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क्र.सं. काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी कार्ायन्द्िर्न गने मखु्र् न्जवमेिारी 
शाखा इकाई 

1 स्थानीर् सेिा िथा जनशन्ि विकास प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 स्थानीर् सेिाको व्र्िस्थापन सवबन्द्िी नीलि, मापदण्ड, सेिाशिय, र्ोजना, कार्ायन्द्िर्न र 
लनर्मन 

 समार्ोजन भई आउने कमयचारीको व्र्िस्थापन 

 स्थानीर् सेिाको व्र्िस्थापन सवबन्द्िी अन्द्र् कार्य 
 गाउँपालिकाको संगठन विकास, सङ्गठन संरचना िथा दरबन्द्दी लनिायरण, जनशन्ि 

व्र्िस्थापन र िृन्ि विकास, 

 स्थानीर् सेिाको व्र्िस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रविलिको उपर्ोग, प्रबद्र्घन र लनर्मन 

 मानि संसािन विकासका िालग अल्पकािीन िथा दीघयकािीन र्ोजना िजुयमा 
 गाउँपालिकामा साियजलनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्र्िस्थापन 

 स्थानीर् शान्न्द्ि सलमलि सवबन्द्िी कार्यहरु। 

२  साियजलनक खरीद िथा सवपन्ि व्र्िस्थापन प्रशासन न्जन्द्सी न्जन्द्सी प्रमखु 

 गाउँपालिकाको िालग साियजलनक खरीद िथा अन्द्र् बन्द्दोबस्िीका सामान सवबन्द्िी विषर् 

 गाउँपालिका लभत्रको साियजलनक िथा सरकारी सवपन्ि, सामदुावर्क सवपन्ि, भिन, सडक, 
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पसि, व्र्िसार्  

३ पूबायिार, उद्योग, खानी िथा खनीज, िनको वििरण सवहिको अद्यािलिक अलभिेख प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 गाउँपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सवपन्िको अद्यािलिक अलभिेख 

 गाउँपालिका न्स्थि सरकारी सवपन्िको एकीकृि वििरण। 

४ स्थानीर् िह, प्रदेश र संघ सगँको सविन्द्ि र समन्द्िर् िथा िडा सँगको समन्द्िर् 

संघ िथा प्रदेश िहमा संवििान िथा काननु बमोन्जमको सहभालगिा िथा प्रलिलनलित्ि 

प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 न्जल्िा समन्द्िर् सलमलि सँगको समन्द्िर् 

 िडािह सँगको सवपकय  र समन्द्िर् 

 पत्राचार, सभा, समारोह, न्शष्टाचार 

५ साियजलनक भिन िथा भौलिक पूिायिारको संरक्षण र सरुक्षा, प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 विपद् व्र्िस्थापनमा सहर्ोग, 

 अपराि रोकथाम िथा अनसुन्द्िानमा सहर्ोग, 

 फूटपाथ व्र्िस्थापन 

 लनमायण लनर्मन 

 गणुस्िर लनर्न्द्त्रण 

 नगरप्रहरी सवबन्द्िी अन्द्र्कार्य। 
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६ न्द्र्ावर्क सलमलिको सन्चिािर्, न्द्र्ार्, कानून, मानि अलिकार प्रिद्र्िन िथा मेिलमिाप र 
मध्र्स्थिा, लनणयर् िथा फैसिा कार्ायन्द्िर्न 

प्रशासन न्जन्द्सी न्जन्द्सी प्रमखु 

 
 न्द्र्ावर्क सलमलिको सन्चिािर् सविन्द्िी कार्य 
 न्द्र्ार् िथा कानूनी राज्र्को पररपािना 
 मानि अलिकारको संरक्षण िथा प्रिद्र्िन 

 व्र्न्ि र समदुार् बीच मेिलमिाप र मध्र्स्थिाको व्र्िस्थापन 

 न्द्र्ावर्क लनणयर् िथा फैसिा कार्ायन्द्िर्न 

 
७  सूचना िथा सञ्चार प्रविलि विकास िथा विस्िार र एफ.एम. सञ्चािन प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 
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 आफ्नो क्षेत्रलभत्र इन्द्टरनेटसेिा, टेलिसेन्द्टर, केबिु िथा िारविहीन टेलिलभजन प्रसारणको 
अनमुलि, निीकरण र लनर्मन 

 एकसर् िाटसवमको एफ. एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलि, निीकरण र लनर्मन 

 आफ्नो क्षेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलि, अलभिेख िथा लनर्मन 

 अलभिेख व्र्िस्थापनमा निीनिम सूचना प्रविलिको प्रर्ोग 

 सूचना िथा सञ्चार प्रविलिमा सियसािारण जनिाको सहज र सरि पहुचँ िथा सूचना 
प्रविलिको विकास र विस्िार सवबन्द्िी कार्यक्रम िजुयमा र कार्ायन्द्िर्न 

 बैज्ञालनक अध्र्र्न, अनसुन्द्िान र प्रविलि विकासमा िगानी 
 सूचना िथा सञ्चार प्रविलिमा आिाररि िथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन। 

