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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानपेोखरी राजपत्र 

खण्ड ४                          संख्या 13         मिमििः २०७८।१0।२७ 
भाग २ 

कानपेोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि। 

कानेपोखरी गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको मिमि २०७८ साि िाघ २३ गिे बसेको बैठकिे 
पाररि गरेको देहाय बिोजजिको मनयिाविी सवयसाधारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको 
छ। 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिका (काययववभाजन) मनयिाविी, २०७८ 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाबाट पाररि मिमििः २०७८।१०।२३ 
कानेपोखरी गाउँपामिकाका अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण मिमििः२०७८।१०।२७ 

नेपािको संववधानको धारा २१८ िे ददएको अमधकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ 
काययपामिकािे आफ्नो कायय ववभाजनका देहायका मनयिहरु बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यी मनयिहरुको नाि "कानपेोखरी गाउँ काययपामिका (कायय ववभाजन) 
मनयिाविी, २०७८" रहेको छ। 

(२) यो मनयिाविी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा यस मनयिाविीिा-, 
(क) "अध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङका अध्यक्षिाई सम्झनपुछय। 

(ख) "उपाध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङका उपाध्यक्षिाई सम्झनपुछय। 

(ग) "काययपामिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिकािाई सम्झनपुछय। 

(घ) "कायायिय" भत्रािे कानपेोखरी गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरवन, रिाइिो, 
िोरङिाई सम्झनपुछय। 

(घ) "प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई 
सम्झनपुछय। 

(ङ) "गाउँपामिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झन ुपछय। 

(च) "वडा अध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका वडाका वडा अध्यक्षिाई 
सम्झनपुछय। 
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(छ) "ववषयगि शाखा" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको कायायिय अन्िगयिको 
ववषयगि शाखा, उपशाखा, कायायिय वा इकाई सिेििाई सम्झन ु पछय र, यस शब्दिे संववधान 
बिोजजि गाउँपामिकािाई िोवकएको काययसम्पादन गनयका िामग गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र रहने जशक्षा, 
स्वास््य, कृवष, वन, पश ुववकास जस्िा ववषयके्षत्रगि कायायिय वा शाखा वा इकाई सिेििाई सम्झन ु
पछय। 

(ज) "वडा सजचव" भन्नािे गाउँपामिकाको स्वीकृि संगठन संरचनािा वडा सजचव भई कािकाज गनय 
जजम्िेवारी पाएको िह र पदको कियचारी सम्झनपुछय र सो शब्दिे प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे 
वडा सजचव भई कािकाज गनय िोकी ददएको अन्य कियचारी सिेििाई सम्झनपुछय। 

(झ) "वडा समिमि" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्रको कुनैपमन वडाको वडा समिमििाई 
सम्झनपुछय। 

(ञ) "वडा कायायिय" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्रको कुनैपमन वडाको वडा 
कायायियिाई सम्झनपुछय।  

(ट) "सदस्य" भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको सदस्यिाई सम्झनपुछय र, सो शब्दिे गाउँ 
काययपामिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष सिेििाई सम्झनपुछय। 

(ठ) "सभा" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ सभा अमधवेशनिाई सम्झनपुछय। 

३. कायय सम्पादनिः (१) काययपामिकाको कायय सम्पादन कायायिय, वडा कायायिय एवि ्ववषयगि 
शाखाबाट हनुेछ। 

(२) कायायिय अन्िगयि रहने ववषयगि शाखा वा उपशाखा वा इकाई वा केन्रहरुको वववरण 
अनसूुची-१ िा उल्िेख भए बिोजजि हनुेछ। 

(३) उपमनयि (२) बिोजजिका ववषयगि शाखाहरु र मिमनहरुको कायय वववरण काययपामिकािे 
स्वीकृि गरे बिोजजि हनुछे। 

४. कायय ववभाजनिः (१)  कायायिय िािहिको ववषयगि शाखाबाट सम्पादन हनुे कायय अनसूुची २ 
बिोजजि हनुेछ। 

(२) काययपामिकािे उपमनयि (१) बिोजजिको ववषयगि शाखाको काििा आवश्यकिा अनसुार 
हेरफेर वा र्पघट गनय सक्नछे। 

(३) वडा समिमिबाट सम्पादन हनुे कायय अनसूुची ३ बिोजजि हनुेछ। 

(४) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काि, कियव्य र अमधकार अनसूुची ४ बिोजजि 
हनुेछ। 

(५) अध्यक्षिे ववषयगि के्षत्रको काययको िामग काययपामिकाको कुनै सदस्यिाई मनजिे गने काययको 
के्षत्रामधकार सिेि िोकी जजम्िेवारी ददन सक्नेछ। 

(६) काययपामिकािे आफ्नो काययसम्पादनका िामग अनसूुची ५ बिोजजिको ववषयगि समिमि गठन 
गरी कुनै सदस्यको संयोजकत्विा त्यस्िो समिमिको काययके्षत्र िोकी जजम्िेवारी ददन सक्नेछ। 

५. जजम्िेवारी िर्ा उत्तरदावयत्विः (१) काययपामिकाबाट सम्पादन भएका कािका िामग अध्यक्ष िर्ा 
सदस्यहरु सािवुहक रुपिा सभाप्रमि उत्तरदायी हनुेछन।् 

(२) काययपामिकाका सदस्यहरु आफूिाई िोवकएको काययका िामग व्यजिगि रुपिा काययपामिका 
िर्ा अध्यक्षप्रमि उत्तरदायी हनुेछन।् 
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(३) ववषयगि समिमिबाट सम्पादन हनु ेकािका िामग समिमिका संयोजक िर्ा सदस्यहरु सािवुहक 
रुपिा काययपामिकाप्रमि उत्तरदायी हनुछेन।् 

(४) वडा अध्यक्ष आफूिे गने कािका िामग काययपामिका, अध्यक्ष िर्ा वडा समिमिप्रमि र वडा 
समिमिबाट गररने कािका िामग सािवुहक रुपिा काययपामिका, अध्यक्ष र सभाप्रमि उत्तरदायी हनुछेन।् 

६. अमधकार प्रत्यायोजनिः (१) काययपामिकािे आफूिाई प्राप्त अमधकारिध्ये केही अमधकार अध्यक्ष 
वा उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष वा सदस्य िर्ा िािहिका समिमि वा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(२) अध्यक्षिे आफूिाई प्राप्त अमधकारिध्ये केही अमधकार कुनै सदस्य वा प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(३) वडा समिमि वा वडा अध्यक्षिे आफुिाई प्राप्त अमधकारिध्ये केही अमधकार वडा समिमिका 
कुनै सदस्य वा वडा सजचविाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

७. र्पघट, हेरफेर वा संशोधनिः (१) काययपामिकािे यस मनयिाविीिाई आवश्यकिा अनसुार र्पघट 
वा हेरफेर वा संशोधन गनय सक्नेछ। 

(२) काययपामिकािे उपमनयि (१) बिोजजि अनसूुचीिा र्पघट वा हेरफेर वा संशोधन गरेको 
ववषयको सूचना सवयसाधारणको जानकारीको िामग प्रकाशन गनुय पनेछ। 

८. बाधा अड्काउ फुकाऊिः यो मनयि कायायन्वयनको सम्बन्धिा कुनै बाधा अड्काउ परेिा यस 
मनयिाविीको भावनाको प्रमिकूि नहनुे गरी काययपामिकािे त्यस्िो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आवश्यक व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ। 

९. खारेजी र बचाउिः (१) कानेपोखरी गाउँ काययपामिका (काययववभाजन) मनयिाविी, २०७५ िाई 
खारेज गररएको छ। 

(२) उपमनयि (१) िा उजल्िजखि मनयिाविी बिोजजि भए गरेका काि कारवाही यसै मनयिाविी 
बिोजजि भए गरेको िामननछे। 
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अनसूुची १ 

(मनयि ३ को उपमनयि (२) सँग सम्बजन्धि) 
गाउँ काययपामिकाको कायायियिा रहन ेववषयगि शाखा  

(शाखा, कायायिय, उपशाखा, इकाई) को वववरणिः 
१. सािान्य प्रशासन शाखा 
(क) स्र्ानीय सेवा िर्ा जनशजि ववकास  

