थानीय तह संचालन ऐन िारी भएपनछ यो आदेश स्वत: ननन्त्रक्रय ह नेछ र यस आदेश बमोन्त्िम 

भए गरेका कायणहरु सोही ऐन बमोन्त्िम भएको मानननेछ । 
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अन सूची – १ 

(ब दँा नं. २ सँग सम्वन्त्न्धत) 

न्त्िल्ला सभाको काम, कतणव्य र अनधकार 
1. न्त्िल्ला सभाको न्त्िम्मेवारी नेपालको संववधान, नेपाल सरकार (मन्त्न्िपररषद्) बाट स्वीकृत कायण-

ववस्तनृतकरर् प्रनतवेदन तथा प्रचनलत कानून बमोन्त्िम ह नेछ ।  
2. दफा (१) मा प्रनतकूल असर नपने गरी न्त्िल्ला सभाको काम, कतणव्य र अनधकार देहाय बमोन्त्िम 

ह नेछ :- 
क. न्त्िल्लानभिका गाउँपानलका वा नगरपानलकाबीचको ववकास ननमाणर्का ववषय पवहचान गनण तथा 

व्यवस्थापन गनण आवश्यक समन्वय गने, 
ख. न्त्िल्लानभि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेिबाट सञ्चानलत ववकास ननमाणर् सम्बन्धी कायणक्रमको 

वववरर् तयार गरी कायस्ता कायणक्रमको व्यवस्थापनका ववनभन्न चरर्मा अन गमन गने, कायस्ता 
कायणक्रमको प्रनतफलका सम्वन्धमा क्षिे वा सम दायगत, ववषयक्षेिगत र पयाणवरर्ीय सन्त लन 
कायम गनण आवश्यक स झाव वा मागणदशणन ददने र कायसरी ददएका स झाव वा मागणदशणनलाई 
सावणिननक गने, 

ग. न्त्िल्लानभिका गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको क्षमता ववकासको लानग प्रदेश तथा सङ्ग् घसँग 
समन्वय गने, 

घ. न्त्िल्लामा रहने सङ्ग् घीय वा प्रदेश सरकारी कायाणलय र गाउँपानलका तथा नगरपानलकाबीच 
समन्वय गने, 

ङ. न्त्िल्लानभिका गाउँपानलका र नगरपानलकाबीच क नै वववाद उकापन्न भएमा सो को समाधानका 
लानग समन्वय तथा सहिीकरर् गने। 

3. न्त्िल्ला सभाले गने काम न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको नाममा ह नेछ । 
4. न्त्िल्ला सभाले आफ्नो अनधकार क्षेिका ववषयमा वावषणक कायणक्रम तथा बिेट बनाई न्त्िल्ला सभाबाट 

पाररत गरी लागू गन ण पनेछ । 
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अन सूची – २ 

(ब दँा नं. ३ सँग सम्वन्त्न्धत) 

गाउँसभा वा नगरसभाको काम, कतणव्य र अनधकार 
 
 (१) गाउँसभा वा नगरसभाको काम, कतणव्य र अनधकार देहायबमोन्त्िम ह नेछः- 

क) गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकाले पेश गरेको बिेट, योिना तथा कायणक्रमहरू पाररत 
गने । 

ख) गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकाले प्रस्ताव गरेका कर, दस्त र, श ल्क आदद लगाउने तथा 
उठाउने सम्बन्धी प्रस्ताव पाररत गने । 

ग) गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकाले प्रस्ताव गरेको ऋर् नलने वा अचल सम्पन्त्ि बेचनबखन 
वा हस्तान्तरर् गने सम्वन्धी प्रस्ताव पाररत गने । 

घ) गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकाले लेखापरीक्षर् प्रनतवेदनबाट कायम भएका बेरुि मानथ 
छलफल गरी प्रचनलत कानूनबमोन्त्िम ननयनमत गनण ननमल्ने बेरुि को हकमा बेरुि  फर्छ्यौटको 
लानग आवश्यक कारवाही गनण गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकालाई ननदेशन ददने । 

ङ गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकाले आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट व्यहोररने गरी प्रस्ताव गरेको 
कमणचारीको दरवन्दी, पाररश्रनमक, भिा तथा अन्य स ववधामा प्रचनलत कानून अन सार स्वीकृनत 
ददने। 

च) गाउँ कायणपानलका वा नगर कायणपानलकाको प्रशासननक कायणहरूको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक 
ननदेशन ददने । 

छ) गाउँ वा नगर क्षेिनभि संचानलत ववकास ननमाणर् कायणहरूको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक ननदेशन 
ददने । 

ि) गाउँपानलका वा नगरपानलकाको कानून स्वीकृत गने । 
झ) तोवकएको अन्य काम गने । 
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अन सूची-३ 

(ब दँा नं. ४ सँग सम्वन्त्न्धत) 

गाउँपानलका वा नगरपानलकाको काम, कतणव्य र अनधकार 

1. गाउँपानलका र नगरपानलकाको कायण न्त्िम्मेवारी नेपालको संववधान, नेपाल सरकार (मन्त्न्िपररषद्) बाट 
स्वीकृत कायण-ववस्तनृतकरर् प्रनतवेदन तथा प्रचनलत कानून बमोन्त्िम ह नेछ ।  

2. उपदफा (१) मा प्रनतकूल असर नपने गरी गाउँपनलका तथा नगरपानलकाको काम, कतणव्य र 
अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ :- 
(१)  नगर प्रहरी  

1. नगर प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन, अवश्यक नीनत, कानून, संरचना र मापदण्डको ननमाणर् 
तथा कायाणन्वयन 

2. देहायका कायणमा सहयोग प र् याउनको लानग नगर प्रहरीको पररचालन गनण सक्ने:- 
(क) गाउपानलका/नगरपानलकाको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननर्णय कायाणन्वयन, 
(ख)  गाउपानलका/नगरपानलका पररसर र सम्पन्त्िको संरक्षर् एवं स रक्षा 
(ग)  स्थानीयस्तरमा ह ने सभा समारोह, तथा परम्परागत िािा एवं चाडपवणको स रक्षा 

व्यवस्थापन, 
(घ) स्थानीय बिार तथा पावकण ि स्थलको रेखदेरख एवं व्यवस्थापन, 
(ङ) गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायाणन्वयन, 
(च)  न्यावयक सनमनतले गरेका नमलापि तथा ननर्णयको कायाणन्वयन, 
(छ) सावणिननक, ऐलानी, पनतण िग्गा, सावणिननक भवन, सम्पदा, तथा भौनतक 

पूवाणधारको संरक्षर् र स रक्षा, 
(ि) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खोिी, उद्धार, राहत तथा प नस्थाणपना 
(झ)    दमकल सेवा सञ्चालनमा सहयोग, 
(ञ) अननधकृत ववज्ञापन तथा होनडङबोडण ननयन्िर्, 
(ट) छाडा पश  चौपाया ननयन्िर्, 
(ठ) अनअनधकृत ननमाणर् तथा सावणिननक अनतक्रमर् रोकथाम तथा ननयन्िर्,  
(ड)  नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायण । 
 

(२)  सहकारी तथा संस्था सम्बन्धी 
1. सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून ननमाणर् तथा ववषय/क्षेिगत मापदण्डको 

ननमाणर्, कायाणन्वयन एवं ननयमन, 
2. स्थानीय सहकारी संस्थाको दताण, अन मनत, नववकरर्, खारेिी र ववघटन, 
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3. सहकारी वचत तथा ऋर् पररचालन सम्बन्धी प्रचनलत मापदण्ड अन क ल स्थानीय मापदण्ड 
ननधाणरर् र ननयमन, 

4. सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेन्त्शक र स्थानीय सङ्ग् घ   संस्थासँग 
समन्वय र सहकायण,  

5. सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अन सन्धान, 
6. स्थानीय सहकारी क्षेिको क्षमता अनभववृद्ध, प्रवद्धणन, पररचालन र ववकास ।  
7. स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको वनगणकरर् 
8. सहकारी सम्बन्धी अन्य कायणहरू 

9. आफ्नो भौगोनलक क्षेि नभि माि कायण गने गरी र अन्यि शाखा ववस्तार नह ने गरी स्थापना 
गररने गैर सरकारी संस्थाको दताण, नववकरर्, ननयमन र खारेिी सम्बन्धी कायणहरु । 

(३)  एफ.एम. सञ् चालन 
1. एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेनडयो दताण, सञ्चालन अन मनत, नवीकरर्, खारेिी र  

ननयमन, 

2. प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ् चालन सम्बन्धी अन्य कायण। 

(४)  स्थानीय कर, सेवा श ल्क तथा दस्त र 
1. सङ्ग् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पन्त्ि कर, घर बहाल कर, घर िग्गा 

रन्त्ििेशन श ल्क, सवारी साधन कर, सेवा श ल्क दस्त र, पयणटन श ल्क, ववज्ञापन कर, 
व्यवसाय कर, भनूमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, 
कायाणन्वयन र ननयमन, 

2. मालपोत सङ्कलन, 
3. स्थानीय पूवाणधार सेवा र उपयोगमा सेवा श ल्क दस्त र सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र 

ननयमन, 
4. स्थानीय पूवाणधार तथा सेवाको श ल्क ननधाणरर्, सङ्कलन र व्यवस्थापन, 
5. टे्रवकि, कायावकि, क्यानोननि, बञ्जी िम्प, न्त्िपफ्लायर र र् यान्त्फ्टि, मोटरबोट सेवा लगायत 

अन्य िल/स्थल क्षेिमा सञ्चालन ह ने नववन पयणटकीय सेवाहरूको श ल्क, 
6. िनडब टी, कवाडी र िीव िन्त  कर लगाउने तथा संकलन गने 
7. स्थानीय रािस्वको आधार ववस्तार तथा प्रवद्धणन 
8. रािस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 
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9. सङ्ग् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा रािस्व च  हावट ननयन्िर् 
सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