८ बजार अनगुमन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा रउ पभोिा वहि संरक्षण प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

 
o स्थानीर् व्र्ापार, िान्णज्र्, िस्िकुो माग, आपूलिय व्र्बस्थापन िथा अनगुमन 

o बजार िथा हाटबजार व्र्िस्थापन 

o उपभोिा अलिकार िथा वहिसवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 

o स्थानीर् िस्िहुरूको उत्पादन, आपूलिय िथा लनकासी प्रके्षपण, मूल्र् लनिायरण र अनगुमन 

o स्थानीर् व्र्ापार र िान्णज्र् सवबन्द्िी पूिायिार लनमायण, 

o स्थानीर् िस्ि ुर सेिा व्र्ापारको मूल्र् िथा गणुस्िरको अनगुमन र लनर्मन, 
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o उपभोिा सचेिना, िन्क्षिउपभोिाको िगि व्र्िस्थापन र स्थानीर् िस्ि ु िथा सेिाको 
गणुस्िर परीक्षण, 

o खाद्यपदाथयको गणुस्िर लनर्न्द्त्रण, 

o खानेपानीको गणुस्िर लनर्न्द्त्रण, 

o स्थानीर् व्र्ापार प्रिद्र्घन सहजीकरण र लनर्मन। 
 

9  बैठक िथा वििार्न प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 

o कार्यपालिका िथा सभाको बैठक व्र्िस्थापन 

o कार्यपालिकाको लनणयर्हरुको विद्यलुिर् माध्र्मबाट अलभिेखीकरण िथा प्रकाशन 

o कार्यपालिका िथा सभामा पेश गनुयपने विलभन्न नीलि, लनर्म िथा कानूनको मसौदामा संर्ोजन 

o कार्यपालिकाका विलभन्न सलमलि, उपसलमलि, कार्यदिको बैठक व्र्िस्थापन 

o नीलि, काननुको प्रमाणीक प्रलिको संरक्षण, प्रकासनका िालग समन्द्िर् 

o वििार्न सविन्द्िी अन्द्र् कार्य 
 

१०  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण, आदद। प्रशासन प्रशासन शाखा प्रमखु 
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o स्थानीर् चाडपिय, साियजलनक विदा, उत्सि, जात्रा, उदी आददको व्र्िस्थापन 

o उपािी िथा विभषुण सविन्द्िी लसफाररश, अलभिेख 
 कुनै पलन शाखािाई निोकेको अन्द्र् कार्य 
 

११  र्ोजना िजुयमा, कार्यर्ोजना िर्ारी, उपभोिा सलमलि पररचािन प्रशासन र्ोजना र्ोजना अलिकृि 

o विकास आर्ोजना िथा पररर्ोजना सवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना र लनर्मन 

o स्थानीर् विकास नीलि, अल्पकािीन, मध्र्कािीन िथा दीघयकािीन विकास र्ोजना िजूयमा, 
अनगुमन िथा मूल्र्ांकन 

o आलथयक, सामान्जक, साँस्कृलिक, िािािरणीर्, प्रविलि र पूिायिारजन्द्र् विकासका िालग 
आिश्र्क आर्ोजना िथा पररर्ोजनाहरूको िजुयमा, कार्ायन्द्िर्न, अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

o बावषयक विकास कार्यक्रम, आर्ोजना िजुयमा, कार्ायन्द्िर्न 

o विकास लनमायण प्रकृर्ामा स्थानीर् जनसहभालगिा अलभबवृिका कार्यक्रम िजुयमा र 
कार्ायन्द्िर्न 

o विकास र्ोजनाहरुको िािािरणीर् प्रभाि मूल्र्ांकन 

o उपभोिा सलमलिको वििरण, क्षमिा विकास 

o विकासका प्राथलमकिा प्राप्त क्षेत्रलनिायरण 

o संघीर् र प्रादेन्शक आर्ोजना, पररर्ोजना कार्ायन्द्िर्नमा समन्द्िर्, सहजीकरण र सहर्ोग 
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o विकास आर्ोजना िथा पररर्ोजनासवबन्द्िी अन्द्र्कार्य। 

o विकास आर्ोजनाको अनगुमन, आिलिक प्रगलि िथा प्रलिफिको समीक्षा 
o विकास र्ोजनाको अनगुमन िथामूल्र्ांकनको आिार िथा प्रवक्रर्ा लनिायरण 

o आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्द्िान िथा प्रभाि मूल्र्ाङ्कन। 

१२ राजश्व नीलि िथा प्रशासन 
o राजश्व सवबन्द्िी नीलि, कानून िजूयमा, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन (राजस्ि चहुािट लनर्न्द्त्रण 

समेि) 
o सवपन्ि कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रन्जषे्ट्रशन शलु्क, सिारी सािन कर, सेिा 

शलु्क दस्िरु, पर्यटन शलु्क, 
o विज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भलूमकर (मािपोि), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, 

बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मिृ िा 
o माररएको जीिजन्द्िकुो हाड, लसंग, पिाखँ, छािामा कर, प्राकृलिक स्रोि सािन, 

व्र्िसावर्क कर सवबन्द्िी नीलि, कानून, 
o मापदण्ड, कार्ायन्द्िर्न, बाडँफाडँ, संकिन र लनर्मन, अन्द्र् आर् व्र्िस्थापन 
o साियजलनक खचय िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हनु े रोर्ल्टी सवबन्द्िी नीलि, कानून, 

प्रशासन राजस्ि शाखा प्रमखु 
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मापदण्ड िथा लनर्मन र सोको 
o सङ्किन िथा बाडँफाडँ 
o आफ्नो के्षत्रलभत्र राजस्िका दर अन्द्र् शलु्क लनिायरण, संघीर् र प्रदेश कानून बमोन्जम 

प्राकृलिक श्रोि सािन र सेिा 
o शलु्क जस्िा रोर्ल्टी सङ्किन, समन्द्िर् र लनर्मन 
o स्थानीर् पूिायिार सेिा र उपर्ोगमा सेिा शलु्क िथा दस्िरु (नीलि, काननु, मापदण्ड, 

लनर्मन, शलु्क लनिायरण, 
o संकिन िथा व्र्िस्थापन) 
o मािपोि संकिन 
o काननु बमोन्जम ढंुगा, लगट्टी, िाििुा, माटो, ननु, स्िेट, फार्रक्िेजस्िा खानी खनीज 