(ख) सावयजमनक खररद िर्ा सम्पजत्त व्यवस्र्ापन 

(ग) स्र्ानीय िह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ध र सिन्वय िर्ा वडासँगको सिन्वय  

(घ) नगर प्रहरी व्यवस्र्ापन 

(ङ) न्याय, कानून िर्ा िानव अमधकार प्रवर्द्यन 

(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रववमध ववकास िर्ा ववस्िार र एफ.एि. सञ्चािन  

(छ) बजार अनगुिन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा वहि संरक्षण 

(ज) बैठक िर्ा ववधायन 

(झ) आन्िररक िेखापरीक्षण 

(ञ) ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपामध िर्ा ववभषूण 

(ट) बजार अनगुिन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा वहि संरक्षण 

(ठ) सहकारी 
(ड) ववपद् व्यवस्र्ापन िर्ा वारुण यन्त्र व्यवस्र्ापन 
(ण) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, सिन्वय िर्ा मनयिन 
(ट) उद्योग, रोजगार प्रवर्द्यन िर्ा गररवी न्यनुीकरण 
(ठ) वन, भसंूरक्षण, वन्यजन्ि,ु जिाधार, जमडबटुी िर्ा जैववक ववववधिा 
२. राजश्व िर्ा आमर्यक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्व नीमि िर्ा प्रशासन 

(ख) आमर्यक प्रशासन 

३. पूवायधार ववकास शाखा 
(क) सडक िर्ा यािायाि व्यवस्र्ा  

(ख) जिववद्यिु, उजाय, सडक वत्ती िर्ा मसंचाई 

(ग) मसँचाई िर्ा जिउत्पन्न प्रकोप मनयन्त्रण  

(घ) खानी िर्ा खमनज  

(ङ) वािावरण, पयायवरण एवं जिाधारक्षते्र संरक्षण िर्ा फोहरिैिा व्यवस्र्ापनिः 
४. घर/नक्सा पास शाखा 
(क) भवन िर्ा भवन संवहिा एवं मनिायण इजाजि (मडजाइन सिेि)  

(ख) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय, भउूपयोग िर्ा वस्िी ववकास 

(ग) बस्िी ववकास 
५. कृवष ववकास शाखा 
(क) कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्र्ापन 

६. पशसेुवा शाखा 
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(क) पशपुािन िर्ा पश ुस्वास््य व्यवस्र्ापन 
७. जशक्षा िर्ा सािाजजक ववकास शाखा 
(क) आधारभिू िर्ा िाध्यमिक जशक्षा 
(ख) खेिकुद िर्ा अमिररि वियाकिाप 

(ग) यवुा, िवहिा बािबामिका, ज्येष्ठ नागररक, मभन्न क्षििा भएका व्यजि 
(घ) सािाजजक सरुक्षा काययिि िर्ा व्यजिगि घटना दिाय 
(ङ) सस्कृमि, सम्पदा, िमििकिा िर्ा पययटन प्रवर्द्यन 

(च) िैवङ्गक सिानिा 
८. स्वास््य शाखा 
(क) आधारभिू स्वास््य िर्ा सरसफाई 

(ख) स्वच्छ वपउनेपानी व्यवस्र्ापन 
९. योजना िर्ा अनगुिन शाखा 
(क) योजना िजुयिा, कायययोजना ियारी, उपभोिा समिमि िर्ा टोि ववकास संस्र्ा पररचािन 
(ख) अनगुिन/िूल्याकंन िर्ा ि्याकं व्यवस्र्ापन 
(ग) सावयजमनक मनजी साझेदारी 
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अनसूुची २ 

(मनयि ४ को उपमनयि (१) सँग सम्बजन्धि) 

ववषयगि शाखाको कायय ववभाजनिः 
१. सािान्य प्रशासन शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
स्र्ानीय सेवा िर्ा जनशजि ववकासिः 

• स्र्ानीय सेवाको व्यवस्र्ापन सम्बन्धी नीमि, िापदण्ड, सेवा शिय, योजना, कायायन्वयन र 
मनयिन, 

• नेपािको संववधानको धारा ३०२ बिोजजि सिायोजन भई आउने कियचारीको व्यवस्र्ापन, 
• स्र्ानीय सेवाको व्यवस्र्ापन सम्बन्धी अन्य कायय, 
• गाउँपामिकाको संगठन ववकास, सङ्गठन संरचना िर्ा दरबन्दी मनधायरण, जनशजि व्यवस्र्ापन 

र वृजत्त ववकास, 

• स्र्ानीय सेवाको व्यवस्र्ापनिा सूचना िर्ा सञ्चार प्रववमधको उपयोग, प्रवर्द्यन र मनयिन, 
• िानव संसाधन ववकासका िामग अल्पकािीन िर्ा दीघयकािीन योजना िजुयिा, 
• गाउँपामिकािा सावयजमनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्र्ापन, 
• स्र्ानीय शाजन्ि समिमि सम्बन्धी काययहरु। 

सावयजमनक खररद िर्ा सम्पजत्त व्यवस्र्ापनिः 
• गाउँपामिकाको िामग सावयजमनक खररद िर्ा अन्य बन्दोबस्िीका सािान सम्बन्धी ववषय, 
• गाउँपामिका क्षते्रमभत्रको सावयजमनक िर्ा सरकारी सम्पजत्त, सािदुावयक सम्पजत्त, भवन, सडक, 

पसि, व्यवसाय, पूबायधार, उद्योग, खानी िर्ा खमनज, वनको वववरण सवहिको अद्यावमधक 
अमभिेख, 

• गाउँपामिकाको स्वामित्विा रहेको सम्पजत्तको अद्यावमधक अमभिेख, 
• गाउँपामिकाजस्र्ि सरकारी सम्पजत्तको एकीकृि वववरण। 

अन्य स्र्ानीय िह, प्रदेश र संघसगँको सम्बन्ध र सिन्वय िर्ा वडासगँको सिन्वय 

• संघ िर्ा प्रदेश िहिा संववधान िर्ा कानून बिोजजिको सहभामगिा िर्ा प्रमिमनमधत्व, 
• जजल्िा सिन्वय समिमिसँगको सिन्वय, 
• वडा िहसँगको सम्पकय  र सिन्वय, 
• पत्राचार, सभा, सिारोह, जशष्टाचार, 

नगर प्रहरी व्यवस्र्ापन 

• संघीय िर्ा प्रदेश कानूनको अमधनिा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन िर्ा व्यवस्र्ापन नीमि, 

कानून, िापदण्ड, कायायन्वयन र मनयिन,  

नगर प्रहरी िाफय ि देहायका कायय सम्पादन गने- 
• नीमि, कानून, िापदण्ड, मनणययहरु कायायन्वयनिा सहयोग, 

• सावयजमनक सम्पजत्तको संरक्षण, 

• गाउँपामिकािा हनु ेसभा सिारोह, परम्परा िर्ा जात्रा चाडपवयको व्यवस्र्ापनिा सहयोग, 

• स्र्ानीय बजार िर्ा पावकय ङ्ग स्र्िको व्यवस्र्ापनिा सहयोग, 

• नगर प्रहरी सम्बन्धी काययपामिकािे िोके बिोजजिका नीमि, योजना, काययिि कायायन्वयन,   
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• गाउँ बस्िी सरसफाई सम्बन्धी िापदण्डको कायायन्वयन र कसूर उपर छानववन र 
अनसुन्धान, 

• स्र्ानीय न्यावयक समिमििे गरेका आदेश, फैसिा कायायन्वयनिा सहयोग, 

• कायायिय पररसर, सम्पदा, सावयजमनक, ऐिानी, पमिय जग्गा, सावयजमनक भवन िर्ा भौमिक 
पूवायधारको संरक्षण र सरुक्षा, 

• ववपद् व्यवस्र्ापनिा सहयोग, 

• अपराध रोकर्ाि िर्ा अनसुन्धानिा सहयोग, 

• फूटपार् व्यवस्र्ापन, 
• मनिायण मनयिन, 
• गणुस्िर मनयन्त्रण, 
• नगर प्रहरी पररचािन सम्बन्धी अन्य कायय। 

न्यावयक समिमिको सजचवािय, न्याय, कानून, िानव अमधकार प्रवर्द्यन िर्ा िेिमििाप र िध्यस्र्िा, 
मनणयय िर्ा फैसिा कायायन्वयनिः 