10. कर तथा सेवा श ल्क सम्बन्धी अन्य कायण  
 

(५)  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 
1. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, मापदण्ड,  सेवा शतण सम्बन्धी कानून ननमाणर् 
2. संववधानको धारा ३०२ उपधारा (२) बमोन्त्िम कमणचारी समायोिन पनछ वविीय स्रोतको 

अधीनमा रही आवश्यकता अन सार कानून बमोन्त्िम स्थानीय सेवाको गठन, सञ् चालन र 
व्यवस्थापन, 

3. िनशन्त्क्त व्यवस्थापन तथा वनृ्त्ि ववकास, 
4. सङ्ग्क्रमर्कालीन व्यवस्थापन अन्तगणत केन्रीय सरकारबाट समायोिन भई आउने 

कमणचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, 
5. स्थानीय कानून बमोन्त्िम संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गरी सिठन संरचना तथा 

दरबन्दी ननधाणरर्, 
6. स्थानीय सेवा संचालन सम्बन्धी अन्य कायण । 

 
(६)  स्थानीय तथ्याङ्क र अनभलेख सङ्कलन 

1. स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन, 
2. िन्म, मकृाय , वववाह, सम्बन्ध ववच्छेद, वसाइ सराइ दताण व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली माफण त 

गने र सोही प्रर्ाली बमोन्त्िम अनभलेख व्यवस्थापन गने, 
3. सूचना तथा सञ्चार प्रववनधय क्त आधारभतू तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापन, 
4. स्थानीय तथ्याङ्क र अनभलेख सङ्कलन सम्वन्धी अन्य कायण। 

 
(७)  स्थानीयस्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिना 

1. ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ननमाणर्  
2. स्थानीय स्तरका दीधणकालीन, आवनधक, वावषणक, तथा ववषयगत योिना ति णमा, कायाणन्वयन, 

अन गमन तथा मूल्याङकन 
3. आनथणक, सामान्त्िक, साँस्कृनतक, वातावरर्ीय, प्रववनध र पूवाणधारिन्य ववकासका लानग 

आवश्यक आयोिना तथा पररयोिनाहरूको ति णमा,  प्राथनमकता ननधाणरर्, कायाणन्वयन, 
अन गमन तथा मूल्याङ्कन, 

4. आयोिनाको अध्ययन, अन सन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन, 
5. सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा  साधनको पवहचान एवं अनभलेखीकरर्  
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6. सङ्ग् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी योिना, बस्ती ववकास र भवन सम्बन्धी 
नीनत, कानून, मापदण्ड ननमाणर् तथा सो सम्वन्धी अध्ययन अन सन्धान, योिना ति णमा, 
आयोिना पवहचान, कायाणन्वयन र ननयमन, 

7. राविय भवन संवहता तथा प्रचनलत मापदण्ड बमोन्त्िम भवन ननमाणर् अन मनत र ननयमन, 
8. सरकारी भवन, ववद्यालय, साम दावयक भवन, सभागहृ र अन्य सावणिननक भवन तथा 

संरचनाको ननमाणर् र ममणत सम्भार, 
9. सङ्ग् घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायाणन्वयनमा समन्वय, सहिीकरर् र 

सहयोग, 

10. ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायण । 

(८)  आधारभतू र माध्यनमक न्त्शक्षा 
1. प्रारन्त्म्भक बाल न्त्शक्षा तथा ववद्यालय न्त्शक्षा, अनौपचाररक न्त्शक्षा, ख ला तथा वैकन्त्ल्पक 

ननरन्तर नसकाइ, मातभृाषामा न्त्शक्षा तथा ववशेष न्त्शक्षा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, 
योिनाको ननमाणर्, कायाणन्वयन र ननयमन, 

2. आधारभतू र माध्यनमक तहको सस्थागत, साम दावयक, ग ठी, ननिी ववद्यालय स्थापना, 
स्थापनाका लानग अन मनत, सञ्चालन, व्यवस्थापन र ननयमन, 

3. गाउँपानलका तथा नगरपानलका क्षेि नभि सञ्चालन भएका ववद्यालयहरूको रेखदेख र 
व्यवस्थापन, 

4. प्रौढ न्त्शक्षा तथा अनौपचाररक न्त्शक्षा सम्बन्धी कायणक्रम सञ्चालन, 
5. मातभृाषामा न्त्शक्षा ददने ववद्यालयको अन मनत, न्त्स्वकृती तथा ननयमन, 
6. म नाफा ननलने ववद्यालय सञ्चालनका लानग अन मनत, स्वीकृनत र ननयमन,  
7. गानभएका वा वन्द गररएका ववद्यालयहरूको सम्पन्त्ि व्यवस्थापन, 
8. गाउँ तथा नगर न्त्शक्षा सनमनत गठन तथा व्यवस्थापन, 
9. ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन सम्बन्धी 
10. साम दावयक नसकाइ सम्बन्धी कायणक्रम सञ्चालन 
11. प्राववनधक न्त्शक्षा तथा व्यावसावयक तानलमको योिना ति णमा, सञ्चालन, अन मनत र 

ननयमन, 
12. पाठ्यक्रम ववकास र पाठ्यसामग्रीको आपूनतण व्यवस्थापन 
13.  ववद्यालय न्त्शक्षक तथा कमणचारीको व्यवस्थापन, 
14. ववद्यालय  नक्साङ्कन,  अन मनत, स्वीकृनत, समायोिन तथा ननयमन, 
15. शैन्त्क्षक पूवाणधार ननमाणर् र ममणत सम्भार, 
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16. आधारभतू तहको परीक्षा संचालन र व्यवस्थापन, 
17. ववद्याथी नसकाई उपलब्धीको परीक्षर्, 
18. ववद्याथी प्रोकासाहन तथा छािवनृ्त्िको व्यवस्थापन, 
19. शैन्त्क्षक परामशण सेवाको अन मनत तथा ननयमन, 
20. स्थानीयस्तरको शैन्त्क्षक ज्ञान, सीप र प्रववनधको संरक्षर्, प्रवद्धणन र स्तररकरर्, 
21. स्थानीय प स्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
22. माध्यनमक तहसम्मको शैन्त्क्षक कायणक्रमको समन्वय र ननयमन । 

 
(९)  आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई 

1. आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको ननमाणर्, 
कायाणन्वयन तथा ननयमन, 

2. आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन र प्रवद्धणन, 
3. अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 
4. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौनतक पूवाणधार ववकास तथा व्यवस्थापन, 
5. स्वस्थ खानेपानी तथा खाद्य पदाथणको ग र्स्तर र वाय  तथा ध्वननको प्रदूषर् ननयन्िर् र 

ननयमन 
6. सरसफाई सचेतना अनभववृद्ध, 
7. स्वास्थ्यिन्य फोहरमैला सङ्कलन, प नःउपयोग, प्रशोधन, ववसिणन र सो को सेवा श ल्क 

ननधाणरर् र ननयमन, 
8. रक्त सञ् चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गने गराउने, 
9. सरसफाइ तथा स्वास्थ्यिन्य फोहरमैला व्यवस्थापनमा ननिी तथा गैरसरकारी क्षेिसँग 

समन्वय, सहकायण, र साझेदारी 
10. रासायननक तथा हाननकारक फोहरमैला व्यवस्थापनको ननयमन 
11. प्रिनन स्वास्थ्य, पररवार ननयोिन तथा मातनृ्त्शश  कल्यार् सम्बन्धी, 
12. मवहला तथा बालबानलकामा ववद्यमान स क्ष्म तथा प्रोवटन शन्त्क्त क पोषर् न्यूननकरर्का लानग 

रोकथाम, ननयन्िर् र उपचार व्यवस्थापन तथा सेवा संचालन । 
13. औषनध पसल सञ्चालन र ननयमन ।   

(१०) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरर् संरक्षर् र िैववक ववववधता 
1. स्थानीय व्यापार, वस्त को  माग, आपूनतण तथा अन गमन, उपभोक्ता अनधकार तथा वहत 

सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड कायाणन्वयन र ननयमन, 
2. बिार तथा हाट बिार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
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3. स्थानीय वस्त हरूको उकापादन, आपूनतण तथा ननकासी प्रक्षेपर्, मूल्य ननधाणरर् र अन गमन, 
4. स्थानीय व्यापार र वान्त्र्ज्य सम्बन्धी पूवाणधार ननमाणर्, 
5. स्थानीय वस्त  र सेवा व्यापारको मूल्य तथा ग र्स्तरको अन गमन र ननयमन, 
6. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमणको दताण, अन मनत, नवीकरर्, खारेिी र ननयमन, 
7. स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रर्ाली र अध्ययन अन सन्धान, 
8. ननिी तथा गैरसरकारी क्षिेसँग समन्वय, सहकायण र साझेदारी 
9. स्थानीय व्यापार प्रवद्धणन, सहिीकरर् र ननयमन, 

10. स्थानीय बौवद्धक सम्पन्त्िको संरक्षर्, प्रवद्धणन र अनभलेखाङ्कन, 
11. उपभोक्ता सचेतना अनभववृद्ध, लन्त्क्षत उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त  तथा 

सेवाको ग र्स्तर परीक्षर्, 
12. वातावरर् संरक्षर् र िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना 

ति णमा तथा कायसको  कायाणन्वयन र ननयमन, 
13. स्थानीयस्तरमा वातावरर्ीय िोन्त्खम न्यूनीकरर्,  
14. स्थानीयस्तरमा प्रदूषर् ननयन्िर् र हाननकारक पदाथणहरूको ननयमन तथा  ननयन्िर्,  
15. िनस्वास्थ्यमा प्रनतक ल असर पने वकनसमका उपभोग्य वस्त को वेचववखन र उपभोगमा 

ननयन्िर्, 
16. स्थानीयस्तरमा  सरसफाई  तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, 
17. स्थानीयस्तरमा न्यून काबणनम खी तथा वातावरर्मैिी ववकास अवलम्बन, 
18. स्थानीयस्तरमा हररत क्षेिको प्रवणद्धन, 
19. स्थानीयस्तरमा वातावरर् संरक्षर् क्षेि ननधाणरर् र व्यवस्थापन,  

20. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरर् संरक्षर् र िैववक  ववववधता सम्बन्धी अन्य 
कायणहरू। 

(११) स्थानीय सडक, ग्रामीर् सडक,  कृवष सडक र नसँचाई 
1.  स्थानीय, ग्रामीर् तथा कृवष सडक र नसँचाई सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा कायस्ता 

सडकको योिना ति णमा, कायाणन्वयन र ननयमन, 
2.  स्थानीय, ग्रामीर् तथा कृवष सडक, सडक-प ल, झोल िे प ल, प लेसा, नसँचाई र तटबन्धन 

सम्बन्धी ग रुयोिनाको ति णमा, कायाणन्वयन र स्तरोन्ननतका आयोिनाको पवहचान,  अध्ययन, 
कायाणन्वयन,तथा ननयनमत ममणत, सम्भार र ननयमन, 

3.  स्थानीय साना सतह तथा भनूमगत नसँचाई प्रर्ालीको सञ् चालन र ममणत सम्भार सेवा 
श ल्कको ननधारर् र सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्थापन, 
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4.  स्थानीय यातायातका लानग बस, ट्रली बस, मेट्रो रेल, मोनो रेल, ट्राम लगायत मध्यम 
क्षमताका मास ट्रान्त्न्िट प्रर्ालीको नीनत, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन, 

5.  राविय रेल पूवाणधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेिनभि शहरी रेल सेवाको सञ् चालन, 
व्यवस्थापन, ममणत सम्भार, समन्वय र सहकायण, साझेदारी, 

6.  स्थानीय यातायात स रक्षाको योिना, मापदण्ड ननधाणरर् तथा सोको व्यवस्थापन र ननयमन, 

7.  स्थानीय सडक, ग्रामीर् सडक, कृवष सडक सम्बन्धी अन्य कायण । 

(१२) गाउँ सभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 
1. गाउँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीनत, कानून र कायणववनध, 
2. स्थानीयस्तरका ववषय/क्षेिगत नीनत तथा रर्नीनत, आवनधक तथा वावषणक योिना, बिेट र 

कायणक्रम स्वीकृनत, 
3. स्थानीय स्तरका नीनत, आवनधक तथा वावषणक योिना तथा बिेट कायाणन्वयनको समीक्षा तथा 

मूल्याङन 
4. ववषयगत सनमनतहरूको गठन 
5. स्थानीय तहहरू बीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका ववषयमा संय क्त सनमनत गठन 
6. आफ्नो क्षेिनभि रािश्वका दर र अन्य श ल्क ननधाणरर्, 
7. स्थानीयस्तरको प्राकृनतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीनत ननधाणरर् र कायाणन्वयन तथा स्रोतको 

उपयोग सम्बन्धी सङ्ग् घ र प्रदेशको मापदण्ड पालना, 
8. स्थानीय मेलवपलाप र मध्यस्थता,  

9. गाउँ सभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायण । 

(१३) स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन 
1. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, योिना, कानून, मापदण्डको ननमाणर्, र 

कायाणन्वयन, 
2. नववनतम प्रववनधय क्त सूचना तथा अनभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन,  
3. िनसान्त्ङ्ग्ख्यक, प्राकृनतक, आनथणक, सामान्त्िक, सांस्कृनतक, भौनतक पूबाणधार, रोिगारीको 

अवस्था, कूल गाहणस्थ उकापादन, प्रनतव्यन्त्क्त आय, मानव ववकास सूचकाङ्क, रािश्व तथा 
आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी राविय तथा स्थानीय सूचना प्रर्ालीमा 
आवद्धता र पाश् वण न्त्चि तथा श्रोत नक्साको अद्यावनधक अनभलेखन , 

4. सावणिननक सम्पन्त्ि, साम दावयक सम्पन्त्ि, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको वववरर् सवहतको 
अद्यावनधक अनभलेख , 
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5. आफ्नो क्षिेनभि सम्पन्न भएका तथा चालू योिनाको वववरर् र कायस्तो योिनाको  सम्पन्त्िको 
अद्यावनधक अनभलेखन , 

6. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायण । 
  

(१४) िग्गा धनी दताण प्रमार्प िाण ववतरर्  
1. प्रादेन्त्शक कानून तथा मापदण्ड बमोन्त्िम स्थानीय िग्गाको वकिाकाट र भनूम लगत (नक्सा, 

से्रस्ता) ननमाणर् र संरक्षर् 
2. िग्गा धनी दताण प्रमार्प िाण ववतरर् तथा लगत व्यवस्थापन, 
3. भनूमको वगीकरर् अन सारको लगत, 
4. सावणिननक प्रयोिनका लानग िग्गा प्रानप्त, म आब्िा ननधाणरर् तथा ववतरर्मा समन्वय र 

सहिीकरर्, 
5. भनूम प्रशासन सम्बन्धी अन्य कायण । 

 

(१५) कृवष, पश पंछी खाद्य पेय तथा सहकारी 
1.  कृवष तथा पश पालन, कृवष उकापादन व्यवस्थापन र पश  स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीनत, 

कानून, मापदण्ड ननमाणर्, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन, 
2.  कृवष तथा पश पन्छी बिार सूचना, बिार तथा हाटबिारको पूवाणधार ननमाणर्, साना नसँचाई 

ननमाणर्, तानलम, प्रववनध प्रसार, प्राववनधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूनतण र कृषक क्षमता ववकास 
कायणक्रमको सञ्चालन र ननयमन, 

3.  कृवष तथा पश पन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी रोगको ननयन्िर्, 
4.  पश पन्छी न्त्चवककासा सेवाको व्यवस्थापन, 
5.  कृवष वातावरर् संरक्षर् तथा िैववक ववववधताको संरक्षर् र प्रवद्धणन, 
6.  पश नश्ल स धार पद्धनतको ववकास र व्यवस्थापन, 
7.  उच्च मूल्यय क्त कृवषिन्य वस्त को प्रवद्धणन, ववकास तथा बिारीकरर्, 
8.  स्थानीय चरन तथा खकण  ववकास र व्यवस्थापन, 
9.  रैथाने िातका बाली तथा पश हरूको संरक्षर् एवं प्रवद्धणन, 

10. पश  आहारको ग र्स्तर ननयमन, 
11. स्थानीयस्तरमा पश पन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रर्ाली, 
12. पश  बधशाला र शीत भण्डारर्को व्यवस्थापन र ननयमन, 
13. पश पन्छी सम्बन्धी बीमा र किाण सहिीकरर्, 
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14. कृवष तथा पश पालन सम्बन्धी स्थानीयस्तरमा अध्ययन अन सन्धान, 
15. पश पालन तथा  पश  स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायण, 
16. खाद्य तथा पेय पदाथणको ननयमन र अन गमन, 

17. होटल, रेि राँ, बार, भोिनालय, लिको ननयमन तथा अन गमन । 

(१६) िेर ठ नागररक, अपािता भएका व्यन्त्क्त र असक्तहरूको व्यवस्थापन 
1. िेर ठ नागररक, अपािता भएका व्यन्त्क्त, असहाय, बेबाररसे, असक्त तथा सडक बालबानलका 

सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ननमाणर् योिना, कायाणन्वयन, अन गमन, र ननयमन, 
2. सङ्ग् घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामान्त्िक स रक्षा कायणक्रमको कायाणन्वयन, सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन, 
3. िेष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यन्त्क्त तथा असहायको लगत अद्यावनधक, पररचयपि ववतरर्, 

सामान्त्िक स रक्षा तथा स ववधाको व्यवस्थापन तथा ववतरर्, 
4. िेष्ठ नागररक क्लव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन, 
5. अपािता प नस्थाणपना केन्र, सडक बालबानलका प नस्थाणपना केन्र, असक्त तथा असहाय 

संरक्षर् केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन 
6. िेष्ठ नागररक, अपािता भएका व्यन्त्क्त र असक्तहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कायण । 

(१७) बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन 
1. रोिगार तथा बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ालीको स्थापना, 
2. स्थानीय स्तरमा रहेका ववदेशी श्रनमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन, 

3. बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायण । 

(१८) कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्िर् 
1.  कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन 
2.  प्रसार तथा िनशन्त्क्तको प्रक्षपेर्, व्यवस्थापन र पररचालन,  
3.  कृषकहरूको क्षमता अनभववृद्ध, प्राववनधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशन्त्क्तकरर्, 
4.  कृवष बीउवविन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषनधहरूको आपूनतण, उपयोग र ननयमन,  
5.  रैथाने िातका कृवष ववउ वविनहरूको संरक्षर् तथा प्रबद्धणन, 
6. कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ्ग् घ संस्थाहरूको समन्वय, 

व्यवस्थापन र ननयमन, 
7. स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रववनधको संरक्षर् र हस्तान्तरर्, 
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8.  कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, 
9. स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र व्यवस्थापन ।  

(१९) खानेपानी, साना िलववध त आयोिना, वैकन्त्ल्पक उिाण 
1. स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन, 
2. खानेपानी महस ल ननधाणरर् र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 
3. पाँच मेगावाटसम्मका िलववद्य त आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, कानून, 

मापदण्ड,योिना ति णमा, कायाणन्वयन र ननयमन, 
4. स्थानीय तहमा वैकन्त्ल्पक ऊिाण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना ति णमा, कायाणन्वयन 

ननयमन, 
5. स्थानीय ववद्य त ववतरर् प्रर्ाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयमन, 
6. स्थानीय तहमा वैकन्त्ल्पक ऊिाण सम्बन्धी प्रववनध ववकास र हस्तान्तरर्, क्षमता अनभववृद्ध र 

प्रवद्धणन,  
7. ववद्य त, खानेपानी, वैकन्त्ल्पक उिाण सम्बन्धी अन्य कायण । 

(२०) ववपद् व्यवस्थापन 
1. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायाणन्वयन र 