पदाथयको सिेक्षण, अन्द्िेषण, 
o उत्खनन र सो सवबन्द्िी रोर्ल्टी सङ्किन 
o टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी जन्वपङ्ग, न्जपफ्िार्र, र्ायर्ान्फ्टङ्ग शलु्क 
o सामदुावर्क िनको सञ्चािन र व्र्िस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 
o  पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्िा सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 
o  प्राकृलिक स्रोिको उपर्ोग सवबन्द्िी नीलि लनिायरण र कार्ायन्द्िर्न िथा प्रदेश र संघीर् 

मापदण्ड पािना 
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o  प्रचलिि काननु बमोन्जम दण्ड जररिाना 
o  बाँकी बक्र्ौिा रकमको िगि र असिु उपर 
o  करदािा न्शक्षा िथा करदािा वििरण अद्यािलिक 
o आलथयक सािनको महिम उपर्ोग िथा पररचािन 
o  राजश्व परामशय सलमलि सवबन्द्िी विषर् 
o  स्थानीर् राजस्ि प्रिद्र्घनका िालग प्रोत्साहन, 
o  राजश्वको सवभाव्र्िा अध्र्र्न 
o  राजस्ि सूचना िथा िथ्र्ाङ्कको आदान प्रदान 
o  संघीर् िथा प्रदेश कानून बमोन्जम बजेट घाटापूलियको स्रोि व्र्िस्था 

१३ आलथयक प्रशासन 
o  आलथयक (कार्यवििी) नीलि, काननु, मापदण्ड, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन, आलथयक प्रशासन 

र व्र्िस्थापन 
o  बजेट सीमा लनिायरण, बजेट िजूयमा, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
o  सन्ञ्चि कोष िथा आकन्स्मक कोषको व्र्िस्थापन 
o  िगानी र िाभांशको व्र्बस्थापन 
o  िेखा व्र्िस्थापन, खचय, राजश्व, िरौटी, कार्यसंचािन कोष िथा अन्द्र् सरकारी कोष 

िथा संपन्िको एकीकृि वििरण 

आलथयक प्रशासन आलथयक िेखा अलिकृि 
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o  समवष्टगि आलथयक अिस्थाको विश्लषेण 
o  ऋण िथा अनदुानको व्र्िस्थापन र लनर्मन 
o  िगानी प्रके्षपण (सहकारी, सहकारी िथा लनजी) र वििीर् व्र्िस्थापन 
o  कारोबारको िेखांकन, लनर्न्द्त्रण िथा व्र्िस्थापन 
o  राजश्व िथा व्र्र्को अनमुान 
o  बेरुजू फछ्र्र्ौट 
o आलथयक प्रशासन र व्र्बस्थापन सवबन्द्िी अन्द्र् विषर् 

१४ आन्द्िररक िेखापरीक्षण 
 आन्द्िररक िथा पूिय िेखापरीक्षण 
 िेखापरीक्षण वििरण (बेरुजकूो िगि समेि)को अलभिेख व्र्िस्थापन  
 अन्न्द्िम िेखापरीक्षण कार्यमा सहर्ोग, समन्द्िर् र सहजीकरण 
 िेखापािनसविन्द्िी क्षमिा विकास कार्य 

आ.िे.प. आ.िे.प. आन्द्िररक 
िेखापरीक्षक 

१५ सडक िथा र्ािार्ाि व्र्िस्था 
 स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक िथा र्ािार्ाि सवबन्द्िी नीलि, कानून, 

मापदण्ड िथा लनर्मन 
 स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र िटबन्द्िन सवबन्द्िी 

गरुुर्ोजनाको िजुयमा, 

पूिायिार विकाश पूिायिार इन्न्द्जलनर्र 
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 कार्ायन्द्िर्न र स्िरोन्नलिका आर्ोजनाको पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्द्िर्न, ममयि, सवभार 
 र्ािार्ाि सरुक्षा व्र्िस्थापन र लनर्मन 
 स्थानीर् साियजलनक र्ािार्ािको रुट लनिायरण, अनमुलि, निीकरण, खारेजी, सेिाको 

गणुस्िर, भाडा दर लनिायरण र 
 लनर्मन 
 ट्याक्सी सेिा अनमुिी, व्र्बस्थापन र लनर्मन, 
 िािािरणमैत्री, जििार् ुपररिियन अनकूुिन, अपाङ्गिा र िैवङ्गगमैत्री र्ािार्ाि प्रणािीको 

प्रिद्र्िन 
 आिारभिू र्ािार्ाि सवबन्द्िमा प्रदेश सरकारसंग समन्द्िर् 
 र्ािार्ाि के्षत्रमा िगानी अलभबवृि 
 र्ािार्ाि सवुििामा नागररकको सरि, सहज र समान पहुँच 
  र्ािार्ाि के्षत्रमा िािाबरणमैत्री प्रविलििाई प्रोत्साहन 
  लनजी र्ािार्ाि लनर्मन व्र्िस्थापन 

१६ भिन िथा भिन संवहिा एिं लनमायण इजाजि (लडजाइन समेि) 
 भिन सवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सविन्द्िी र्ोजना िजुयमा, आर्ोजना 

पवहचान, अध्र्र्न, 
 कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन, 

पूिायिार विकाश पूिायिार इन्न्द्जलनर्र 
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 रावष्ट्रर् भिन संवहिा िथा मापदण्ड बमोन्जम भिन लनमायण अनमुलि र लनर्मन 
 भिन लनमायण इजाजि, भिन संवहिा कार्ायन्द्िर्न 
 भिन लनमायणको नक्शा स्िीकृलि, संशोिन, लनर्मन 
 परुाित्ि, प्राचीन स्मारक र संग्ररहािर् संरक्षण, सवबद्र्िन र पनुःलनमायण, 
 सरकारी भिन, विद्यािर्, सामदुावर्क भिन, सभागहृ िथा अन्द्र् साियजलनक भिन िथा 