• न्यावयक समिमिको सजचवािय सम्वन्धी कायय, 
• न्याय िर्ा कानूनी राज्यको पररपािना, 
• िानव अमधकारको संरक्षण िर्ा प्रवर्द्यन, 
• व्यजि र सिदुायबीच िेिमििाप र िध्यस्र्िाको व्यवस्र्ापन, 
• न्यावयक मनणयय िर्ा फैसिा कायायन्वयन। 

सूचना िर्ा सञ्चार प्रववमध ववकास िर्ा ववस्िार र एफ.एि. सञ्चािन 

• आफ्नो क्षेत्रमभत्र इन्टरनेट सेवा, टेमिसेन्टर, केबिु िर्ा िारववहीन टेमिमभजन प्रसारणको 
अनिुमि, नवीकरण र मनयिन, 

• एक सय वाटसम्िको एफ. एि. रेमडयो सञ्चािन अनिुमि, नवीकरण र मनयिन, 
• आफ्नो क्षेत्रमभत्र पत्रपमत्रकाको प्रकाशन अनिुमि, अमभिेख िर्ा मनयिन, 
• अमभिेख व्यवस्र्ापनिा नवीनिि सूचना प्रववमधको प्रयोग,  

• सूचना िर्ा सञ्चार प्रववमधिा सवयसाधारण जनिाको सहज र सरि पहुँच िर्ा सूचना प्रववमधको 
ववकास र ववस्िार सम्बन्धी काययिि िजुयिा र कायायन्वयन, 

• बैज्ञामनक अध्ययन, अनसुन्धान र प्रववमध ववकासिा िगानी, 
• सूचना िर्ा सञ्चार प्रववमधिा आधाररि ि्याङ्क व्यवस्र्ापन। 

बजार अनगुिन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा वहि संरक्षणिः 
• स्र्ानीय व्यापार, वाजणज्य, वस्िकुो िाग, आपूमिय व्यवस्र्ापन िर्ा अनगुिन, 
• बजार िर्ा हाट बजार व्यवस्र्ापन, 
• उपभोिा अमधकार िर्ा वहि सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, कायायन्वयन र मनयिन, 
• स्र्ानीय वस्िहुरूको उत्पादन, आपूमिय िर्ा मनकासी प्रके्षपण, िूल्य मनधायरण र अनगुिन, 
• स्र्ानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवायधार मनिायण, 

• स्र्ानीय वस्ि ुर सेवा व्यापारको िूल्य िर्ा गणुस्िरको अनगुिन र मनयिन, 

• उपभोिा सचेिना, िजक्षि उपभोिाको िगि व्यवस्र्ापन र स्र्ानीय वस्ि ुिर्ा सेवाको 
गणुस्िर परीक्षण, 
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• खाद्य पदार्यको गणुस्िर मनयन्त्रण, 

• खानेपानीको गणुस्िर मनयन्त्रण, 

• स्र्ानीय व्यापार प्रवर्द्यन सहजीकरण र मनयिन, 

• स्र्ानीय बौविक सम्पजत्तको संरक्षण, प्रवर्द्यन र अमभिेखाङ्कन । 

वैठक िर्ा ववधायनिः 
• काययपामिका िर्ा सभाको बैठक व्यवस्र्ापन, 

• काययपामिकाको मनणययहरुको ववद्यिुीय िाध्यिबाट अमभिेखीकरण िर्ा प्रकाशन,  

• काययपामिका िर्ा सभािा पेश गनुयपने ववमभन्न नीमि, मनयि िर्ा कानूनको िस्यौदािा संयोजन, 

• काययपामिकाका ववमभन्न समिमि, उपसमिमि, काययदिको बैठक व्यवस्र्ापन, 

• नीमि, कानूनको प्रिाजणि प्रमिको संरक्षण, प्रकाशनका िामग सिन्वय, 

• ववधायन सम्वन्धी अन्य कायय, 
• राजपत्र प्रकाशन। 

आन्िररक िेखापरीक्षणिः 
• गाउँ काययपामिकाको कायायिय, िािहिका सािदुावयक ववद्यािय र स्वास््य संस्र्ाहरुको 

आन्िररक िर्ा पूवय िेखापरीक्षण, 

• िेखापरीक्षण वववरण (बेरुजकूो िगि सिेि) को अमभिेख व्यवस्र्ापन,  

• अजन्िि िेखापरीक्षण काययिा सहयोग, सिन्वय र सहजीकरण, 

• िेखापािनसम्वन्धी क्षििा ववकास कायय। 

ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपाधी, ववभषुणिः 
• स्र्ानीय चाडपवय, सावयजमनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आददको व्यवस्र्ापन, 

• उपाधी िर्ा ववभषुण सम्वन्धी मसफाररश, अमभिेख। 

सहकारी सम्बन्धीिः 
• सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्डको मनिायण, कायायन्वयन र मनयिन, 

• स्र्ानीय सहकारी संस्र्ाको दिाय, अनिुिी, खारेजी र ववघटन, 

• सहकारी वचि िर्ा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्र्ानीय िापदण्ड मनधायरण र मनयिन, 

• सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयगि, प्रादेजशक र स्र्ानीय संघ संस्र्ासँग सिन्वय र 
सहकायय, 

• सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीय ि्याङ्क व्यवस्र्ापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

• स्र्ानीय सहकारीको क्षििा अमभवृवि, 

• स्र्ानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्यन, ववकास र पररचािन। 

ववपद् व्यवस्र्ापन िर्ा वारुण यन्त्र व्यवस्र्ापनिः 
• ववपद् व्यवस्र्ापन सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड िर्ा स्र्ानीयस्िरका आयोजनाको 

कायायन्वयन र मनयिन, 

• ववपद् पूवय ियारी िर्ा प्रमिकायय योजना, जोजखि न्यूनीकरण कायय योजना, 
• ववपद् पूवय ियारी, खोज िर्ा उिार, राहि सािग्रीको पूवय भण्डारण, वविरण र सिन्वय, 

• ववपद् जोजखि क्षेत्रको नक्साङ्कन िर्ा बस्िीहरूको पवहचान र स्र्ानान्िरण, 
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• ववपद् व्यवस्र्ापनिा सङ्घ, प्रदेश र स्र्ानीय सिदुाय, संघ संस्र्ा, मनजीके्षत्रसँग सहयोग, सिन्वय 
र सहकायय, 

• ववपद् व्यवस्र्ापन कोषको स्र्ापना िर्ा सञ्चािन र स्रोि साधनको पररचािन, 

• ववपद् पश्चाि ्स्र्ानीयस्िरको पनुस्र्र्ापना र पनुमनयिायण, 

• ववपद् सम्बन्धी ि्याङ्क व्यवस्र्ापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

• प्राकृमिक प्रकोपको रोकर्ाि र पूवय ियारी, 
• ववपद् जोजखि न्यूनीकरणका िामग पूवय सूचना प्रणािी सम्बन्धी काययििको िजुयिा र 

कायायन्वयन,  

• नगर प्रहरी िाफय ि बारुण यन्त्रको सञ्चािन िर्ा व्यवस्र्ापन, 

• स्र्ानीय आपिकािीन कायय सञ्चािन प्रणािी । 

गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, सिन्वय िर्ा मनयिनिः 
• स्र्ानीयस्िरिा सिाजकल्याण सम्वन्धी संघसंस्र्ा (गैरसरकारी, सािाजजक िर्ा सािदुावयक 

संघसंस्र्ा) को दिाय, नवीकरण िर्ा मनयिन, 

• गठुी, कोष िर्ा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्र्ापन, 

• मनजी िर्ा गैरसरकारी के्षत्रसगँ सिन्वय र सहकायय, 
• सिन्वय र पररचािन, 

• सािाजजक संघसंस्र्ा सम्बन्धी अन्य ववषय।  

उद्योगिः 
• िघ,ु घरेि ुिर्ा साना उद्योगको दिाय, नवीकरण, खारेजी र मनयिन, 

• िघ,ु घरेि ुिर्ा साना उद्योगको ववकास र प्रवर्द्यन, 

• उद्यिजशििा प्रवर्द्यन, 

• व्यापाररक फिय, पसिको दिाय, अनिुमि, नवीकरण, खारेजी र मनयिन, 

• सीप ववकास सम्बन्धी काययको प्रवर्द्यन। 

रोजगार प्रवर्द्यन िर्ा गररबी न्यूनीकरण 

• गररबी मनवारण सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, मनयिन  र अध्ययन अनसुन्धान, 