ननयमन, 
2. स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवण तयारी तथा प्रनतकायण योिना, 
3. स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवण तयारी, खोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूवण भण्डारर्, ववतरर् र 

समन्वय, 
4. ववपद् िोन्त्खम क्षिेको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरर्, 
5. ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्ग् घ, प्रदेश र स्थानीय सम दाय, सङ्ग् घ संस्था तथा ननिी क्षिेसँग 

सहयोग, समन्वय र सहकायण, 
6. ववपद् कोषको  स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 
7. ववपद् िोन्त्खम न्यूनीकरर् सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको ति णमा, कायाणन्वयन र 

ननयमन, 
8. ववपद् पश्चात स्थानीयस्तरको प नस्थाणपना र प नननणमाणर्, 
9. स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अन सन्धान, 
10. स्थानीय आपतकालीन कायण सञ्चालन प्रर्ाली, 
11. आगलागी ननयन्िर्का लानग दमकल सेवाको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
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(२१) िलाधार, वन्यिन्त , खानी तथा खननि पदाथणको संरक्षर् 
1. िलाधार, वन्यिन्त , खानी तथा खननि पदाथणको संरक्षर् सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, 

मापदण्ड तथा  योिनाको कायाणन्वयन र ननयमन,  
2. पानी म हानको संरक्षर्, 
3. नदी ननयन्िर्, भकू्षय तथा पवहरोको ननयन्िर् र तटबन्ध, 
4. िग्गा उकास, उपयोग तथा व्यवस्थापन, 
5. साम दावयक भ-ूसंरक्षर् र सो मा आधाररत आय आिणन कायणक्रम, 
6. भ-ूसंरक्षर् र िलाधार व्यवस्थापनिन्य साम दावयक अन कूलन, 
7. िलिन्य प्रकोपको रोकथाम र पूवण तयारी, 
8. खानी तथा खननि पदाथण सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, 
9. बह मूल्य धात , पकाथर तथा खननि पदाथणको संरक्षर् र संवद्धणनमा सहयोग, 

10. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतबाट गने ढ िा, नगटी, बाल वा, माटो, न न, स्लेट, खरीढ िा िस्ता 
खानीिन्य (दहिर बहिर समेत) वस्त को उकाखनन,् संरक्षर् तथा उपयोगको अन गमन, 

11. ढ िा, नगट्टी, बाल वा, न न, माटो, खरीढ िा, तथा स्लेट िस्ता खानीिन्य (दहिर बहिर 
समेत) वस्त को सवेक्षर्, उकाखनन ् तथा उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाको दताण, अन मनत, 
नवीकरर्, खारेिी र व्यवस्थापन, 

12. भौगनभणक नक्सा प्रकाशन । 

(२२) भाषा, संस्कृनत र लनलत कलाको संरक्षर् र ववकास 
1. भाषा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षर् र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, कानून, 

मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन, 
2. प रातत्त्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्ग्रहालयको संरक्षर्, सम्भार,  प्रवद्धणन र ववकास, 
3. परम्परागत िािा तथा पवणको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 
4. भाषा, संस्कृनत र लनलत कलाको संरक्षर् र ववकास सम्बन्धी अन्य कायण । 

 
३. गाउँपानलका तथा नगरपानलकाले सङ्ग् घ तथा प्रदेशसँगको सहकायणमा प्रयोग गने साझा अनधकार 

संववधानको अन सूची-९ मा उल्लेख भए बमोन्त्िम ह नेछ। 
४. यस आदेशको अन सूची-३ को दफा (ख) मा प्रनतकूल असर नपने गरी देहायको ववषयमा सङ्ग् घ तथा 

प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको काम, कतणव्य र अनधकार देहाय 
बमोन्त्िम ह नेछ :-  
क. खेलक द र पिपनिका 

1. स्थानीयस्तरको खेलक द नीनत, योिना र कायणक्रम ननमाणर् तथा कायाणन्वयन,   
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2. स्थानीयस्तरमा खेलक द पूवाणधार ननमाणर्, सञ्चालन तथा ववकास, 
3. स्थानीयस्तरमा खेलकूद प्रशासन तथा सङ्ग् घ संस्थाको ननयमन र समन्वय, 
4. खेलकूदको ववकास र प्रवद्धणन, 
5. खेलकूद प्रनतयोगीता आयोिना र सहभानगता, 
6. स्थानीय तहका पिपनिकाको दताण, अनभलेख तथा ननयमन । 

ख. स्वास्थ्य  
1. सङ्ग् घीय तथा प्रदेश स्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोन्त्िम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी 

लक्ष्य र ग र्स्तर ननधाणरर्, 
2. िनरल अस्पताल, ननसणि होम, ननदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थानीयस्तरको 

न्त्क्लननक दताण, सञ्चालन अन मनत र ननयमन, 
3. स्थानीयस्तरमा औषनधिन्य वनस्पनत, िडीब टी र अन्य औषनधिन्य वस्त को उकापादन, 

प्रशोधन र ववतरर्, 
4. स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामान्त्िक स रक्षा कायणक्रमको व्यवस्थापन, 
5. स्थानीयस्तरमा औषनध तथा अन्य मेनडकल उकापादनहरूको न्यूनतम मूल्य ननधाणरर् र 

ननयमन, 
6. स्थानीयस्तरमा औषनधको उन्त्चत प्रयोग र सूक्ष्मिीव ननरोधक प्रनतरोध  न्यूनीकरर्, 
7. स्थानीयस्तरमा औषनध र स्वास्थ्य उपकरर्को खररद, भण्डारर् र ववतरर्, 
8. स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रर्ालीको व्यवस्थापन, 
9. स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थ्य ननगरानी (पन्त्ब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 
10. स्थानीयस्तरको प्रवद्धणनाकामक, प्रनतकाराकामक, उपचाराकामक, प नणस्थापनाकामक र प्यानलएवटभ 

स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, 
11. स्वस्थ िीवनशैली, पोषर्, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य विृको पालना, 

पञ्चकमण लगायतका िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवद्धणन, 
12. ि नोवटक र कीटिन्य रोगको ननयन्िर् तथा व्यवस्थापन, 
13. स नतण, मददरा र लागू पदाथणिन्य वस्त को प्रयोग ननयन्िर् तथा सचेतना अनभववृद्ध, 
14. आय वेददक, य नानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक न्त्चवककासा लगायतका परम्परागत 

स्वास्थ्य उपचार सेवाको सम्बद्धणन, प्रवद्धणन तथा व्यवस्थापन, 
15. िनस्वास्थ्य, आपकाकालीन स्वास्थ्य तथा महामारीको ननयन्िर् योिना र कायाणन्वयन, 
16. रोग ननयन्िर् तथा रोकथाम, 
17. आकन्त्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको  व्यवस्थापन । 
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ग. ववद्य त, खानेपानी  तथा नसंचाई िस्ता सेवाहरू 
1. ववद्य त ववतरर् प्रर्ाली र सेवाको व्यवस्थापन  
2. खानेपानी महस ल ननधाणरर् र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 
3. स्थानीय साना सतह तथा भनूमगत नसञ्चाई प्रर्ालीको सञ्चालन तथा ममणत सम्भार, सेवा 

श ल्क ननधारर् र सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्थापन। 
 

घ. सेवा श ल्क, दस्त र, दण्ड िररबाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयणटन श ल्क 
1. स्थानीय सेवा श ल्क, दस्त र,  दण्ड िररबाना सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड योिना 

ति णमा, कायाणन्वयन र ननयमन, 
2. प्राकृनतक श्रोत साधन र सेवा श ल्क िस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र ननयमन, 
3. खनीि पदाथणको उकाखनन  र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 
4. साम दावयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन, 
5. पानीघट्ट, क लो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन । 

 
ङ. वन, ििल, वन्यिन्त , चराच  रुिी, िल उपयोग, वातावरर्, पयाणवरर् तथा िैववक ववववधता 

1. वन, ििल, वन्यिन्त , चराच  रुिी, िल उपयोग, वातावरर्, पयाणवरर् तथा िैववक ववववधता 
सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र ननयमन, 

2. स्थानीयस्तरमा साम दावयक, ग्रामीर् तथा शहरी, धानमणक, कव नलयती वन दताण, अन मनत, 
सञ्चालन र व्यवस्थापन,   

3. स्थानीयस्तरमा साम दावयक, ग्रामीर् तथा शहरी, धानमणक, कव नलयती वनको संरक्षर्, 
सम्वद्धणन, उपयोग र ननयमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन, 

4. मध्यवती क्षेिको साम दावयक, धानमणक र कब नलयती वनको व्यवस्थापन, 
5. स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा वकृ्षारोपर् 

व्यवस्थापन, 
6. स्थानीयस्तरमा ननिी तथा व्यवसावयक वनको प्रवद्धणन र ननयमन, 
7. स्थानीयस्तरमा सावणिननक खाली िग्गा, पाखा वा क्षेिमा वकृ्षारोपर्, सम्भार, उपयोग र 

व्यवस्थापन, 
8. स्थानीयस्तरमा िडीब टी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षर्, उकापादन, 

सङ्कलन,  प्रवद्धणन, प्रशोधन, र बिार व्यवस्थापन, 
9. वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्धणन, 
10. नसणरी स्थापना, नबरुवा उकापादन, ववतरर्, रोपर् र प्रवद्धणन, 
11. वन्यिन्त  र चराच  रुिीको संरक्षर्, व्यवसावयक पालन, उपयोग र अन गमन, 
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12. मानव तथा वन्यिन्त  बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 
13. स्थानीय प्रार्ी उद्यान (न्त्चनडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन, 
14. स्थानीय वन्यिन्त  पयणटन र आयआिणन, 
15. स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन, 
16. स्थानीयस्तरमा वन, वन्यिन्त  तथा चराच  रुिीको अनभलेखाङ्कन र अध्ययन अन सन्धान, 
17. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र प रातान्त्त्त्वक महत्त्वका वन, सीमसार क्षेि, तटवती 