संरचना लनमायण र ममयि 
 संभार, 

१७ जग्गा नापी िथा नक्सा, घरजग्गा िनी पजुाय, भ—ूउपर्ोग िथा िस्िी विकास 
 जग्गा नापी िथा नक्सा, घरजग्गा िनी पजुाय, 
 प्रादेन्शक मापदण्ड बमोन्जम घरजग्गा िनी दिाय प्रमाणपजुाय वििरण िथा िगि व्र्िस्थापन 
 भलूमको िगीकरण अनसुारको िगि 
 जग्गाको वकिाकाट र भमूी िगि (नक्शा, से्रस्िा) लनमायण र संरक्षण 
 सरकारी प्रर्ोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिायरण िथा वििरणमा समन्द्िर् र 

सहजीकरण 
 जग्गा वििाद समािानमा मेिलमिाप र मध्र्स्थिा 
 विश्व सवपदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािान्त्िक महत्ि िगार्ि िन, सीमसार क्षेत्र, 

िटििी क्षेत्रका जग्गा 

पूिायिार विकाश पूिायिार इन्न्द्जलनर्र 
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 सवबन्द्िी िगि 
 बस्िी विकास 
 शहरीकरण, बस्िी विकास सवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सविन्द्िी र्ोजना 

िजुयमा, आर्ोजना पवहचान, 
 अध्र्र्न, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 आिारभिू आिासका र्ोजना िजुयमा र कार्ायन्द्िर्न 
 गाउँपालिकामा अव्र्िन्स्थि बसोबास व्र्िस्थापन कार्यक्रमको िजुयमा र कार्ायन्द्िर्न 
 आिारभिू बसोिास सवबन्द्िमा प्रदेश सरकारसँग समन्द्िर् 
 र्ोजनाबि र व्र्बन्स्थि िस्िी विकासका कार्यक्रमको िजुयमा कार्ायन्द्िर्न 
 एकीकृि बस्िी विकासका िालग जग्गाको एवककरण िथा जग्गा विकास र व्र्बस्थापन 
 सङ्घीर् िथा प्रदेश कानूनको अिीनमा रही आफ्नो के्षत्रको भउूपर्ोग नीलि, र्ोजना, 

कार्यक्रम िजुयमा र कार्ायन्द्िर्न 
 सङ्घीर् िथा प्रदेशको मापदण्डको अिीनमा रही व्र्िन्स्थि बस्िी विकासका कार्यक्रमको 

िजुयमा र कार्ायन्द्िर्न 
 संघीर् र प्रदेश काननु बमोन्जम स्थानीर् िहमा सकुुविासी पवहचान र अलभिेख व्र्िस्था 
 स्थानीर्स्िरमा सकुुविासी सविन्द्िी जीविकोपाजयन र िसोिास व्र्िस्था 
 एकीकृि िस्िी विकासका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा विकास र व्र्िस्थापन । 
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१८ जिविद्यिु, उजाय, सडक ििी र लसंचाई 
 जिविद्यिु, उजाय र सडक ििी 
 साना जिविद्यिु आर्ोजना, निीकरणीर् उजाय िथा िैकन्ल्पक ऊजाय सविन्द्िी सवबन्द्िी 

नीलि, कानून, मापदण्ड, 
 र्ोजना, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 िैकन्ल्पक ऊजाय सवबन्द्िी प्रविलि विकास र हस्िान्द्िरण, क्षमिा अलभिृवि÷प्रबद्र्घन, 
 विद्यिु वििरण प्रणािी र सेिाको व्र्िस्थापन, सञ्चािन र लनर्मन 
 जनसहभालगिामा आिाररि स्िदेशी िगानीिाई प्राथलमकिा दददै जिस्रोिको बहउुपर्ोगी 

विकास कार्यक्रमको िजुयमा 
 र कार्ायन्द्िर्न 
 स्थानीर् विद्यिु वििरण प्रणािी र सेिाको व्र्िस्थापन, सञ्चािन र लनर्मन 
 सडक ििीको व्र्िस्था 
 लसंचाई िथा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्द्त्रण 
 लसँचाई सवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड लनिायरण र लनर्मन 
 लसँचाई सवबन्द्िी गरुुर्ोजनाको िजुयमा, कार्ायन्द्िर्न र स्िरोन्नलिका आर्ोजनाको पवहचान, 

अध्र्र्न, कार्ायन्द्िर्न, 
 ममयि, सवभार र लनर्मन, 

पूिायिार विकाश पूिायिार इन्न्द्जलनर्र 
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 स्थानीर् साना, सिह िथा भलूमगि लसचाई प्रणािीको सञ्चािन लनमायण, सिुार, ममयि 
सवभार िथा सेिा शलु्कको 

 लनिायरण र सङ्किन व्र्िस्थापन 
 जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्द्त्रण सविन्द्िी स्थानीर् 
 िटबन्द्ि, नदी लनर्न्द्त्रण िथा नदीे ेव्र्िस्थापन र लनर्मन 
 साना जि उपर्ोग सवबन्द्िी आर्ोजना िजुयमा, कार्ायन्द्िर्न र अनगुमन । 

 
१९ विपद् व्र्िस्थापन, बारुण र्न्द्त्र, एवििेुन्द्स 

 विपद् व्र्िस्थापन सवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा स्थानीर्स्िरका आर्ोजनाको 
कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 

 विपद् पूिय िर्ारी िथा प्रलिकार्य र्ोजना, जोन्खम न्द्रू्नीकरण कार्य र्ोजना 
 विपद् पूिय िर्ारी, खोज िथा उिार, राहि सामग्रीको पूिय भण्डारण, वििरण र समन्द्िर् 
 विपद् जोन्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन िथा बस्िीहरूको पवहचान र स्थानान्द्िरण 
 विपद् व्र्िस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघ संस्था, लनजीके्षत्रसँग सहर्ोग, 

