
१. सामान्य प्रशासन शाखा  

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शित, योजना कायातन्वयन 
र तनयमन 

 संववधानको धारा ३०२ बमोजजम समायोजन भई आउने कमतचारी व्यवस्थापन 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायत  

 गाउँपातिकाको संगठन ववकास, संगठन संरचना िथा दरबन्दी तनधातरण, जनशजि 
व्यवस्थापन र वजृि ववकास, 

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रववतधको उपयोग, प्रवर्द्तन र 
तनयमन 

 मानव संसाधन ववकासका िातग अल्पकािीन िथा दीर्तकािीन योजना िजजतमा  

 गाउँपातिकामा सावतजतनक ववदा, उत्सव, जात्रा, उदी आकदको व्यवस्थापन, 
 स्थानीय शाजन्ि सतमति सम्बन्धी कायतहरु । 

 

२. सावतजतनक खरीद िथा सम्पजि व्यवस्थापन 

 गाउँपातिकाको िातग सावतजतनक खरीद िथा अन्य बन्दोबस्िीका सामान सम्बन्धी 
ववषय  

 गाउँपातिकातभत्रको सावतजतनक िथा सरकारी सम्पजि सामजदावयक सम्पजि, भवन 
सडक पसि व्यवसाय पूवातधार उद्योग खानी िथा खारेज वनको वववरण सवहिको 
अद्यावतधक अतभिेख 

 गाउँपातिकाको स्वातमत्वमा रहेको सम्पजिको अद्याववधक अतभिेख  

 गाउँपातिकाजस्थि सरकारी सम्पजिको एकीकृि वववरण ।  

३. स्थानीय िह, प्रदेश र संर्सँगको सम्बन्ध र समन्वय िथा वडासँगको समन्वय 

 संर् िथा प्रदेश िहमा संववधान िथा कानजन बमोजजमको सहभातगिा िथा प्रतितनतधत्व  

 जजल्िा समन्वय सतमतिसँगको समन्वय 

 वडा िहसँगको सम्पकत  र समन्वय 

 पत्राचार, सभा, समारोह, जशष्टाचार  

४. नगर प्रहरी व्यवस्थापन  

 संर्ीय िथा प्रदेश कानूनको अतधनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 
नीति, कानून, मपदण्ड, कायातन्वयन र तनयमन 

 नगर प्रहरीमार्त ि देहायका कायत सम्पादन गने 



o नीति, कानून, मापदण्ड, तनणतयहरु कायातन्वयनमा सहयोग 

o सम्पजिको संरक्षण 

o स्थानीय बजार िथा पावकत ङ स्थिको व्यवस्थापनमा सहयोग, 
o गाउँपातिकामा हजने सभा, समारोह, परम्परा िथा जात्रा चाडपवतको व्यवस्पनमा 

सहयोग, 
o नगर प्रहरी सम्बन्धी कायतपातिकािे िोके बमोजजमका नीति, योजना, कायतक्रम 

कायातन्वयन, 
o गाउँ बस्िी सरसर्ाई सम्बन्धी मापदण्डको कायातन्वयन र कसूर उपर छानववन र 

अनजसन्धान 

o स्थानीय न्यावयक सतमतििे गरेका आदेश, र्ा सािा कायातन्वयनमा सहयोग 

o कायातिय पररसर, सम्पदा, सावतजतनक,ऐिानी , पतित जग्गा, सावतजतनक भवन िथा 
भौतिक पूवातधारको संरक्षण र सजरक्षा,  

o ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग, 
o अपराध रोकथाम िथा अनजसन्धानमा सहयोग 

o र्ज टपाथ व्यवस्थापन 

o तनमातण तनयमन 

o गजणस्िर तनयन्त्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायत ।  

५. न्यावयक सतमतिको सजचवािय, न्याय, कानून, मानव अतधकार प्रवधतन िथा मेितमिाप र 
मध्यस्थिा , तनणतय िथा र्ा सािा कायातन्वयन 

 न्यावयक सतमतिको सजचवािय सम्बन्धी कायत 
 न्याय िथा कानूनी राज्यको पररपािना 
 मानव अतधकारको संरक्षण िथा प्रवधतन 

 व्यजि र समजदायबीच मेितमिाप र मध्यस्थिाको व्यवस्थापन  

 न्यावयक तनणतय िथा र्ा सािा कायातन्वयन 

 बजार अनजगमन, गजणस्िर, नापिौि, खाद्य सजरक्षा र उपभोिा वहि संरक्षण 

 कायतपातिकाको िथा सभामा पेश गनजतपने ववतभन्न नीति, तनयम िथा कानूनको मस्यौदा 
संयोजन  

 



 

 आतथतक (कायतववतध) नीति, कानून, मापदण्ड, कायातन्वयन र तनयमन, आतथतक 
प्रशासन र व्यवस्थापन  

 बजेट सीमा तनधातरण, बजेट िजजतमा, कायातन्वयन र तनयमन 

 सजञ्चि कोष िथा आकजस्मक कोषको व्यवस्थापन 

 िगानी र िाभांशको व्यवस्थापन 

 िेखा व्यवस्थापन, खचत, राजश्व, धरौटी, कायतसंचािन कोष िथा अन्य सरकारी 
कोष िथा सम्पजिको एकीकृि वववरण 

 समवष्टगि आतथतक अवस्थाको ववश्लषेण  

 ऋण िथा अनजदानको व्यवस्थापन र तनयमन 

 िगानी प्रक्षेपण ( सहकारी, सहकारी िथा तनजी ) र ववजिय व्यवस्थापन 

 कारोबारको िेखांकन, तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन, 
 राजश्व िथा व्ययको अनजमान 

 बेरुजज र्छ्यौट 

 आतथतक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य ववषय 

 

 

 

 

 

 

 