क्षेिका िग्गा सम्बन्धी लगत, 
18. नमचाहा प्रिानतको ननयन्िर्, 
19. स्थानीयस्तरको िोन्त्खम न्यूनीकरर्, 
20. िैववक ववववधताको अनभलेखाङ्कन, 
21. स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्धणन, 
22. स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेिगत आयोिना ति णमा, कायाणन्वयन र अन गमन, 
23. रैथाने प्रिानतको संरक्षर् र प्रवद्धणन, 
24. स्थानीयस्तरमा वातावरर्ीय िोन्त्खम न्यूनीकरर्, 
25. स्थानीयस्तरमा प्रदूषर् ननयन्िर् र हाननकारक पदाथणहरूको ननयमन तथा व्यवस्थापन, 
26. स्थानीयस्तरमा न्यून कावणनम खी तथा वातावरर्मैिी ववकास अवलम्बन, 
27. स्थानीयस्तरमा वातावरर् संरक्षर् क्षेि ननधाणरर् र व्यवस्थापन । 

 
च. सामान्त्िक स रक्षा र गररबी ननवारर् 

1. सामान्त्िक स रक्षा तथा गररबी ननवारर् सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, ननयमन, 
2. सामान्त्िक स रक्षा सम्बन्धी अध्ययन अन सन्धान र प्रनतवेदन, 
3. लन्त्क्षत समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायणक्रम, स्रोत पररचालन र व्यवस्थापन, 
4. सामान्त्िक स रक्षाको कायाणन्वयनको लानग सङ्ग् घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्ग् घ संस्थासँग सम्पकण , 

समन्वय र सहकायण, 
5. सामान्त्िक स रक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन, 
6. गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षर्, सूचना व्यवस्थापन र ननयमन, 
7. स्थानीय सामान्त्िक स रक्षा योिना र व्यवस्थापन । 

छ. व्यन्त्क्तगत घटना, िन्म, मकृाय , वववाह र तथ्याङ्क 
1. व्यन्त्क्तगत घटना (िन्म,मकृाय , ववबाह, बसाइ-सराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमणप  ि र धमणप  िी) 

को दताण, तथा संशोधन, 
2. व्यन्त्क्तगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र 

ननयमन,  
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3. व्यन्त्क्तगत घटनाको अनभलेख व्यवस्थापन र प्रनतवेदन । 
 
ि. स्थानीयस्तरमा प रातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्ग्रहालय संरक्षर्, सम्बद्धणन र प नःननमाणर्। 
झ. स क म्बासी व्यवस्थापन 

1. स क म्बासीको पवहचान र अनभलेख व्यवस्थापन, 
2. स क म्बासीको िीववकोपािणन । 

ञ. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 
1. स्थानीयस्तरमा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त ह ने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा 

ननयमन, 
2. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त ह ने रोयल्टीको सङ्कलन तथा बाँडफाँड, 
3. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त ह ने रोयल्टी सम्बन्धी अन्यक राहरू । 

ट. सवारी साधन अन मनत 
1. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाणन्वयन र 

ननयमन, 
2. स्थानीय सावणिननक यातायातको रुट ननधाणरर्, अन मनत, नवीकरर्, खारेिी, सेवाको ग र्स्तर, 

भाडा दर ननधाणरर् र ननयमन, 
3. वातावरर्मैिी, याि  मैिी, अपािता र लैविकमैिी, सवारी द घणटना िोन्त्खम न्यूननकरर् यातायात 

प्रर्ालीको स्थापना तथा प्रवद्धणन । 
अन्य अनधकार 
५. यस आदेशको अन सूची-३ को दफा (१) र (३) मा उन्त्ल्लन्त्खत अनधकारका अनतररक्त गाउँपानलका 
तथा नगरपानलकाको अन्य काम, कतणव्य र अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ :- 

 
क. भनूम व्यवस्थापन  

1. सङ्ग् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भ-ूउपयोग नीनत, योिना, 
कायणक्रम ति णमा र कायाणन्वयन, 

2. सङ्ग् घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवन्त्स्थत बस्ती ववकासका कायणक्रमको 
ति णमा र कायाणन्वयन, एकीकृत वस्ती ववकासका लानग िग्गाको एकीकरर् तथा िग्गा 
ववकास र व्यवस्थापन, 

ख. सञ् चार सेवा 
1. सङ्ग् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय क्षेिनभि इन्टरनेट सेवा, टेनलसेन्टर, 

केब ल तथा तारववहीन टेनलनभिन प्रसारर्को अन मनत, नवीकरर् र ननयमन,  
2. स्थानीय क्षेिमा सूचना प्रववनधको ववकास र प्रवद्धणन गने । 
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कायाणन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 
६. सङ्ग् घ वा प्रदेशले संववधान तथा प्रचनलत कानून बमोन्त्िम आफ्नो अनधकार कानूनद्वारा 

गाउँपानलका वा नगरपानलकालाई ननक्षेपर् गनण सक्नेछ । 
७. गाउँपानलका वा नगरपानलकाले यस आदेशको अन सूची-३ को दफा (१), (३), (४), (५) 

र (६) बमोन्त्िमका काम, कतणव्य र अनधकारको प्रयोग गदाण आवश्यकता अन सार कानून, 
नीनत, योिना, मापदण्ड तथा कायणववनध बनाई लागू गनण सक्नेछ । 
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अन सूची-४ 

(ब दँा नं. ५ सँग सम्वन्त्न्धत) 

गाउँपानलका वा नगरपानलकाका वडाको काम, कतणव्य र अनधकार 

(१) वडा सनमनतको काम, कतणव्य र अनधकार प्रचनलत कानून बमोन्त्िम ह नेछ ।  
(२) दफा (१) मा प्रनतकूल असर नपने गरी गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको वडाको काम, कतणव्य र 

अनधकार देहाय बमोन्त्िम ह नेछ :- 
क. वडानभिका योिना ति णमा, कायाणन्वयन तथा अन गमन , 

(१) सहभानगतामूलक योिना ति णमा प्रर्ाली अन सार बस्ती वा टोलस्तरबाट योिना ति णमा 
प्रवक्रया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योिनाको माग सङ्कलन, प्राथनमकीकरर् 
तथा छनौट गने, 

(7) टोल ववकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा वडानभि सञ्चालन ह ने योिनाहरूका लानग 
उपभोक्ता सनमनतको गठन, योिना कायाणन्वयन तथा सोको अन गमन गने, 

(ख) वडानभिका योिना तथा भौनतक पूबाणधारको संरक्षर्, ममणत सम्भार, रेखदेख तथा 
व्यवस्थापन गने, 

ख. तथ्याङ्क अद्यावनधक तथा संरक्षर्  
(१) ननिी घर तथा घर पररवारको लगत राख् ने,  
(7) ऐनतहानसक, प रातान्त्त्त्वक, सांस्कृनतक तथा धानमणक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सावणिननक तथा साम दावयक भवन, सावणिननक, ऐलानी, पती िग्गाको लगत राख्न े तथा 
संरक्षर् गने, 

(३) ख ला क्षेि, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिल, धमणशाला, मठ, मन्त्न्दर, ग म्वा, मन्त्स्िद, 
देवस्थल, मदरसा, पनतण िग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेि, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, 
क वा, धारा, ढ ँगेधारा, ग ठीघर, बाटो, सडक, प ल प लेसा, क लो नहर, पानी घट्ट, नमलको 
तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावनधक लगत राख्न,े संरक्षर् गने, 

(४) खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सवहतको वडाको पार्श्रवणन्त्चि तयारी तथा अद्यावनधक गने, 

ग. ववकास कायण 
(1) सावणिननक पाकण , मनोरञ्जन स्थल तथा बालउद्यानको ननमाणर् तथा सञ्चालनको व्यवस्था 

गने,  
(२) अनौपचाररक न्त्शक्षा कायणक्रम तथा प्रारन्त्म्भक बाल ववकास केन्र सञ्चालन र व्यवस्थापन 

गने,  
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(३) प स्तकालय, वाचनालय, साम दावयक नसकाई केन्र, बालक्लव, बालभेला तथा 
बालसञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थ्य केन्र तथा उप केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने, 
(५) बालबानलकाहरूलाई नब.नस.न्त्ि., पोनलयो, नभटानमन “ए” लगायतका खोप कायणक्रमको 

सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं समन्वय गने,  
(६) पोषर् कायणक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गने,  
(७) वडा तहमा स्वास्थ्य िनचेतना ववकास तथा  स्वास्थ्य सूचना कायणक्रम सञ्चालन गने,  
(८) शहरी तथा ग्रामीर् स्वास्थ्य न्त्क्लननकको सञ्चालन गने, गराउने,  
(९) सावणिननक शौचालय, प्रनतक्षालय तथा स्नान गहृको ननमाणर् र ब्यवस्थापन गने, गराउने,  
(13) वडास्तरीय साम दावयक धाराको प्रबन्ध, क वा, इनार तथा पोखरीको ननमाणर्, संरक्षर् र  

ग र्स्तर ननयन्िर् गने,  
(११) न्त्चहान स्थल तथा मसानघाट ननमाणर्, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
(१२) एम्ब लेन्स तथा शव वाहन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
(११) घरबाट ननकास ह ने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको 

सरसफाई, ढल ननकास, मरेका िनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको ननकास तथा  
पानीको स्रोत संरक्षर् गने, गराउने,  

(१7) कृवष तथा फलफूल नसणरीको स्थापना, समन्वय र प्रवद्धणन तथा वडास्तरीय अग वा कृषक 
तानलमको अनभम खीकरर् गने, गराउने, 

(१३) कृवष मलको माग सङ्कलन गने,  
(१४) कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वववरर् तयार गने, र रोग ननयन्िर् कायणक्रम सञ्चालन गने,  
(१5)  पश पछी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गने,  
(१६) वडानभिको चरन क्षेि संरक्षर् तथा व्यवस्थापन गने, 
(१७) स्थानीय सम दायका चाडपवण, भाषा संस्कृनतको ववकासको लानग कला, नाटक, 