समन्द्िर् र सहकार्य 
 विपद् कोषको स्थापना िथा सञ्चािन र स्रोि सािनको पररचािन 
 विपद् पश्चाि ्स्थानीर्स्िरको पनुस्र्थापना र पनुलनयमायण 

पूिायिार विकाश पूिायिार इन्न्द्जलनर्र 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

 विपद् सवबन्द्िी िथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्द्िान 
 प्राकृलिक प्रकोपको रोकथाम र पूिय िर्ारी 
 विपद् जोन्खम न्द्रू्नीकरणका िालग पूिय सूचना प्रणािी सवबन्द्िी कार्यक्रमको िजुये मृा र 

कार्ायन्द्िर्न, 
 बारुण र्न्द्त्र िथा एवबिेुन्द्सको सञ्चािन िथा व्र्िस्थापन 
 स्थानीर् आपिकािीन कार्य सञ्चािन प्रणािी 

 
२० साियजलनक लनजी साझेदारी 

 स्थानीर् साियजलनक—लनजी साझेदारी सविन्द्िी स्थानीर् नीलि, र्ोजना लनमायण 
 स्थानीर् साियजलनक—लनजी साझेदारीका आर्ोजना छनौट िथा कार्ायन्द्िर्न 
 स्थानीर् विकासमा लनजी क्षेत्रको प्रबद्र्िन 

पूिायिार विकाश पूिायिार इन्न्द्जलनर्र 

२१ कृवष, पशपुन्द्छी िथा सहकारी 
कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्र्िस्थापन सवबन्द्िी स्थानीर् नीलि, कानून, 
मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्द्िर्न र 

 लनर्मन 
 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िथा हाटबजारको पूिायिार लनमायण, साना लसचँाई लनमायण, 

आलथयक विकास कृवष शाखा प्रमखु 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

िालिम, प्रविलि प्रसार, 
 प्राविलिक टेिा, कृवष सामाग्री आपूलिय र कृषक क्षमिा विकास कार्यक्रमको सञ्चािन 
 कृवषजन्द्र् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनर्न्द्त्रण 
 कृवष िािािरण संरक्षण िथा जैविक विविििाको संरक्षण र प्रिद्र्घन 
 कृवष प्रसार िथा जनशन्िको प्रके्षपण, व्र्िस्थापन र पररचािन 
 उच्च मूल्र्र्िु कृवषजन्द्र् िस्िकुो प्रिद्र्घन, विकास िथा बजारीकरण 
 कृवषसविन्द्िी िीमा र कजाय सहजीकरण 
 शीि भण्डारणको व्र्िस्थापन 
 कृषकहरूको क्षमिा अलभिवृि, प्राविलिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशिीकरण 
 कृवष बीउविजन, नश्ल, मिखाद र रसार्न िथा औषलिहरूको आपूलिय, उपर्ोग र 

लनर्मन 
 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सवबन्द्िी स्थानीर् सङ्घ संस्थाहरूको समन्द्िर्, 

व्र्िस्थापन र लनर्मन 
 कृवष सवबन्द्िी प्रविलिको संरक्षण र हस्िान्द्िरण 
 कृवष िथ्र्ाङ्कको व्र्िस्थापन र सूचना प्रणािी िथा कृवष सवबन्द्िी सूचनाको प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रोि केन्द्रको स्थापना र व्र्िस्थापन 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

२२ पशपुन्द्छी 
 पशपुािन र पश ु स्िास्थ्र् सवबन्द्िी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 पशपुन्द्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायिार लनमायण, िालिम, प्राविलिक टेिा, कृषक 

क्षमिा विकास कार्यक्रमको 
 सञ्चािन र लनर्मन 
 पशपुन्द्छीजन्द्र् प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनर्न्द्त्रण 
 पशपुन्द्छी न्चवकत्सा सेिाको व्र्िस्थापन, 
 पशनुश्ल सिुार पिलि विकास र व्र्बस्थापन 
 पशपुन्द्छी सवबन्द्िी बीमा र कजाय सहजीकरण 
 स्थानीर् चरन िथा खकय  विकास र व्र्िस्थापन 
 पश ुआहारको गणुस्िर लनर्मन 
 स्थानीर्स्िरमा पशपुन्द्छी सवबन्द्िी िथ्र्ाङ्कको व्र्िस्थापन र सूचना प्रणािी 
 पश ुबिशािा र शीि भण्डारणको व्र्िस्थापन र लनर्मन 
 पशपुािन िथा पश ुस्िास्थ्र् सवबन्द्िी अन्द्र् कार्य । 

सहकारी 
 सहकारी संस्था सवबन्द्िी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्डको लनमायण, कार्ायन्द्िर्न र 

आलथयक विकास पश ु शाखा प्रमखु 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

लनर्मन 
 स्थानीर् सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, खारेजी र विघटन 
 सहकारी िचि िथा ऋण पररचािन सवबन्द्िी स्थानीर् मापदण्ड लनिायरण र लनर्मन 
 सहकारी सवबन्द्िी रावष्ट्रर्, केन्द्रीर्, विषर्गि, प्रादेन्शक र स्थानीर् संघ संस्थासँग 

समन्द्िर् र सहकार्य 
 सहकारी सवबन्द्िी स्थानीर् िथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन र अध्र्र्न अनसुन्द्िान 
 स्थानीर् सहकारीको क्षमिा अलभिृवि 
 स्थानीर् सहकारी के्षत्रको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन । 