• गररबी मनवारणको स्र्ानीय रणनीमि िजूयिा, 
• गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्र्ानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्र्ापन र मनयिन, 

• गररबी मनवारण सम्बन्धी राविय, प्रादेजशक र स्र्ानीय संस्र्ासँग सम्पकय , सिन्वय र सहकायय, 
• रोजगार िर्ा बेरोजगारको ि्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको स्र्ापना, 
• स्र्ानीयस्िरिा रहेका ववदेशी श्रमिकको िगि सङ्किन िर्ा सूचना व्यवस्र्ापन, 

• पवहचान भएका गररब घरपररवार एवं िजक्षि सिूह सम्बन्धी स्र्ानीय योजना, काययिि, स्रोि 
पररचािन र व्यवस्र्ापन, 

• संघीय र प्रदेश कानून बिोजजि स्र्ानीय िहिा सकुुम्बासीको पवहचान र अमभिेख 
व्यवस्र्ापन, 

• सकुुम्बासी सम्बन्धी जीववकोपाजयन र बसोबास व्यवस्र्ापन, 

• रोजगारीका अवसर मसजयना सम्वन्धी। 

वन, भसंूरक्षण, वन्यजन्ि,ु जिाधार, जमडबटुी िर्ा जैववक ववववधिािः 
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• वन, जङ्गि, वन्यजन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, वािावरण, पयायवरण िर्ा जैववक ववववधिा 
सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र मनयिन, 

• सािदुावयक, ग्रािीण िर्ा शहरी, धामियक, कवमुियिी वनको संरक्षण, सम्वर्द्यन, उपयोग र 
मनयिन,  

• सािदुावयक वन उपभोिा सिूहको व्यवस्र्ापन, 

• िध्यविी क्षते्रको सािदुावयक, धामियक र कबमुियिी वनको व्यवस्र्ापन, 

• नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार िर्ा सडक वकनारिा वृक्षारोपण व्यवस्र्ापन, 

• मनजी िर्ा व्यवसावयक वनको प्रवर्द्यन र मनयिन, 

• सावयजमनक खािी जग्गा, पाखा वा क्षेत्रिा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्र्ापन, 

• जडीबटुी िर्ा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्किन, प्रवर्द्यन, 

प्रशोधन, र बजार व्यवस्र्ापन, 

• वनबीऊ बगैँचा स्र्ापना, व्यवस्र्ापन र प्रवर्द्यन, 

• नसयरी स्र्ापना, मबरुवा उत्पादन, वविरण, रोपण र प्रवर्द्यन, 

• वन्यजन्ि ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र अनगुिन, 

• वन्यजन्िबुाट स्र्ानीय सिदुायिा पने प्रभाव रोकर्ाि, व्यवस्र्ापन,  

• स्र्ानीय प्राणी उद्यान (जचमडयाखाना) को स्र्ापना र सञ्चािन, 

• स्र्ानीय वन्यजन्ि ुपययटन र आयआजयन, 

• स्र्ानीयस्िरिा आखेटोपहारको व्यवस्र्ापन, 

• वन, वन्यजन्ि ुिर्ा चराचरुुङ्गीको अमभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान, 
• रैर्ान ेप्रजामिको संरक्षण र प्रवियन,  

• मिचाहा प्रजामिको मनयन्त्रण, 

• जैववक ववववधिाको संरक्षण र अमभिेख, 

• सािदुावयक भसंूरक्षण र सोिा आधाररि आय आजयन काययिि, 

• भसंूरक्षण र जिाधार व्यवस्र्ापनजन्य सािदुावयक अनकूुिन, 

• जिवायू पररवियन अनकुुिन कायय,  
• आय आजयनिा आधाररि जडीबटुीको संरक्षण, प्रवर्द्यन, व्यवस्र्ापन। 

• अन्य कुनै शाखािाई निोवकएको काि। 

२. राजस्व िर्ा आमर्यक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
राजस्व नीमि िर्ा प्रशासनिः 

• राजस्व सम्बन्धी नीमि, कानून िजूयिा, कायायन्वयन र मनयिन (राजस्व चहुावट मनयन्त्रण 
सिेि) 

• सम्पजत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रजजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क 
दस्िरु, पययटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भमूिकर (िािपोि), दण्ड जररवाना, 
िनोरञ्जन कर, बहाि ववटौरी कर, घरजग्गा कर, ििृ वा िाररएको जीवजन्िकुो हाड, मसँग, 

पवाखँ, छािािा कर, प्राकृमिक स्रोि साधन, व्यवसावयक कर सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, 

कायायन्वयन, बाँडफाँड, संकिन र मनयिन, अन्य आय व्यवस्र्ापन, 
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• सावयजमनक खचय िर्ा प्राकृमिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड 
िर्ा मनयिन र सोको सङ्किन िर्ा बाँडफाँड, 

• आफ्नो क्षेत्रमभत्र राजस्वका दर िर्ा अन्य शलु्क मनधायरण, संघीय र प्रदेश कानून बिोजजि 
प्राकृमिक श्रोि साधन र सेवा शलु्क जस्िा रोयल्टी सङ्किन, सिन्वय र मनयिन, 

• स्र्ानीय पूवायधार सेवा र उपयोगिा सेवा शलु्क िर्ा दस्िरु (नीमि, कानून, िापदण्ड, मनयिन, 

शलु्क मनधायरण, संकिन िर्ा व्यवस्र्ापन), 

• िािपोि संकिन, 

• कानून बिोजजि ढंुगा, मगट्टी, वािवुा, िाटो, ननु, स्िेट, फायरक्िे जस्िा खानी खनीज पदार्यको 
सवेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किन, 

• टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोमनङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, याजफ्टङ्ग शलु्क, 

• सािदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्र्ापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन, 

• पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्िा सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन, 

• प्राकृमिक स्रोिको उपयोग सम्बन्धी नीमि मनधायरण र कायायन्वयन िर्ा प्रदेश र संघीय 
िापदण्ड पािना, 

• प्रचमिि कानून बिोजजि दण्ड जररवाना, 
• बाँकी बक्यौिा रकिको िगि र असिु उपर,  

• करदािा जशक्षा िर्ा करदािा वववरण अद्यावमधक, 

• ववत्तीय स्रोि साधनको सििािूिक बाडँफाडँ, 

• आमर्यक साधनको िहत्ति उपयोग िर्ा पररचािन, 

• राजस्व परािशय समिमि सम्बन्धी ववषय, 

• स्र्ानीय राजस्व प्रवर्द्यनका िामग प्रोत्साहन,  

• राजस्वको सम्भाव्यिा अध्ययन, 

• राजस्व सूचना िर्ा ि्याङ्कको आदान प्रदान, 

• संघीय िर्ा प्रदेश कानून बिोजजि बजेट घाटापूमियको स्रोि व्यवस्र्ा । 

आमर्यक प्रशासनिः 
• आमर्यक (काययववधी) नीमि, कानून, िापदण्ड, कायायन्वयन र मनयिन, आमर्यक प्रशासन र 

व्यवस्र्ापन, 

• बजेट सीिा मनधायरण, बजेट िजूयिा, कायायन्वयन र मनयिन, 

• स्र्ानीय सजञ्चि कोष िर्ा आकजस्िक कोषको व्यवस्र्ापन, 

• िगानी र िाभांशको व्यवस्र्ापन, 

• िेखा व्यवस्र्ापन, खचय, राजस्व, धरौटी, काययसञ्चािन कोष िर्ा अन्य सरकारी कोष िर्ा 
सम्पजत्तको एकीकृि वववरण, 

• सिवष्टगि आमर्यक अवस्र्ाको ववश्लषेण,  

• ऋण िर्ा अनदुानको व्यवस्र्ापन र मनयिन, 

• िगानी प्रके्षपण (सहकारी, सहकारी िर्ा मनजी) र ववत्तीय व्यवस्र्ापन, 

• कारोबारको िेखांकन, मनयन्त्रण िर्ा व्यवस्र्ापन, 

• राजस्व िर्ा व्ययको अनिुान, 
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• बेरुजू फछौट, 