िनचेतनामूलक तथा सांस्कृनतक कायणक्रम गने गराउने, 
(१८) स्थानीय मौनलकता झन्त्ल्कने सांस्कृनतक रीनतरीवािलाई संरक्षर् तथा प्रवद्धणन गने, 
(१9)  वडानभि खेलक द पूबाणधारको ववकास गने,  
(२०) अन्तर ववद्यालय तथा वालक्लव माफण त खेलकूद कायणक्रमको सञ्चालन गने गराउने,  
(२१)  वडा क्षेिनभिको वाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने,  
(२२) वडानभिका सडक अनधकारक्षिेमा अवरोध र अनतक्रमर् गनण नददने,  
(२३) बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 
(74)  घरेल  उद्योगको लगत सङ्कलन तथा  सम्भाव्यता पवहचान गने, 
(२५) वडानभि घरेल  उद्योगको प्रवद्धणन गने,  
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(२६)  प्रचनलत कानून बमोन्त्िम व्यन्त्क्तगत घटना दताण, अद्यावनधक तथा सो को अनभलेख 
संरक्षर् गने,  

(२७) व्यन्त्क्तगत घटना दताण सम्बन्धी िनचेतना कायणक्रम सञ्चालन गने, 
(78)  सामान्त्िक स रक्षा भिा ववतरर् तथा  अनभलेख अद्यावनधक गने,  
(79) वडालाई बालमैिी बनाउने,  
(ख3) वडानभि आनथणक तथा सामान्त्िक रुपमा पनछ परेका मवहला, बालबानलका, दनलत, 

अपािता भएका व्यन्त्क्त, िेष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत सम दायको अनभलेख 
राखी सामान्त्िक र आनथणक उकाथान सम्वन्धी काम गने,  

(३१) ववनभन्न सम दायका बीच सामान्त्िक सदभाव र सौहादणता कायम गने,  
(३२) बालवववाह, मवहला ववरुद्धको वहंसा, देवकी, बोक्सा-बोक्सी, छ वाछ त, दहेि तथा दाइिो, 

कमैया प्रथा, हनलया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, लैविक भेदभाव, मानव 
बेचववखन, ननरक्षरता िस्ता सामान्त्िक क ररती र अन्धववश्वासको अन्काय गने, गराउने,  

(खख)  प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भनूम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, 
ववज्ञापन कर, सःश ल्क पावकण ि, नयाँ व्यवसाय दताण, नसफाररस दस्त र, सवारी साधन कर, 
मनोरञ्जन करको लेखािोखा र सङ्कलन गरी सम्बन्त्न्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकामा 
प्रनतवेदन सवहत रकम  ब झाउने, 

(ख4) असक्त नबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यन्त्क्तलाई नन्त्िकको अस्पताल वा स्वास्थ्य 
केन्रमा प र् याई औषधोपचार गराउने,  

(३५) असहाय वा वेवाररस व्यन्त्क्तको मकृाय  भएमा ननिको दाह संस्कारको व्यवस्था नमलाउने,  
(३६) सडक बालबानलकाको उद्धार र प नस्थाणपना गने, गराउने, 
(ख ) वडानभिको साम दावयक वन, वनिन्य सम्पदा र िैववक ववववधताको संरक्षर् र प्रवद्धणन 

गने, 
(३८) वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली क्षिे नबस्तार गने गराउने,  
(३९) वडालाई वातावरर्मैिी बनाउने तथा िलावाय  पररवतणन अन क लनका कायणहरू गने, 

(४०) प्रािाररक कृवष, स रन्त्क्षत मातकृाव, ववद्याथी भनाण, पूर्ण खोप, ख ला ददशाम क्त सरसफाई, 
वातावरर्मैिी तथा बालमैिी शासनिस्ता प्रवद्धणनाकामक कायणहरू गने, गराउने। 

घ. ननयमन कायण 

(1)  वडानभि सञ्चानलत ववकास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपभोक्ता सनमनतहरूका 
कायणको ननयमन गने,  
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(7)  घर ननमाणर् ग र्स्तर तथा भवन संवहता र मापदण्ड अन सार भए नभएको अन गमन गने, 
नसकमी, डकमीलाई भकूम्प प्रनतरोधी भवन ननमाणर् सम्वन्धी तानलम ददने,  

(ख)  खाद्यान्न, माछा, मास , तरकारी, फलफूल, पेय पदाथण तथा उपभोग्य सामग्रीको ग र्स्तर, 
स्वच्छता र मूल्यसूची अन गमन गरी उपभोक्ता वहत संरक्षर् गने, 

(4)  वडानभिका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रबद्र्धन गरी लगत राख्न,े 
(5)  हाट बिारको व्यवस्थापन गने, गराउने, 
(6)  ववद्य त ्च  हावट तथा चोरी ननयन्िर् गने । 
 

ङ. प्रमान्त्र्त तथा नसफाररस गने 
(१) नाता प्रमान्त्र्त गने, 
(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रनतनलवप नलनका लानग नसफाररस गने, 
(३) बहाल करको लेखािोखा नसफाररस गने,  
(४) कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही लगत कट्टाको नसफाररस गने, 
(६) घर िग्गा करको लेखािोखा गरी नसफाररस गने, 
(७) िन्म नमनत प्रमान्त्र्त गने गराउने, 
(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय ह ँदै नभएको 

नसफाररस गने, 
(९) नमलापिको कागि गराउने ननवेदन दताण गनण नसफाररस गने, 
(१०) वववाह प्रमान्त्र्त तथा अवववावहत प्रमान्त्र्त गने, 
(११) ननःश ल्क वा स:श ल्क स्वास्थ्य उपचारको नसफाररस गने, 
(१२) अङ्ग्ग्रिेी माध्यममा नसफाररस तथा प्रमान्त्र्त गने, 
(१३) घर पाताल प्रमान्त्र्त गने, 
(१४) व्यन्त्क्तगत वववरर् प्रमान्त्र्त गने, 
(१५) प िाणमा घर कायम गने नसफाररस गने, 
(१६) फरक-फरक नाम, थर, िन्म नमनत तथा प्रमान्त्र्त द वै नाम गरेको व्यन्त्क्त एकै हो भन् ने 

नसफारीश गने, 
(१७) नाम, थर,िन्म नमनत संशोधनको नसफाररस गने, 
(१८) िग्गा धनीपूिाण हराएको नसफाररस गने, 
(१९) कागि र मन्ि रीनामा प्रमान्त्र्त गने, 
(२०) वकिाकाट गनण नसफाररस गने, 
(२१) संरक्षक प्रमान्त्र्त गने तथा संस्थागत र व्यन्त्क्तगत संरक्षक नसफाररस गने, 
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(२२) िीववतसँगको नाता प्रमान्त्र्त गने, 
(२३) हकवाला वा हकदार प्रमान्त्र्त गने, 
(२४) नामसारी गनण नसफाररस गने, 
(२५) िग्गाको हक सम्बन्धमा नसफाररस गने, 
(२६) मतृकसँगको नाता प्रमान्त्र्त तथा सिणनमन नसफाररस गने, 
(२७) उद्योग ठाउँसारी गनण नसफाररस गने, 
(२८) िीववत रहेको नसफाररस गने, 
(२९) ववद्यालय खोल्न नसफाररस र अन मनत गने , 
(३०) िग्गा मूल्याङ्कन नसफाररस प्रमान्त्र्त गने, 
(३१) ववद्यालयको कक्षा थप गनण नसफाररस गने, 
(३२) पालन पोषर्को लानग नसफाररस गने, 
(३३) वैवावहक अविकृत नागररकता नसफाररस गने, 
(३४) आनथणक अवस्था कमिोर वा ववपन्नता प्रमान्त्र्त गनण वा आनथणक अवस्था बनलयो वा 

सम्पन्नता प्रमान्त्र्त गने, 
(३५) ववद्यालय ठाउँसारी गनण नसफाररस गने, 
(३६) धारा तथा ववद्य त िडानको लानग नसफाररस गने, 
(३७) प्रचनलत कानून अन सार प्रकायायोन्त्ित अनधकार बमोन्त्िमको अन्य नसफाररस वा प्रमान्त्र्त 

गने । 
 (३८) गाउँपानलकाको अध्यक्ष वा नगरपानलकाको प्रम खले तोकेको अन्य काम गने। 
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अन सूची – ५ 

(ब दँा नं. २४ सँग सम्वन्त्न्धत) 

भवन ननमाणर् सम्बधी व्यवस्था 
1. अन मनत ननलई भवन ननमाणर् गनण नह नेः गाँउपानलका वा नगरपानलका क्षेिमा भवन ननमाणर् गने 

अन मनत ननलई कसैले पनन भवन ननमाणर् गनण ह ँदैन । अन मनत ननलई कसैले भवन ननमाणर् गरेमा 
अध्यक्ष वा प्रम खले भकाकाउने आदेश ददनेछ ।  

स्पिीकरर्ः यस पररच्छेदमा "भवन ननमाणर्" भन्नाले नया ँभवन बनाउने, प रानो भवन भकाकाई प नः 
ननमाणर् गने, तल्ला थप गने, मोहडा फेने वा साववकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बादणली, कौशी, 
दलान, टहरा, तबेला वा ग्यारेि बनाउने वा कम्पाउण्डवाल लगाउने कायण सम्झन  पदणछ । 

2. अन मनतको लानग दरखास्तः (१) गाँउपानलका वा नगरपानलका क्षेिमा भवन ननमाणर् गनण चाहने व्यन्त्क्त 
वा सरकारी कायाणलयले भवन ननमाणर् गने अन मनतको लानग भवनको नक्शासवहत तोवकएको ढाचँामा 
गाँउपानलका वा नगरपानलकासमक्ष दरखास्त ददन पनेछ । 

स्पिीकरर्ः यस पररच्छेदमा "सरकारी कायाणलय" भन्नाले सवोच्च अदालत, संसद्, अन्त्ख्तयार द रूपयोग 
अन सन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग तथा अन्य संवैधाननक अंगको कायाणलय र 
नेपाली सेना एवं प्रहरीलगायतका सबै सरकारी कायाणलय र अदालत समेत सम्झन  पदणछ । 