 
२३ िन, भ—ूसंरक्षण, िन्द्र्जन्द्ि,ु जिािार, जलडबटुी िथा जैविक विविििा 

 िन, जङ्गि, िन्द्र्जन्द्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, िािािरण, पर्ायिरण िथा जैविक 
विविििा सवबन्द्िी स्थानीर् 

 नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 सामदुावर्क, ग्रामीण िथा शहरी, िालमयक, किलुिर्िी िनको संरक्षण, सविद्र्िन, 

उपर्ोग र लनर्मन 
 िन उपभोिा समूहको व्र्िस्थापन 
 मध्र्ििी के्षत्रको सामदुावर्क, िालमयक र कबलुिर्िी िनको व्र्िस्थापन 

आलथयक विकास पश ु शाखा प्रमखु 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

 नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार िथा सडक वकनारमा िृक्षारोपण व्र्िस्थापन 
 लनजी िथा व्र्िसावर्क िनको प्रबद्र्घन र लनर्मन 
 साियजलनक खािी जग्गा, पाखा िा के्षत्रमा िृक्षारोपण, सवभार, उपर्ोग र व्र्िस्थापन 
 जडीबटुी िथा अन्द्र् गैरकाष्ठ िन पैदािार सवबन्द्िी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्किन, 

प्रबद्र्घन, प्रशोिन, र बजार 
 व्र्िस्थापन 
 िनबीऊ बगैँचा स्थापना, व्र्िस्थापन र प्रिद्र्घन 
 नसयरी स्थापना, लबरुिा उत्पादन, वििरण, रोपण र प्रिद्र्िन 
 िन्द्र्जन्द्ि ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्र्िसावर्क पािन, उपर्ोग र अनगुमन 
 िन्द्र्जन्द्िबुाट स्थानीर् समदुार्मा पने प्रभाि रोकथाम, व्र्िस्थापन 
 स्थानीर् प्राणी उद्यान (न्चलडर्ाखाना) को स्थापना र सञ्चािन 
 स्थानीर् िन्द्र्जन्द्ि ुपर्यटन र आर्आजयन 
 स्थानीर्स्िरमा आखेटोपहारको व्र्िस्थापन 
 िन, िन्द्र्जन्द्ि ुिथा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्र्र्न अनसुन्द्िान 
 रैथाने प्रजालिको संरक्षण र प्रिियन 
 लमचाहा प्रजालिको लनर्न्द्त्रण 
 जैविक विविििाको अलभिेख 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

 सामदुावर्क भसंूरक्षण र सोमा आिाररि आर् आजयन कार्यक्रम 
 भसंूरक्षण र जिािार व्र्िस्थापनजन्द्र् सामदुावर्क अनकूुिन 
 जििारू् पररिियन अनकुुिन कार्य 
 आर् आजयनमा आिाररि जडीबटुीको संरक्षण, प्रबद्र्िन, व्र्िस्थापन 

 
२४ उद्योग िथा उद्यमन्शििा विकास र खानी िथा खलनज पदाथयको संरक्षण 

उद्योग 
 िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको दिाय, निीकरण, खारेजी र लनर्मन 
 िघ,ु घरेि ुिथा साना उद्योगको विकास र प्रिद्र्िन 
 उद्यमन्शििा प्रिद्र्िन 
 व्र्ापाररक फमय, पसिको दिाय, अनमुलि, निीकरण, खारेजी र लनर्मन 
 सीप विकास सवबन्द्िी कार्यको प्रबद्र्िन । 
 खानी िथा खलनज 
 खानी िथा खलनज पदाथयको संरक्षण सवबन्द्िी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड 

िथा र्ोजनाको कार्ायन्द्िर्न र 
 लनर्मन, 
 ढुङ्गा, लगटी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, खरीढुङ्गा, फार्रक्िेजस्िा खानीजन्द्र् 

आलथयक विकास पश/ुकृवष शाखा प्रमखु 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

िस्ि ुसिेक्षण, अन्द्िेषण, उत्खनन ्
 ढुङ्गा, लगट्टी, बाििुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, फार्र क्िे िथा स्िेट आदद 

खानीजन्द्र् िस्िकुो संरक्षण, विकास, 
 उत्खनन ्र उपर्ोग सवबन्द्िी दिाय, अनमुलि, निीकरण, खारेजी र व्र्िस्थापन 
 खानी िथा खलनज पदाथय सवबन्द्िी सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्किन, अलभिेखन िथा 

व्र्बस्थापन 
  

२५ रोजगार प्रबद्र्िन िथा गररबी न्द्रू्नीकरण 
 गररबी लनिारण सवबन्द्िी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न 

अनसुन्द्िान 
 गररबी लनिारणको स्थानीर् रणनीलि िजूयमा 
 गररब घरपररिार पवहचान सवबन्द्िी स्थानीर् सिेक्षण, सूचना व्र्िस्थापन र 

लनर्मन 
 गररबी लनिारण सवबन्द्िी रावष्ट्रर्, प्रादेन्शक र स्थानीर् संस्थासँग सवपकय , समन्द्िर् 

र सहकार्य 
 रोजगार िथा बेरोजगारको िथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 
 स्थानीर्स्िरमा रहेका विदेशी श्रलमकको िगि सङ्किन िथा सूचना व्र्िस्थापन 

आलथयक विकास पश/ुकृवष शाखा प्रमखु 



चन्द्रकोट गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

शान्न्द्िपरु, गलु्मी 
िनु्विनी प्रदेश, नेपाि 

विषर्गि शाखा/इकाई एिम ्जनशन्िको काम, कियव्र्, अलिकार र न्जवमेिारी 
 

 

 पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं िन्क्षि समूह सवबन्द्िी स्थानीर् र्ोजना, 
कार्यक्रम, स्रोि पररचािन र 