• आमर्यक प्रशासन र व्यवस्र्ापन सम्बन्धी अन्य ववषय। 

३. पूवायधार ववकास शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
सडक िर्ा यािायाि व्यवस्र्ा 

• स्र्ानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक िर्ा यािायाि सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड 
िर्ा मनयिन, 

• स्र्ानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्ग े पिु, पिेुसा र िटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुयोजनाको िजुयिा, कायायन्वयन र स्िरोन्नमिका आयोजनाको पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन, 

िियिसम्भार, 

• यािायाि सरुक्षा व्यवस्र्ापन र मनयिन, 

• स्र्ानीय सावयजमनक यािायािको रुट मनधायरण, अनिुमि, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गणुस्िर, 

भाडा दर मनधायरण र मनयिन, 

• ट्याक्सी सेवा अनिुिी, व्यवस्र्ापन र मनयिन, 

• वािावरणिैत्री, जिवाय ु पररवियन अनकूुिन, अपाङ्गिा र िैवङ्गगिैत्री यािायाि प्रणािीको 
प्रवर्द्यन,  

• आधारभिू यािायाि सम्बन्धिा प्रदेश सरकारसँग सिन्वय, 

• यािायाि क्षेत्रिा िगानी अमभवृवि, 

• यािायाि सवुवधािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहुँच, 

• यािायाि क्षेत्रिा वािावरणिैत्री प्रववमधिाई प्रोत्साहन, 

• मनजी यािायाि मनयिन िर्ा व्यवस्र्ापन । 

जिववद्यिु, उजाय, सडक वत्ती र मसंचाईिः 
• जिववद्यिु, उजाय र सडक बत्ती, 
• साना जिववद्यिु आयोजना, नवीकरणीय उजाय िर्ा वैकजल्पक ऊजाय सम्वन्धी सम्बन्धी नीमि, 

कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र मनयिन, 

• वैकजल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रववमध ववकास र हस्िान्िरण, क्षििा अमभवृवि िर्ा प्रवर्द्यन, 

• ववद्यिु वविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्र्ापन, सञ्चािन र मनयिन, 

• जनसहभामगिािा आधाररि स्वदेशी िगानीिाई प्रार्मिकिा दददै जिस्रोिको बहउुपयोगी 
ववकास काययििको िजुयिा र कायायन्वयन, 

• स्र्ानीय ववद्यिु वविरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्र्ापन, सञ्चािन र मनयिन, 

• सडक वत्तीको व्यवस्र्ा, 
मसंचाई िर्ा जिउत्पन्न प्रकोप मनयन्त्रणिः 

• मसँचाई सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड मनधायरण र मनयिन, 

• मसँचाई सम्बन्धी गरुुयोजनाको िजुयिा, कायायन्वयन र स्िरोन्नमिका आयोजनाको पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन, िियिसम्भार र मनयिन, 

• स्र्ानीय साना, सिह िर्ा भमूिगि मसचँाई प्रणािीको सञ्चािन मनिायण, सधुार, िियिसम्भार 
िर्ा सेवा शलु्कको मनधायरण र सङ्किन व्यवस्र्ापन, 

• जिउत्पन्न प्रकोप मनयन्त्रण सम्वन्धी, 
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• िटबन्ध, नदी मनयन्त्रण िर्ा नदीको व्यवस्र्ापन र मनयिन, 

• साना जि उपयोग सम्बन्धी आयोजना िजुयिा, कायायन्वयन र अनगुिन । 

खानी िर्ा खमनजिः 
• खानी िर्ा खमनज पदार्यको संरक्षण सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड िर्ा योजनाको 

कायायन्वयन र मनयिन, 

• ढुङ्गा, मगटी, बािवुा, िाटो, ननु, स्िेट, खरीढुङ्गा, फायरक्िे जस्िा खानीजन्य वस्ि ु सवेक्षण, 

अन्वेषण, उत्खनन,् 

• ढुङ्गा, मगट्टी, बािवुा, ननु, िाटो, खरीढुङ्गा, फायर क्िे िर्ा स्िेट आदद खानीजन्य वस्िकुो 
संरक्षण, ववकास, उत्खनन ्र उपयोग सम्बन्धी दिाय, अनिुमि, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्र्ापन, 

• खानी िर्ा खमनज पदार्य सम्बन्धी सूचना िर्ा ि्याङ्क सङ्किन, अमभिेखन िर्ा व्यवस्र्ापन, 

• भौगमभयक नक्सा प्रकाशन । 

वािावरण, पयायवरण एवं जिाधारक्षते्र संरक्षण िर्ा फोहरिैिा व्यवस्र्ापनिः 
• स्वच्छ िर्ा स्वस्र् वािावरण र जिाधार िर्ा वन्ययजन्िकुो संरक्षण व्यवस्र्ापन सम्बन्धी 

नीमि, कानून, काययिि िजूयिा, कायायन्वयन र मनयिन, 

• बकृ्षारोपण, हररयािी िर्ा हररि क्षेत्रको प्रवयिन, 

• फोहरिैिा सङ्किन, पनुिः उपयोग, प्रशोधन, ववसजयन र सोको सेवा शलु्क मनधायरण र मनयिन, 

• सरसफाई  िर्ा स्वास््यजन्य फोहोरिैिाको व्यवस्र्ापन, 

• वाय ुिर्ा ध्वनीको प्रदूषण मनयन्त्रण, 

• हामनकारक पदार्यहरूको मनयिन िर्ा  मनयन्त्रण, 

• सावयजमनक शौचािय व्यवस्र्ापन, 

• वािावरणीय जोजखि न्यूनीकरण, 

• न्यून कावयनिखुी िर्ा वािावरणिैत्री ववकास अविम्बन, 

• वािावरण संरक्षण क्षेत्र मनधायरण र व्यवस्र्ापन, 

• पानी िहुानको संरक्षण, 

• पवहरो मनयन्त्रण, 

• जिवायू पररवियन अनकूुिन काययिि । 

४. घर/नक्सा पास शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
भवन िर्ा भवन संवहिा एवं मनिायण इजाजि (मडजाइन सिेि) 

• भवन सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड िर्ा सो सम्वन्धी योजना िजुयिा, आयोजना पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्वयन र मनयिन, 

• राविय भवन संवहिा िर्ा िापदण्ड बिोजजि भवन मनिायण अनिुमि र मनयिन, 

• भवन मनिायण इजाजि, भवन संवहिा कायायन्वयन, 

• भवन मनिायणको नक्शा स्वीकृमि, संशोधन, मनयिन, 

• परुाित्व, प्राचीन स्िारक र संग्रहािय संरक्षण, सम्वर्द्यन र पनुिःमनिायण, 

• सरकारी भवन, ववद्यािय, सािदुावयक भवन, सभागहृ िर्ा अन्य सावयजमनक भवन िर्ा 
संरचनाको मडजाइन मनिायण र अनगुिन। 

जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पजुाय,  भउूपयोग िर्ा व्यवजस्र्ि वस्िी ववकासिः 



कानपेोखरी राजपत्र भाग २, 
खण्ड ४, संख्या 13, मिमि: २०७८।१0।२७ 

14 

• प्रादेजशक िापदण्ड बिोजजि घरजग्गा धनी दिाय प्रिाणपजुाय वविरण िर्ा िगि व्यवस्र्ापन, 

• भमूिको वगीकरण अनसुारको िगि,  

• जग्गाको वकत्ताकाट र भमूि िगि (नक्शा, से्रस्िा) मनिायण र संरक्षण, 

• सरकारी प्रयोजनका िामग जग्गा प्रामप्त, िआुब्जा मनधायरण िर्ा वविरणिा सिन्वय र 
सहजीकरण, 

• जग्गा वववाद सिाधानिा िेिमििाप र िध्यस्र्िा, 
• सावयजमनक स्िारक र परुािाजत्वक िहत्व िगायि वन, सीिसार क्षते्र, िटविी क्षेत्रका जग्गा 

सम्बन्धी िगि, 

बस्िी ववकासिः 
• शहरीकरण, बस्िी ववकास सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड िर्ा सो सम्वन्धी योजना िजुयिा, 

आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायायन्वयन र मनयिन, 

• आधारभिू आवासका योजना िजुयिा र कायायन्वयन, 

• गाउँपामिकािा अव्यवजस्र्ि बसोबास व्यवस्र्ापन काययििको िजुयिा र कायायन्वयन, 

• आधारभिू बसोवास सम्बन्धिा प्रदेश सरकारसँग सिन्वय, 

• योजनावि र व्यवजस्र्ि वस्िी ववकासका काययििको िजुयिा कायायन्वयन, 

• एकीकृि बस्िी ववकासका िामग जग्गाको एकीकरण िर्ा जग्गा ववकास र व्यवस्र्ापन, 

• सङ्घीय िर्ा प्रदेश कानूनको अधीनिा रही आफ्नो क्षते्रको भउूपयोग नीमि, योजना, काययिि 
िजुयिा र कायायन्वयन,  

• सङ्घीय िर्ा प्रदेशको िापदण्डको अधीनिा रही व्यवजस्र्ि बस्िी ववकासका काययििको 
िजुयिा र कायायन्वयन, 

• संघीय र प्रदेश कानून बिोजजि स्र्ानीय िहिा सकुुम्वासी पवहचान र अमभिेख व्यवस्र्ापन, 

• स्र्ानीयस्िरिा सकुुम्वासी सम्वन्धी जीववकोपाजयन र वसोवास व्यवस्र्ा, 
• एकीकृि वस्िी ववकासका िामग जग्गाको एकीकरण िर्ा जग्गा ववकास र व्यवस्र्ापन । 

५. कृवष ववकास शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
• कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना, 

कायायन्वयन र मनयिन, 

• कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िर्ा हाटबजारको पूवायधार मनिायण, साना मसँचाई मनिायण, 

िामिि, प्रववमध प्रसार, प्राववमधक टेवा, कृवष सािाग्री आपूमिय र कृषक क्षििा ववकास 
काययििको सञ्चािन, 

• कृवषजन्य प्राकृमिक प्रकोप िर्ा िहािारी रोगको मनयन्त्रण, 

• कृवष वािावरण संरक्षण िर्ा जैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवर्द्यन, 

• कृवष प्रसार िर्ा जनशजिको प्रके्षपण, व्यवस्र्ापन र पररचािन, 

• उच्च िूल्ययिु कृवषजन्य वस्िकुो प्रवर्द्यन, ववकास िर्ा बजारीकरण, 

• कृवषसम्वन्धी वीिा र कजाय सहजीकरण, 

• शीि भण्डारणको व्यवस्र्ापन, 

• कृषकहरूको क्षििा अमभववृि, प्राववमधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण, 

• कृवष बीउ ववजन, नश्ल, ििखाद र रसायन िर्ा औषमधहरूको आपूमिय, उपयोग र मनयिन, 
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• कृषक सिूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ानीय सङ्घ संस्र्ाहरूको सिन्वय, व्यवस्र्ापन 
र मनयिन, 

• कृवष सम्बन्धी प्रववमधको संरक्षण र हस्िान्िरण, 

• कृवष ि्याङ्कको व्यवस्र्ापन र सूचना प्रणािी िर्ा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार, 

• कृवष स्रोि केन्रको स्र्ापना र व्यवस्र्ापन । 

६. पश ुसेवा शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
• पशपुािन र पश ुस्वास््य सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र 

मनयिन, 

• पशपंुक्षी बजार सूचना, हाटबजारको पूवायधार मनिायण, िामिि, प्राववमधक टेवा, कृषक क्षििा 
ववकास काययििको सञ्चािन र मनयिन, 

• पशपंुक्षीजन्य प्राकृमिक प्रकोप िर्ा िहािारी रोगको मनयन्त्रण, 

• पशपंुक्षी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्र्ापन, 

• पशनुश्ल सधुार पिमि ववकास र व्यवस्र्ापन 

• पशपंुक्षी सम्बन्धी बीिा र कजाय सहजीकरण 

• स्र्ानीय चरन िर्ा खकय  ववकास र व्यवस्र्ापन, 

• पश ुआहारको गणुस्िर मनयिन, 

• स्र्ानीयस्िरिा पशपंुक्षी सम्बन्धी ि्याङ्कको व्यवस्र्ापन र सूचना प्रणािी, 
• पश ुबधशािाको व्यवस्र्ापन र मनयिन, 

• पशपुािन िर्ा पश ुस्वास््य सम्बन्धी अन्य कायय। 

७. जशक्षा िर्ा सािाजजक ववकास शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
आधारभिू िर्ा िाध्यमिक जशक्षािः  

• प्रारजम्भक बाि जशक्षा िर्ा ववद्यािय जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खिुा िर्ा वैकजल्पक जशक्षा 
(गरुुकुि, िदरसा, गमु्बा आदद), मनरन्िर मसकाइ िर्ा ववशेष जशक्षा सम्बन्धी नीमि, कानून, 

िापदण्ड, योजनाको मनिायण, कायायन्वयन र मनयिन, 

• प्राववमधक जशक्षा िर्ा व्यावसावयक िामििको योजना िजुयिा, सञ्चािन, अनिुमि र मनयिन, 

• पाठ्यिि र पाठ्यसािग्रीको वविरण िर्ा कायायन्वयन, 

• ववद्यािय जशक्षक िर्ा कियचारी व्यवस्र्ापन, 

• ववद्याियको नक्साङ्कन, अनिुमि, स्वीकृमि, सिायोजन िर्ा मनयिन, 

• शैजक्षक पूवायधार मनिायण र िियिसम्भार, 

• आधारभिू िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्र्ापन, 

• ववद्यार्ी मसकाइ उपिब्धीको परीक्षण र व्यवस्र्ापन, 

• ववद्यार्ी प्रोत्साहन िर्ा छात्रवृजत्तको व्यवस्र्ापन, 

• शैजक्षक परािशय सेवाको अनिुमि िर्ा मनयिन, 

• स्र्ानीयस्िरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रववमधको संरक्षण, प्रवर्द्यन र स्िरीकरण, 

• िाध्यमिक िहसम्िको शैजक्षक काययििको सिन्वय र मनयिन, 

• पसु्िकािय एवं पत्रपमत्रका, 
• स्र्ानीय पसु्िकािय, वाचनािय िर्ा सािदुावयक अध्ययन केन्र सञ्चािन िर्ा व्यवस्र्ापन। 
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खेिकुद िर्ा अमिररि वियाकिापिः 
• स्र्ानीयस्िरिा खेिकुद प्रशासन िर्ा सङ्घ संस्र्ाको मनयिन र सिन्वय, 

• खेिकुदको संरचनाको पूवायधार मनिायण, सञ्चािन िर्ा ववकास, 

• खेिकूदको ववकास र प्रवर्द्यन, 

• खेिकुद प्रमियोमगिा आयोजना र सहभामगिा, 
• अमिररि वियाकिाप सम्बन्धी ववषय। 

यवुािः  

• यवुा जागरण, सशजिकरण र पररचािन, 

• यवुा सीप, उद्यिजशििा िर्ा नेितृ्व ववकास। 

सस्कृमि, सम्पदा, िमििकिा िर्ा पययटन प्रवर्द्यनिः 
• भाषा, संस्कृमि र िमििकिाको संरक्षण र ववकास सम्बन्धी स्र्ानीयस्िरको नीमि, कानून, 

िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र मनयिन, 

• परुाित्व, प्राचीन स्िारक िर्ा सङ्ग्ग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्यन र ववकास, 

• परम्परागरि रुपिा चमिआएका जात्रा िर्ा पवयको सञ्चािन र व्यवस्र्ापन, 

• स्र्ानीय िहत्वका धामियक िर्ा सांस्कृमिक सम्पदाको व्यवस्र्ापन, 

• पययटकीय िहत्वका स्र्ि िर्ा सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रवर्द्यन, 

• पययटन पूवायधार ववकास िर्ा प्रोत्साहन, 

• परुािाजत्वक, धामियक िहत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण िर्ा सम्वर्द्यन, 

• भाषा, संस्कृमि, जात्रा, पवय र िमििकिाको संरक्षण, प्रवर्द्यन र ववकास । 

िैंमगक सिानिािः 
• िवहिा हक सम्बन्धी नीमि, योजना कायायन्वयन, सिन्वय र मनयिन, 

• िवहिाको आमर्यक, सािाजजक, राजनीमिक सशजिकरण, क्षििा ववकास, 

• िैमगक वहंसा मनवारणका िामग मनरोधात्िक, प्रवर्द्यनात्िक, संरक्षणात्िक उपाय र पनुिःस्र्ापना, 
• िैंमगक उत्तरदायी बजेट । 