२) उपदफा (१) मा ि नस कै क रा लेन्त्खएको भए तापनन भवन ननमाणर् गने अन मनतको लानग दरखास्त 
ददँदा सरकारी ननकायले राविय स रक्षाको दृविले भवनको नक्सा पेश गनण ननमल्ने भएमा दरखास्तमा 
भवनको लम्बाई, चौडाणई, उचाई र तल्ला तथा िम्मा क्षेिफल माि उल्लेख गनण सक्नेछ । 

स्पिीकरर्ः यस पररच्छेदमा "नक्सा" भन्नाले भवन ननमाणर् सम्वन्धी रेखान्त्चि, वववरर् र अन्य 
कागिपि सम्झन  पदणछ । 

3. नक्सामा ख लाउन  पने : नया ँभवन ननमाणर् गने नक्सामा अन्य क राहरूको अनतररक्त सो भवनको छ टै्ट 
चपी र सोकवपट तथा कायस्तो भवन अको भवनसँग िोडी बनाउने भएमा सो भवनको छ टै्ट वगण 
(Cl ass) रहने गरी नक्सामा ख लाउन  पनेछ । 

4. हक भोगको ननस्सा वा मञ्ज रीको नलखत पेश गन ण पने : भवन ननमाणर् गने अन मनतको लानग दफा २ 
बमोन्त्िम दरखास्त ददँदा आफ्नो हक भोगको िग्गामा ननमाणर् गने भए हक भोगको ननस्सा र अरूको 
हक भोगको िग्गामा ननमाणर् गने भए ननिको हक भोगको ननस्सासवहत मञ्ज रीको नलखत पेश गन ण 
पनेछ ।तर नक्सा पास प्रयोिनको नननमि आवश्यक मापदण्ड पूरा गनण अरु कसैको िग्गा नलि वा 
भाडामा नलन पाईने छैन ्।  

5. िाचँब झ गनेः भवन ननमाणर् गने अन मनतको लानग दफा २ बमोन्त्िम दरखास्त परेपनछ सो दरखास्त 
ररत पूवणकको छ छैन िाँचब झ गरी क नै ररत नप गेको भए सो प रय्ाउन लगाई ररत पूवकको दरखास्त 
परेको सात ददननभि गाँउपानलका वा नगरपानलकाले देहायबमोन्त्िम गन ण पनेछः- 
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(क) कायस्तो भवनको ननमाणर्बाट संनधयार कसैलाई वपर मकाण पने भए आफूलाई मकाण परेको वववरर् 
ख लाई पन्र ददननभि उिूर गनण आउन  भनी आफ्नो कायाणलयमा, संनधयारको घर दैलोमा र 
भवन ननमाणर् ह ने ठाउँमा सबैले देख्न ेगरी सूचना टाँस्ने, 

(ख) खण्ड (क) बमोन्त्िमको सूचनामा उल्लेन्त्खत म्याद नाघेको तीन ददननभि इन्त्न्िननयर वा सब 
इन्त्न्िननयर र अन्य कमणचारी समेत संय क्त रूपमा खटाई दरखास्तमा उल्लेख भएबमोन्त्िम भवन 
ननमाणर् गनण नमल्ने ननमल्ने क राको िाँच गनण लगाउने । 

6. प्रनतवेदन पेश गने: दफा ५ को खण्ड (ख) बमोन्त्िम खवटएका कमणचारीहरूले बस्ती ववकास, शहरी 
योिना तथा भवन ननमाणर्सम्बन्धी आधारभतू ननमाणर् मापदण्ड, २०७२ बमोन्त्िम भवन ननमाणर् गनण 
नमल्ने ननमल्ने क राको िाँचब झ गने सन्दभणमा सिणमीन गदाण सिणमीनमा उपन्त्स्थत भएका व्यन्त्क्तले 
भनेका क राहरू समेत ख लाई सणिमीन म च  ल्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख भएबमोन्त्िम भवन 
ननमाणर् गनण नमल्ने ननमल्ने व्यहोरा ख लाई कायसरी िाँचब झ गनण खवटएको नमनतले बढीमा पन्र ददननभि 
गाँउपानलका वा नगरपानलकासमक्ष प्रनतवेदन पेश गन णपनेछ। 

7. अन मनत ददनेः (१) दफा 5 को खण्ड (क) बमोन्त्िम उिूर नपरेकोमा दफा 6 बमोन्त्िम प्रनतवेदन 
प्राप्त भएको नमनतले सात ददननभि कायणकारी अनधकृतले भवन ननमाणर् गने अन मनत ददन  पनेछ। 
(२) दफा 5 को खण्ड (क) बमोन्त्िम उिूर परेकोमा सम्बन्त्न्धत पक्षलाई बोलाई तथ्य क रा पिा 
लगाई हक बेहकमा ननर्णय ददन  पने अवस्थामा बाहेक दफा 6 बमोन्त्िम प्रनतवेदन प्राप्त भएको नमनतले 
तीस ददननभि कायणकारी अनधकृतले अन मनत ददन  पनेछ । 
(३) दफा 5 को खण्ड (क) बमोन्त्िम परेको उिूरीबाट भवन ननमाणर् गने िग्गामा तेरो मेरो परी 
हक बेहक छ ट्याउन  पने देन्त्खन आएमा कायस्तो उिूरी परेको नमनतले पैंतीस ददननभि अध्यक्ष वा 
प्रम ख समक्ष उिूर गनण िान  भनी पचाण खडा गरी सम्बन्त्न्धत पक्षहरूलाई स नाउन  पनेछ । 

तर कायस्तो िग्गा मध्ये केही भागमा माि वववाद परेको र कायस्तो वववाद परे िनतको िग्गामा 
अदालतबाट ठहरेबमोन्त्िम ह ने गरी बाँकी िग्गामा भवन ननमाणर् गनण मञ्ज र गरी अको नक्सासवहत 
दरखास्त ददएमा कायस्तो दरखास्त प्राप्त भएको नमनतले पन्र ददननभि अध्यक्ष वा प्रम खले अन मनत ददन 
सक्नेछ । 
(४) यस दफाबमोन्त्िम भवन ननमाणर् गने अन मनत ददंदा गाउँपानलका वा नगरपानलकाले तोवकददए 
बमोन्त्िमको दस्त र नलन  पनेछ । 

8. नक्सा पास गने: (१) दफा 7 बमोन्त्िम कायणकारी अनधकृतले क नै भवन ननमाणर् गनण अन मनत ददँदा 
कायस्तो भवनको नक्सा समेत पास गरी ददन  पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम कायणकारी प्रम खले क नै भवनको नक्सा पास गदाण भौनतक ववकास योिना 
र प्रचनलत कानूनबमोन्त्िम ननधाणररत मापदण्ड अन कूल ह ने गरी नक्सामा आवश्यक थपघट गरी पास 
गनण सक्नेछ । 

9. नक्सामा हेरफेर गने: दफा 8 बमोन्त्िम पास भएको नक्सामा पनछ केही हेरफेर गन ण परेमा तल्ला 
थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई, चौडाणई बढाउने क रा बाहेक प्रचनलत कानूनबमोन्त्िम ननधाणररत 
मापदण्डमा प्रनतकूल असर नपने गरी अन्य क रा गनणको लानग कायणकारी अनधकृतले नक्सामा हेरफेर 
गनण स्वीकृनत ददन सक्नेछ । 
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तर तल्ला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाई, चौडाणई बढाउने कायणका लानग ननधाणररत मापदण्ड 
अन कूल ह ने गरी संशोनधत नक्सा पेश गरेमा तोकेको थप दस्त र नलई स्वीकृत गने सवकनेछ । 

10. सूचना ददनेः दफा ९ मा ि नस कै क रा लेन्त्खएको भए तापनन दफा ६ बमोन्त्िम प्राप्त प्रनतवेदन अन सार 
वा अन्य क नै कारर्ले क नै भवन ननमाणर् गनण अन मनत ददन ननमल्ने भएमा कायणकारी अनधकृतले 
कायसको कारर् ख लाई कायस्तो प्रनतवेदन प्राप्त भएको नमनतले सात ददननभि दफा २ बमोन्त्िम भवन 
ननमाणर् गनण अन मनतको लानग दरखास्त ददने व्यन्त्क्त वा सरकारी ननकायलाई सूचना ददन  पनेछ । 

11. उिूरी ददन सक्नेः (१) कायणकारी अनधकृतले दफा ७ बमोन्त्िम म्यादनभि अन मनत नददएमा कायस्तो 
म्याद नाघेको नमनतले र दफा १० बमोन्त्िम ददएको सूचनामा न्त्चि नब झेमा कायस्तो सूचना पाएको 
नमनतले पैंतीस ददननभि दफा २ बमोन्त्िम भवन ननमाणर् गनण अन मनतको लानग दरखास्त ददने व्यन्त्क्त वा 
ननकायले अध्यक्ष वा प्रम ख समक्ष उिूर ददन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम क नै उिूरी परेमा गाँउपानलका वा नगरपानलकाले तथ्य क रा ब झी 
अन मनत ददन  पने देन्त्खएमा यथाशीन्त्ि अन मनत ददनको लानग कायणकारी अनधकृतलाई ननदेशन ददन  पनेछ 
। 

12. भवन ननमाणर् गन ण पने अवनध : (१) यस ऐनबमोन्त्िम क नै भवन ननमाणर् गनण अन मनत पाएकोमा कायसरी 
अन मनत पाएको नमनतले द इण वषण नभि कायस्तो भवन ननमाणर् गन ण पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िमको म्यादनभि भवन ननमाणर् गनण नसकेमा म्याद थपको लानग कायणकारी 
अनधकृतसमक्ष दरखास्त ददन  पनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोन्त्िम क नै दरखास्त परेमा कायणकारी अनधकृतले पवहले लागेको दस्त रको पाँच 
प्रनतशत दस्त र नलई द इण वषणको लानग भवन ननमाणर् गने म्याद थप गररददन सक्नेछ । 