 व्र्िस्थापन 
 संघीर् र प्रदेश कानून बमोन्जम स्थानीर् िहमा सकुुवबासीको पवहचान र अलभिेख 

व्र्िस्थापन 
 सकुुवबासी सवबन्द्िी जीविकोपाजयन र बसोबास व्र्िस्थापन 

२६ आिारभिू िथा माध्र्लमक न्शक्षा 
 प्रारन्वभक बाि न्शक्षा िथा विद्यािर् न्शक्षा, अनौपचाररक न्शक्षा, खिुा िथा 

िैकन्ल्पक न्शक्षा (गरुुकुि, मदरसा, 
 गवुबा आदद), लनरन्द्िर लसकाइ िथा विशेष न्शक्षा सवबन्द्िी नीलि, कानून, 

मापदण्ड, र्ोजनाको लनमायण, कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 प्राविलिक न्शक्षा िथा व्र्ािसावर्क िालिमको र्ोजना िजुयमा, सञ्चािन, अनमुलि 

र लनर्मन 
 पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वििरण िथा कार्ायन्द्िर्न 
 विद्यािर् न्शक्षक िथा कमयचारी व्र्िस्थापन 
 विद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलि, स्िीकृलि, समार्ोजन िथा लनर्मन 
 शैन्क्षक पूिायिार लनमायण र ममयि सवभार 

सामान्जक 
विकास 

न्शक्षा न्शक्षा अलिकृि 
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 आिारभिू िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्र्िस्थापन 
 विद्याथी लसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्र्िस्थापन 
 विद्याथी प्रोत्साहन िथा छात्रिृन्िको व्र्िस्थापन 
 शैन्क्षक परामशय सेिाको अनमुलि िथा लनर्मन 
 स्थानीर्स्िरको शैन्क्षक ज्ञान, सीप र प्रविलिको संरक्षण, प्रिद्र्िन र स्िरीकरण 
 माध्र्लमक िहसवमको शैन्क्षक कार्यक्रमको समन्द्िर् र लनर्मन 
 पसु्िकािर् एिं पत्रपलत्रका 
 स्थानीर् पसु्िकािर्, िाचनािर् िथा सामदुावर्क अध्र्र्न केन्द्र सञ्चािन िथा 

व्र्िस्थापन । 
 

२७ खेिकुद िथा अलिररि वक्रर्ाकिाप 
 स्थानीर्स्िरमा खेिकूद प्रशासन िथा सङ्घ संस्थाको लनर्मन र समन्द्िर् 
 खेिकुदको संरचनाको पूिायिार लनमायण, सञ्चािन िथा विकास 
 खेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन 
 खेिकूद प्रलिर्ोगीिा आर्ोजना र सहभागीिा 
 अलिररि वक्रर्ाकिाप सवबन्द्िी विषर् । 

 

सामान्जक 
विकास 

न्शक्षा न्शक्षा अलिकृि 
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२८ आिारभिू स्िास्थ्र् िथा सरसफाई 
 आिारभिू स्िास्थ्र् र सरसफाई सवबन्द्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको लनमायण, 

कार्ायन्द्िर्न िथा लनर्मन 
 रावष्ट्रर् िथा प्रदेशस्िरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोन्जम स्थानीर्स्िरको स्िास्थ्र् सवबन्द्िी 

िक्ष्र् र गणुस्िर लनिायरण 
 रावष्ट्रर् र प्रादेन्शक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पिाि, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्द्र िथा 

अन्द्र् स्िास्थ्र् संस्थाहरूको 
 न्क्िलनक दिाय, सञ्चािन अनमुलि र लनर्मन 
 आिारभिू स्िास्थ्र् सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 
 अस्पिाि र अन्द्र् स्िास्थ्र् संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन 
 स्िास्थ्र् सेिा सवबन्द्िी भौलिक पूिायिार विकास िथा व्र्िस्थापन 
 सरसफाई सचेिनाको अलभिृवि 
 रि सञ्चार सेिा िथा स्थानीर् र शहरी स्िास्थ्र् सेिा 
 औषलि पसि सञ्चािन र लनर्मन 
 औषलिजन्द्र् िनस्पलि, जटीबटुी र अन्द्र् औषलिजन्द्र् िस्िकुो उत्पादन, प्रशोिन र वििरण 
 स्िास्थ्र् बीमा िगार्िका सामान्जक सरुक्षा कार्यक्रमको व्र्िस्थापन 
 औषलि िथा अन्द्र् मेलडकि उत्पादनहरूको न्द्रू्निम मूल्र् लनिायरण र लनर्मन 

सामान्जक 
विकास 

स्िास्थ्र् स्िास्थ्र् संर्ोजक 
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 औषलिको उन्चि प्रर्ोग र सूक्ष्मजीि लनरोिक प्रलिरोि न्द्रू्नीकरण 
 औषलि र स्िास्थ्र् उपकरणको खरीद, भण्डाण र वििरण 
 स्िास्थ्र् सूचना प्रणािीको व्र्िस्थापन 
 जनस्िास्थ्र् लनगरानी (पन्ब्िक हेल्थ सभेिेन्द्स) 
 प्रिद्र्घनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र पर्ालिएवटभ स्िास्थ्र् 

सेिाको सञ्चािन 
 स्िस्थ जीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्िास्थ्र् िृिको पािना, 

पञ्चकमय िगार्िका 
 जनस्िास्थ्र् सेिाको प्रिद्र्िन 
 जनुोवटक र कीटजन्द्र् रोगको लनर्न्द्त्रण िथा व्र्िस्थापन 
 सलुिय, मददरा र िागू पदाथयजन्द्र् िस्िकुो प्रर्ोग लनर्न्द्त्रण िथा सचेिना अलभिृवि 
 आर्िेुददक, र्नुानी, आवची, होलमर्ोपर्ालथक, प्राकृलिक न्चवकत्सा िगार्िका 