वािवामिकािः 
• बािबामिकाको हकवहि संरक्षण सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन 

र मनयिन, 

• बािबामिकाको हकवहि संरक्षण, 

• बाििैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाि क्िब, बाि संरक्षण समिमि िर्ा बाि सञ्जाि, 

• बािबामिकाको हकवहि संरक्षण सम्बन्धिा संघ, प्रदेश िर्ा अन्य मनकायसँग सम्पकय , 
सिन्वय िर्ा सहकायय, 

• बािबामिका पररवार सहयोग, 

• बैकजल्पक स्याहार पिमिको कायायन्वयन, 

• बाि न्याय, 

• बाि गहृ, पनुिःस्र्ापना केन्र, जशश ुस्याहार केन्र र बाि ववकास केन्र व्यवस्र्ापन, 

• असहाय बािबामिकाका, सडक बािबामिका व्यवस्र्ापन, 

• बाि वहंसा मनयन्त्रण, 
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• बािसधुार िर्ा पनुिःस्र्ापना केन्र स्र्ापना, सञ्चािन अनिुिी र मनयिन, 

• आपत्कािीन बाि उिार कोष स्र्ापना र व्यवस्र्ापन । 

जेष्ठ नागररकिः 
• जेष्ठ नागररकको िगि, पररचयपत्र, सम्िान, स्वास््य सवुवधा, सािाजजक सरुक्षा सम्बन्धी कायय, 
• जेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रय केन्रको सञ्चािन िर्ा 

व्यवस्र्ापन। 

अपागंिा भएका व्यजि र एकि िवहिािः 
• सङ्घ िर्ा प्रदेशसँगको सिन्वयिा अपाङ्गिा पनुिःस्र्ापना केन्र िर्ा असि स्याहार केन्रको 

सञ्चािन र व्यवस्र्ापन, 

• अपाङ्गिा भएका व्यजि िर्ा असहायको िगि अद्यावमधक, पररचयपत्र वविरण, सािाजजक 
सरुक्षा िर्ा सवुवधाको व्यवस्र्ापन िर्ा वविरण, 

• अपांगिा भएका व्यजििैत्री पूवायधार मनिायण िर्ा सञ्चािन, 

• अपाङ्गिा भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्र्ापन सम्वन्धी अन्य कायय, 
• एकि िवहिा सम्वन्धी कायय। 

सािाजजक सरुक्षा काययिि िर्ा व्यजिगि घटना दिाय 
• सािाजजक सरुक्षा सम्बन्धी स्र्ानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, मनयिन र अध्ययन अनसुन्धान, 

• संघ िर्ा प्रदेशिे मनधायरण गरेको िापदण्ड बिोजजि सािाजजक सरुक्षा सम्बन्धी काययिि 
कायायन्वयन, 

• सािाजजक सरुक्षाको कायायन्वयनको िामग सङ्घ, प्रदेश र स्र्ानीय सङ्घ/संस्र्ासँग सम्पकय , 
सिन्वय र सहकायय, 

• स्र्ानीय सािाजजक सरुक्षा योजना र व्यवस्र्ापन िर्ा आवश्यक ि्यांक संकिन एवं 
व्यवस्र्ापन। 

८. स्वास््य शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
आधारभिू स्वास््य िर्ा सरसफाईिः 

• आधारभिू स्वास््य र सरसफाई सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, योजनाको मनिायण, 

कायायन्वयन िर्ा मनयिन, 

• राविय िर्ा प्रदेशस्िरीय िक्ष्य र िापदण्ड बिोजजि स्र्ानीयस्िरको स्वास््य सम्बन्धी िक्ष्य 
र गणुस्िर मनधायरण, 

• राविय र प्रादेजशक िापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पिाि, नमसयङ्ग होि, मनदान केन्र िर्ा अन्य 
स्वास््य संस्र्ाहरूको जक्िमनक दिाय, सञ्चािन अनिुमि र मनयिन, 

• आधारभिू स्वास््य सेवाको सञ्चािन र प्रवर्द्यन, 

• अस्पिाि र अन्य स्वास््य संस्र्ाको स्र्ापना िर्ा सञ्चािन, 

• स्वास््य सेवा सम्बन्धी भौमिक पूवायधार ववकास िर्ा व्यवस्र्ापन, 

• सरसफाई सचेिनाको अमभवृवि, 

• रि सञ्चार सेवा िर्ा स्र्ानीय सेवा, 
• औषमध पसि सञ्चािन र मनयिन, 

• औषमधजन्य वनस्पमि, जटीबटुी र अन्य औषमधजन्य वस्िकुो उत्पादन, प्रशोधन र वविरण, 
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• स्वास््य बीिा िगायिका सािाजजक सरुक्षा काययििको व्यवस्र्ापन, 

• औषमध िर्ा अन्य िेमडकि उत्पादनहरूको न्यूनिि िूल्य मनधायरण र मनयिन, 

• औषमधको उजचि प्रयोग र सूक्ष्िजीव मनरोधक प्रमिरोध न्यूनीकरण, 

• औषमध र स्वास््य उपकरणको खररद, भण्डारण र वविरण, 

• स्वास््य सूचना प्रणािीको व्यवस्र्ापन, 

• जनस्वास््य मनगरानी (पजब्िक हेल्र् सभेिेन्स), 

• प्रवर्द्यनात्िक, प्रमिकारात्िक, उपचारात्िक, पनुस्र्ायपनात्िक र पयामिएवटभ स्वास््य सेवाको 
सञ्चािन, 

• स्वस्र् जीवनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाि, योग अभ्यास, स्वास््य वृत्तको पािना, पञ्चकिय 
िगायिका जनस्वास््य सेवाको प्रवर्द्यन, 

• जनुोवटक र कीटजन्य रोगको मनयन्त्रण िर्ा व्यवस्र्ापन, 

• समुिय, िददरा र िागू पदार्यजन्य वस्िकुो प्रयोग मनयन्त्रण िर्ा सचेिना अमभवृवि, 

• आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होमियोपयामर्क, प्राकृमिक जचवकत्सा िगायिका परम्परागि 
स्वास््य उपचार सेवाको व्यवस्र्ापन, 

• जनस्वास््य, आपिकामिन स्वास््य िर्ा िहािारीको मनयन्त्रण, योजना र कायायन्वयन, 

• सरुवा िर्ा नसने रोगको मनयन्त्रण िर्ा रोकर्ाि,  

• आकजस्िक स्वास््य सेवा प्रवाह र एम्बिेुन्स र शब बाहन सेवा व्यवस्र्ापन। 

खानपेानी व्यवस्र्ापनिः  

• स्र्ानीय खानेपानी सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना, कायायन्वयन र मनयिन, 

• खानेपानी िहसिु मनधायरण र खानेपानी सेवा व्यवस्र्ापन, 

• सावयजमनक स्र्ििा वपउन ेपानी व्यवस्र्ापन, 

• स्वच्छ खानेपानी आपूमिय सम्बन्धी अन्य ववषय। 

९. योजना िर्ा अनगुिन शाखाबाट सम्पादन गररन ेकाययहरुिः 
योजना िजुयिा, कायययोजना ियारी, उपभोिा समिमि िर्ा टोि ववकास संस्र्ा पररचािनिः 

• ववकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना र मनयिन, 

• स्र्ानीय ववकास नीमि, अल्पकािीन, िध्यकािीन िर्ा दीघयकािीन ववकास योजना िजूयिा, 
अनगुिन िर्ा िूल्यांकन, 

• आमर्यक, सािाजजक, साँस्कृमिक, वािावरणीय, प्रववमध र पूवायधारजन्य ववकासका िामग 
आवश्यक आयोजना िर्ा पररयोजनाहरूको िजुयिा, कायायन्वयन, अनगुिन िर्ा िूल्याङ्कन, 

• बावषयक ववकास काययिि, आयोजना िजुयिा, कायायन्वयन, 

• ववकास मनिायण प्रकृयािा स्र्ानीय जनसहभामगिा अमभवृविका काययिि िजुयिा र कायायन्वयन, 