13. िाचँबँ  झ र कारबाहीः (१) गाउँपानलका वा नगरपानलका क्षेिमा कसैले ननमाणर् गरेको वा गरररहेको 
भवनको सम्बन्धमा देहायको क राहरूको िाँचब झ गनण कायणकारी अनधकृतले क नै इन्त्न्िननयर, सव 
इन्त्न्िननयर वा कमणचारीलाई खटाउन सक्नेछः- 
(क) कायस्तो भवन ननमाणर् गनण नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोन्त्िम अन मनत नलएको छ, छैन 
। 
(ख) कायस्तो भवन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोन्त्िम पास भएको नक्सा अन सार ननमाणर् 
भएको वा भइरहेको छ, छैन, र 
(ग) कायस्तो भवनले साणवणिननक िग्गा, बाटो, क लो, मन्त्न्दर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदद नमचेको 
छ, छैन । 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम िाँचब झ गनण खवटएको व्यन्त्क्तले कायसरी खवटएको नमनतले पन्र ददननभि 
प्रचनलत कानूनको ररत प रय्ाई िाँचब झ गरी आफ्नो स झावसवहतको प्रनतवेदन कायणकारी अनधकृत 
समक्ष पेश गन ण पनेछ । 
(३) भवन ननमाणर् गने व्यन्त्क्त र भवन ननमाणर् कायणसँग सम्बन्त्न्धत सबैले उपदफा (१) बमोन्त्िम 
िाँचब झ गनण आउने व्यन्त्क्तलाई ननिले सोधेको प्रश्नको िवाफ ददन  र मागेको कागिपि ददन  वा 
देखाउन  र आवश्यक सहयोग प रय्ाउन  पनेछ । 
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(४) उपदफा (२) बमोन्त्िम पेश भएको प्रनतवेदन अन सार कसैले मापदण्ड बमोन्त्िम अन मनत नददई वा 
साणवणिननक िग्गा, बाटो, मन्त्न्दर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदद नमची भवन ननमाणर् गरेको वा 
गरररहेको ठहरेमा अध्यक्ष वा प्रम खले सो भवन वा कायसको क नै भाग भकाकाउने आदेश ददन  पनेछ । 
(५) उपदफा (२) बमोन्त्िम पेश भएको प्रनतवेदन अन सार कसैले यसै बमोन्त्िम पास भएको नक्सामा 
स्वीकृनत बेगर हेरफेर गरी भवन ननमाणर् गरेको वा गरररहेको ठहरेमा अध्यक्ष वा प्रम खले एक लाख 
रुपैयाँसम्म िररबाना गनण वा सो भवन वा कायसको क नै भाग भकाकाउने आदेश ददन सक्नेछ वा 
भकाकाई लागेको खचण समेत सम्बन्त्न्धत पक्षबाट असूल उपर गनण सक्नेछ । 
(६) उपदफा (४) वा (५) बमोन्त्िम आदेश ददन  अन्त्घ अध्यक्ष वा प्रम खले कायस्तो भवन ननमाणर् गने 
व्यन्त्क्तलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मनानसब मौका ददन  पनेछ । 

14.  प नरावेदनः दफा १3 को उपदफा (४) वा (५) बमोन्त्िम अध्यक्ष वा प्रम खले ददएको आदेशमा न्त्चि 
नब झने व्यन्त्क्तले कायस्तो आदेश पाएको नमनतले पैंतीस ददननभि उच्च अदालतमा प नरावेदन ददन 
सक्नेछ र कायस्तो प नरावेदनको सम्बन्धमा उच्च अदालतबाट भएको ननर्णय अन्त्न्तम ह नेछ ।  

15. भवन, संरचना भकाकाउने र लागेको खचण अस ल गने:  (१) दफा १3 को उपदफा (४) वा (५) 
बमोन्त्िम क नै भवन, संरचना वा कायसको क नै भाग भकाकाउने आदेश भएमा कायस्तो आदेश उपर दफा 
१४ बमोन्त्िम प नरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट कायस्तो भवन वा कायसको क नै भाग भकाकाउने 
गरी ननर्णय भएको नमनतले पैंतीस ददननभि र प नरावेदन नपरेकोमा प नरावेदन गने म्याद नाघेको 
नमनतले पैंतीस ददननभि सम्बन्त्न्धत व्यन्त्क्तले अध्यक्ष वा प्रम खको आदेश वा उच्च अदालतको 
ननर्णयबमोन्त्िम कायस्तो भवन, संरचना वा कायस्को क नै भाग भकाकाउन  पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्िमको म्यादनभि सम्बन्त्न्धत व्यन्त्क्तले कायस्तो भवन, संरचना वा कायसको क नै 
भाग नभकाकाएमा गाउँपानलका वा नगरपानलकाले नै कायस्तो भवन, संरचना वा कायसको क नै भाग 
भकाकाउन सक्नेछ र कायसरी भकाकाउँदा लागेको खचण सम्बन्त्न्धत व्यन्त्क्तबाट अस ल उपर गररनेछ । 

16. अनधकार प्रकायायोिनः कायणकारी अनधकृतले यस आदेश बमोन्त्िम आफूलाई प्राप्त भवन ननमाणर्सम्बन्धी 
अनधकार गाउँपानलका वा नगरपानलकाको ववषयगत ववभाग, महाशाखा वा शाखा सम्बद्ध बररष्ठतम 
इन्त्न्िननयरलाई प्रकायायोिन गनण सक्नेछ । 
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अन सूची - ६ 

(ब दँा नं. ८6 सँग सम्वन्त्न्धत) 

स्थानीय तहको नाम र छाप 

क. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको साइनबोडणका लानगः 

 
न्त्िल्ला समन्वय सनमनत 
.... (न्त्िल्लाको नाम) 

२०७३ 

ख. न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको पिाचारका लानगः 

   

न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको कायाणलय, ..... (न्त्िल्लाको नाम लेख्न)े 
... (कायाणलय रहेको स्थान), 

...प्रदेश, नेपाल । 

ग. गाउँपानलका ̸  नगरपानलकामा रहने साइनबोडणका लानग 

 
......गाउँपानलका/नगरपानलका 

२०७३ 

नोटः उपमहानगरपानलका वा महानगरपानलकाले “नगरपानलका”लेखेको स्थानमा  “उपमहानगरपानलका” 

वा “महानगरपानलका” लेख्न े। 

घ. गाउँ कायणपानलकाको पिाचारको लानग 
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...गाउँपानलका 
गाउँ कायणपानलकाको कायाणलय 

 
... (कायाणलय रहेको स्थान), ...(न्त्िल्ला) 

...प्रदेश, नेपाल । 

 

ङ. नगर कायणपानलकाको पिाचारको लानग 

 

...नगरपानलका 
नगर कायणपानलकाको कायाणलय 

... (कायाणलय रहेको स्थान), ...(न्त्िल्ला) 
...प्रदेश, नेपाल । 

 

नोटः उपमहानगरपानलका वा महानगरपानलकाले “नगरपानलका” लेखेको स्थानमा  “उपमहानगरपानलका” 

वा “महानगरपानलका” लेख्न े। 

च. गाउँपानलका ̸ नगरपानलकाको वडा कायाणलयमा रहने साइनबोडणका लानग 

 
...गाउँपानलका/नगरपानलका 

... नं. वडा कायाणलय 
२०७३ 

नोटः उपमहानगरपानलका वा महानगरपानलकाले “नगरपानलका” लेखेको स्थानमा  “उपमहानगरपानलका” 

वा “महानगरपानलका” लेख्न े। 

छ. गाउँपानलका ̸ नगरपानलकाको वडाको पिाचारको लानग 
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...गाउँपानलका/नगरपानलका 
... नं. वडा कायाणलय 

 
... (वडा कायाणलय रहेको स्थान), ...(न्त्िल्ला) 

...प्रदेश, नेपाल । 

नोटः  

1. उपमहानगरपानलका वा महानगरपानलकाले “नगरपानलका” लेखेको स्थानमा  “उपमहानगरपानलका” 

वा “महानगरपानलका” लेख् ने । 

2. ..... रहेको स्थानमा सन्दभण अन सार नाम वा ठेगाना िे लेख् न पने हो सो उल्लेख गने। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) गाउँपानलकाको वडा कायाणलयको अंग्रिेीमा 
पिाचारको लानग 

 

.......................... Rural Municipality 

…………………... Ward Office  

….. District 

…. Province, Nepal 

 

 

(ख) गाउँपानलकाको कायाणलयको अंग्रिेीमा पिाचारको 
लानग 

 

.......................... Rural Municipality 

Office of the Rural Municipal Executive  

….. District 

………… Province, Nepal 

 

 

   

 

(ग) नगरपानलकाको वडा कायाणलयको अंग्रिेीमा 
पिाचारको लानग 

 

...................................... Municipality 

…………….... Ward Office 

….. District 

………… Province, Nepal 

 

 

(घ) नगरपानलका कायाणलयको अंग्रिेीमा पिाचारको 
लानग 

 

.................................... Municipality 

Office of the Municipal Executive 

….. District 

………… Province, Nepal 
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(ङ) महानगरपानलका/उपमहानगरपानलकाको वडा 
कायाणलयको अंग्रिेीमा पिाचारको लानग 

 

 

..................... Metropolitan/Sub- Municipality City 

………….. Ward Office 

….. District 

………… Province, Nepal 

 

 

(च) महानगरपानलका/उपमहानगरपानलकाको कायाणलयको 
अंग्रिेीमा पिाचारको लानग 

 

 

...................... Metropolitan/Sub-Metropolitan City 

Office of the Municipal Executive 

….. District 

………… Province, Nepal 

 

(छ) न्त्िल्ला समन्वय सनमनतको अंग्रिेीमा पिाचारको 
लानग 

 

 

Office of the District Coordination Committee 

…………………...  

………… Province, Nepal 

 

 