परवपरागि स्िास्थ्र् उपचार सेिाको 
 व्र्िस्थापन 
 जनस्िास्थ्र्, आपत्कािीन स्िास्थ्र् िथा महामारीको लनर्न्द्त्रण र्ोजना र कार्ायन्द्िर्न 
 सरुिा िथा नसने रोगको लनर्न्द्त्रण िथा रोकथाम 
 आकन्स्मक स्िास्थ्र् सेिा प्रिाह । 
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२९ िैंलगक समानिा िथा सामान्जक सरुक्षा 
िैंलगक समानिा 

 मवहिा हक सवबन्द्िी नीलि, र्ोजना कार्ायन्द्िर्न, समन्द्िर् र लनर्मन 
 मवहिाको आलथयक, सामान्जक, राजनीलिक सशन्िकरण, क्षमिा विकास 
 िैलगक वहंसा लनिारणका िालग लनरोिात्मक, प्रिद्र्िनात्मक, संरक्षणात्मक उपार् र 

पनुःस्थापना 
 िैंलगक उिरदार्ी बजेट 

िाििालिका 
 बािबालिकाको हकहीि संरक्षण सवबन्द्िी स्थानीर् नीलि, कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 बािबालिकाको हकहीि संरक्षण 
 बािमैत्री शासकीर् प्रिन्द्ि, बाि क्िब, बाि संरक्षण सलमलि िथा बाि सञ्जाि 
 बािबालिकाको हकहीि संरक्षण सवबन्द्िमा संघ, प्रदेश िथा अन्द्र् लनकार्सँग सवपकय , 

समन्द्िर् िथा सहकार्य, 
 बािबालिका पररिार सहर्ोग 

सामान्जक 
विकास 

न्शक्षा न्शक्षा अलिकृि 
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 बैकन्ल्पक स्र्ाहार पिलिको कार्ायन्द्िर्न 
 बाि न्द्र्ार् 
 बाि गहृ, पनुःस्थापना केन्द्र, न्शश ुस्र्ाहार केन्द्र र बाि विकास केन्द्र व्र्िस्थापन 
 असहार् बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्र्िस्थापन 
 बाि वहंसा लनर्न्द्त्रण 
 बािसिुार िथा पनुःस्थापना केन्द्र स्थापना, संचािन अनमुिी र लनर्मन 
 आपत्कािीन बाि उिार कोष स्थापना र व्र्िस्थापन 

र्िुा 
 र्िुा जागरण, सशन्िकरण र पररचािन 
 र्िुा सीप, उद्यमन्शििा िथा नेितृ्ि विकास 

जेष्ठ नागररक 
 जेष्ठ नागररकको िगि, पररचर्पत्र, सवमान, स्िास्थ्र् सवुििा, सामान्जक सरुक्षा 

सवबन्द्िी कार्य 
 जेष्ठ नागररक क्िि, ददिा सेिा केन्द्र, भेटघाट स्थि, आश्रर् केन्द्रको सञ्चािन िथा 

व्र्िस्थापन 
 अपांगिा भएका व्र्न्ि र एकि मवहिा 
 सङ्घ िथा प्रदेशसँगको समन्द्िर्मा अपाङ्गिा पनुःस्थापना केन्द्र िथा असि स्र्ाहार केन्द्रको 
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सञ्चािन र व्र्िस्थापन 
 अपाङ्गिा भएका व्र्न्ि िथा असहार्को िगि अद्यािलिक, पररचर्पत्र वििरण, सामान्जक 

सरुक्षा िथा सवुििाको 
 व्र्िस्थापन िथा वििरण 
 अपाँगिा भएका व्र्न्िमैत्री पूिायिार लनमायण िथा सञ्चािन 
 अपाङ्गिा भएका व्र्न्ि र असिहरूको व्र्िस्थापन सविन्द्िी अन्द्र् कार्य । 
 एकि मवहिा सविन्द्िी कार्य 

गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्द्िर् िथा लनर्मन 
 स्थानीर्स्िरमा समाजकल्र्ाण सविन्द्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामान्जक िथा सामदुावर्क 

संघसंस्था) को दिाय, 
 निीकरण िथा लनर्मन 
 गठुी, कोष िथा अन्द्र् ट्रष्टहरुको व्र्िस्थापन 
 लनजी िथा गैरसरकारी के्षत्रसगँ समन्द्िर् र सहकार्य 
 समन्द्िर् र पररचािन िथा सामान्जक संघसंस्था सवबन्द्िी अन्द्र् विषर् । 

 
३० संस्कृलि, सवपदा, िलििकिा िथा पर्यटन प्रबद्र्िन 

 भाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरक्षण र विकास सवबन्द्िी स्थानीर्स्िरको नीलि, 
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कानून, मापदण्ड, र्ोजना, 
 कार्ायन्द्िर्न र लनर्मन 
 परुाित्ि, प्राचीन स्मारक िथा सङ्ग्ग्रहािर्को संरक्षण, सवभार, प्रबद्र्घन र विकास 
 परवपरागरि रुपमा चलिआएका जात्रा िथा पियको सञ्चािन र व्र्िस्थापन 
 स्थानीर् महत्िका िालमयक िथा सांस्कृलिक सवपदाको व्र्बस्थापन 
 पर्यटकीर् महत्िका स्थि िथा सवपदाको पवहचान, संरक्षण र प्रिद्र्िन 
 पर्यटन पूिायिार विकास िथा प्रोत्साहन 
 परुािान्त्िक, िालमयक महत्िका सवपदाहरुको संरक्षण िथा सवबद्र्िन 
 भाषा, संस्कृलि, जात्रा, पिय र िलििकिाको संरक्षण, प्रबद्र्िन र विकास । 

 