• ववकास योजनाहरुको वािावरणीय प्रभाव िूल्यांकन, 

• उपभोिा समिमि िर्ा टोि ववकास संस्र्ाहरुको वववरण, क्षििा ववकास, 

• ववकासका प्रार्मिकिा प्राप्त क्षेत्र मनधायरण, 

• संघीय र प्रादेजशक आयोजना, पररयोजना कायायन्वयनिा सिन्वय, सहजीकरण र सहयोग, 

• ववकास आयोजना िर्ा पररयोजना सम्बन्धी अन्य कायय । 

अनगुिन िर्ा िूल्याकंनिः 
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• ववकास आयोजनाको अनगुिन, आवमधक प्रगमि िर्ा प्रमिफिको सिीक्षा, 
• ववकास योजनाको अनगुिन िर्ा िूल्यांकनको आधार िर्ा प्रविया मनधायरण, 

• आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्धान िर्ा प्रभाव िूल्याङ्कन, 

• ववषयक्षेत्रगि नीमिको अनगुिन िर्ा िूल्यांकन, 

ि्याकं व्यवस्र्ापनिः 
• ि्याङक संकिन, व्यवस्र्ापन िर्ा प्रयोग सम्बन्धी नीमि, कानून, िापदण्ड, योजना, 

कायायन्वयन र मनयिन, 

• सूचना िर्ा अमभिेख केन्रको स्र्ापना िर्ा सञ्चािन, 

• आधूमनक प्रववमध िाफय ि व्यजिगि घटना दिाय (जन्ि, ितृ्य,ु वववाह, बसाईसराई, सम्वन्ध 
ववच्छेद र धियपतु्र धियपतु्री), अमभिेख व्यवस्र्ापन िर्ा प्रमिवेदन, 

• स्र्ानीय ि्याङक संकिन, प्रशोधन, अमभिेजखकरण िर्ा वविरण 

• आधारभिू ि्यांक संकिन र व्यवस्र्ापनिः जनसांजख्यक, प्राकृमिक, आमर्यक, सािाजजक, 

सांस्कृमिक, भौमिक पूबायधार, रोजगारीको अवस्र्ा, कूि गाहयस्र् उत्पादन, प्रमिव्यजि आय, 

िानव ववकास सूचकाङ्क, राजस्व िर्ा आय व्यय सिेिको ि्याङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी 
सूचना प्रणािीिा आवििा र पाश्र्व जचत्र िर्ा श्रोि नक्साको अद्यावमधक एवं अमभिेख, 

• बेरोजगारको ि्यांक संकिन, 

• स्र्ानीय व्यापारको ि्याङ्क प्रणािी र अध्ययन अनसुन्धान, 

• सािाजजक सरुक्षा सम्बन्धी स्र्ानीय ि्याङ्क सूचना व्यवस्र्ापन, 

• सम्पन्न भएका िर्ा चािू योजनाको वववरण, 

• ववषक्षते्रगि सूचना, ि्यांकको संकिन, अमभिेख, 

• प्रदेश िर्ा संघसँग ि्यांक एवं सूचना आदानप्रदान र सिन्वय, 

• सम्भाव्य प्राकृमिक श्रोि िर्ा साधनको अमभिेख (प्रोफाईि) व्यवस्र्ापन, 

• गाउँपामिकाका आवमधक िर्ा वावषयक काययिि र बजेट स्वीकृमि। 

सावयजमनक मनजी साझेदारीिः 
• स्र्ानीय सावयजमनक मनजी साझेदारी सम्वन्धी स्र्ानीय नीमि, योजना मनिायण, 

• स्र्ानीय सावयजमनक मनजी साझेदारीका आयोजना छनोट िर्ा कायायन्वयन,  

• स्र्ानीय ववकासिा मनजी क्षेत्रको प्रवर्द्यन। 
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अनसूुची-३ 

(मनयि ४ को उपमनयि (३) सँग सम्वजन्धि) 

वडा समिमिबाट सम्पादन हनु ेकाययिः 
स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (२) िा स्र्ानीय िहको वडा 
समिमिबाट सम्पादन हनु े भनी िोवकएका काि, कियव्य र अमधकारनै कानेपोखरी गाउँपामिका 
के्षत्रमभत्रका वडा समिमिको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। यसका अिावा संघीय िर्ा प्रदेश 
कानूनिे वडा समिमििे सम्पादन गने भनी िोवकएका अन्य काि, कियव्य र अमधकार सिेि 
कानेपोखरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका वडा समिमिको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 
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अनसूुची ४ 

(मनयि ४ को उपमनयि (४) सँग सम्बजन्धि) 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष िर्ा सदस्यको काि, कियव्य र अमधकारिः 

(क) अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकारिः स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 
१६ को उपदफा (४) को खण्ड (क) िा स्र्ानीय िहको अध्यक्ष वा प्रिखुको काि, 
कियव्य र अमधकार भनी उल्िेख गररएको काि, कियव्य र अमधकार नै कानेपोखरी 
गाउँपामिकाका अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार हनुछे। यसका अिावा संघीय वा 
प्रदेश वा स्र्ानीय कानूनिे स्र्ानीय िहको प्रिखु वा अध्यक्षिे सम्पादन गने भनी 
िोवकएका अन्य काि, कियव्य र अमधकार सिेि कानेपोखरी गाउँपामिकाका अध्यक्षको 
काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 

(ख) उपाध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकारिः स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा १६ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) िा स्र्ानीय िहको उपाध्यक्ष वा 
उपप्रिखुको काि, कियव्य र अमधकार भनी उल्िेख गररएको काि, कियव्य र अमधकार 
नै कानेपोखरी गाउँपामिकाका उपाध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार हनुछे। यसका 
अिावा संघीय वा प्रदेश वा स्र्ानीय कानूनिे स्र्ानीय िहको उपप्रिखु वा उपाध्यक्षिे 
सम्पादन गने भनी िोवकएका अन्य काि, कियव्य र अमधकार सिेि कानेपोखरी 
गाउँपामिकाका उपाध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 

(ग) वडा अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकारिः स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा १६ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) िा स्र्ानीय िहको वडा अध्यक्षको काि, 
कियव्य र अमधकार भनी उल्िेख गररएको काि, कियव्य र अमधकार नै कानेपोखरी 
गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका वडाका वडा अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 
यसका अिावा संघीय वा प्रदेश वा स्र्ानीय कानूनिे वडा अध्यक्षिे सम्पादन गने भनी 
िोवकएका अन्य काि, कियव्य र अमधकार सिेि कानेपोखरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका 
वडाका वडा अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 

(घ) काययपामिकाका सदस्यको काि, कियव्य र अमधकारिः स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) को खण्ड (घ) िा स्र्ानीय िहको वडा 
अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार भनी उल्िेख गररएको काि, कियव्य र अमधकार 
नै कानेपोखरी गाउँपामिका के्षत्रमभत्रका काययपामिका सदस्यको काि, कियव्य र 
अमधकार हनुेछ। यसका अिावा संघीय वा प्रदेश वा स्र्ानीय कानूनिे काययपामिका 
सदस्यिे सम्पादन गने भनी िोवकएका अन्य काि, कियव्य र अमधकार सिेि कानेपोखरी 
गाउँपामिकाका वडाका वडा अध्यक्षको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 

(ङ) वडा सदस्यको काि, कियव्य र अमधकारिः 
• वडा समिमिको बैठकिा भाग मिने, 
• वडा समिमि वा वडा अध्यक्षिे िोकेको कायय गने, 
• संघीय वा प्रदेश वा स्र्ानीय कानूनिे वडा सदस्यिे सम्पादन गने भनी 

िोवकएका अन्य काि, कियव्य र अमधकार सिेि कानपेोखरी गाउँपामिका 
के्षत्रमभत्रका वडाका वडा सदस्यको काि, कियव्य र अमधकार हनुेछ। 
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अनसूुची ५ 

 (मनयि ४ को उपमनयि (६) सगँ सम्वजन्धि) 

ववषयगि समिमिहरुको वववरणिः 
(क) सावयजमनक सेवा िर्ा क्षििा ववकास समिमि 

(ख) आमर्यक ववकास समिमि 

(ग) सािाजजक ववकास समिमि 

(घ) पूवायधार ववकास समिमि 

(ङ) वािावरण िर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन समिमि 

(च) ववधेयक समिमि 

 
आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 

कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 
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