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स्थानीय तहको अधिकार तथा कायय विस्ततृीकरण 
 

स्थानीय तहको एकलअधिकारको (अनसूुची ८) विस्ततृीकरण 

अधिकार 
सूचीको 
क्र.सं. 

संवििानको अधिकार 
सूचीका विषय 

संवििानको अधिकार सूचीका विषयको विस्ततृीकरण 

१ नगरप्रहरी १.१ स्थानीयसरकारले तर्ुयमा गरी लागू गरेका नीधत, कानून 
मापदण्ड, धनणययहरु कायायन्ियनमासहयोग 

१.२ स्थानीयसरकारको सम्पत्ति संरक्षण 

१.३ स्थानीयस्तरमाहनुे सभा समारोह, परम्परा, र्ात्रा चाडपिय आदद 
व्यिस्थापनमा सहयोग पयुायउने 

१.४ स्थानीयबर्ार, पावकिं ग स्थल व्यिस्थापनमा सहयोग 

१.५ स्थानीयनगरकाययपाधलकाले तोकेका नगर गाउँ प्रहरी सम्बन्िी 
नीधत, योर्ना, काययक्रमबमोत्तर्मका कायय 

१.६ स्थानीय कानून बमोत्तर्म नगर सरसफाई सम्बन्िीमापदण्ड 
कायायन्ियन र कसूर उपर छानिीन र अनसुन्िान 

१.७ स्थानीयन्यावयक सधमधतले गरेका आदेश, फैसला कायायन्ियनमा 
सहयोग 

१.८ स्थानीय तहको कायायलय पररसर, सम्पदा, साियत्तर्नक, ऐलानी, 
पधतय र्ग्गा, साियर्धनक भिन तथा भौधतक पूिायिारको संरक्षण 
र सरुक्षा  

१.९ विपदब्यिस्थापनमा सहयोग 

१.१० अपरािरोकथाम तथा अनसुन्िानमा सहयोग 

  

१.११ संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रवह नगर प्रहरीको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन नीधत, कानून, मापदण्ड, कायायन्ियन 
र धनयमन 

२ सहकारी संस्था २.१ सहकारीसंस्थासम्बन्िी स्थानीय नीधत, काननु, मापदण्ड, 

कायायन्ियन र धनयमन 

२.२ स्थानीयसहकारी संस्था दताय, अनमुधत, खारेर्ी र विघटन 

२.३ सहकारी बचत तथाऋण पररचालनसम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड, 

धनयमन 

२.४ सहकारी सम्बन्िी राविय, केन्रीय विषयगत, प्रादेत्तशक र 
स्थानीयसंघसंस्थासँग समन्िय र सहकायय 

२.५ सहकारी सम्िन्िी स्थानीय तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन 
अनसुन्िान 

२.६ स्थानीय सहकारी सम्िन्िी क्षमता अधभिवृि 

२.७ स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रिियन र पररचालन 

२.८ सहकारीसंस्थाको प्रबियन रविकास 
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३ एफ. एम.संञ्चालन ३.१ १००िाटसम्मका एफ. एम. रेधडयो सञ्चालन अनमुधत, निीकरण 
र धनयमन 

३.२ स्थानीयक्षेत्र धभत्र इन्टरनेट सेिा, टेधलसेन्टर र स्थानीय 
केबलुतथा तार विवहन टेलीधभर्न प्रसारणको अनमुधत, निीकरण 
र धनयमन 

४ स्थानीयकर (सम्पत्ति 
कर, घर बहाल कर, 

घरर्ग्गारत्तर्िेशनशलु्क, 

सिारी सािन कर, सेिा 
शलु्क दस्तरु, पययटन 
शलु्क, विज्ञापन कर, 

व्यिसाय कर, भधूमकर 
(मालपोत), दण्ड 
र्ररिाना, मनोरञ्जन 

कर, मालपोत संकलन  

(अनसूुची ९ (६) बाट 
समेत) 

४.१ आधथयककाययविधि सम्िन्िी स्थानीय नीधत, काननु, मापदण्ड, 

कायायन्ियन र धनयमन 

४.२ बरे्टसीमा, धनिायरण, तर्ुयमा, कायायन्ियन र धनयमन 

४.३ स्थानीयसत्तञ्चत कोष व्यिस्थापन 

४.४ आधथयकप्रशासन र व्यिस्थापन 

४.५ स्थानीयतहको लगानी र लाभांशको व्यिस्थापन 

४.६ स्थानीयतहको विधनयोर्न, रार्स्ि, िरौटी, काययसञ्चालन कोष एिं 
अन्य सरकारी कोष तथासम्पत्तिको एकीकृत वििरण, लेखा तथा 
लेखापरीक्षण 

४.७ सम्पत्तिकर, घर बहाल कर, घर र्ग्गा रत्तर्िेशन शलु्क, सिारी 
सािन कर, सेिा शलु्क दस्तरु, पययटन शलु्क, विज्ञापन कर, 

व्यिसाय कर, भधूमकर (मालपोत), दण्ड र्ररिाना, मनोरञ्जन कर, 

मालपोत, िहाल विटौरी घर र्ग्गा कर, मतृ िा माररएको र्ीि 
र्न्तकुो हाड, धसंग, पिाँख, छालामा कर, प्राकृधतक स्रोत सािन 
व्यिसावयक करसम्बन्िी नीधत, काननु, मापदण्ड, कायायन्ियन, 

बाँडफाँड, संकलन र धनयमन 

४.८ स्थानीयपूिायिार तथा सेिामा शलु्क धनिायरण र संकलन र 
व्यिस्थापन 

४.९ टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोधनङ्ग र र् यात्तटटङ्ग शलु्क 

५१० स्थानीयरार्स्ि प्रिियनका लाधग प्रोत्साहन 

५११ रार्स्िसूचना तथा तथ्यांकको आदान प्रदान 

५१२ स्थानीयतहमा रार्स्ि धनयन्त्रण सम्िन्िी नीधत, काननु, मापदण्ड 
र धनयमन 

५.१३ स्थानीयपिुायिार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बन्िी 
नीधत, काननु, मापदण्ड रधनयमन 

५ स्थानीय सेिाको 
व्यिस्थापन 

५.१ स्थानीयसेिाको व्यिस्थापन सम्िन्िी नीधत, मापदण्ड, सेिा शतय, 
योर्ना, कायायन्ियनरधनयमन 

५.२ संवििानको िारा ३०२ समेतका आिारमा कमयचारी समायोर्न 
पधछ वििीय स्रोतका अधिनमा रवह आिश्यकता अनसुार 
कानूनबमोत्तर्म स्थानीय सेिाको गठन, संचालन र व्यिस्थापन 

५.३ स्थानीयतहको संगठन विकास,र्नशत्ति व्यिस्थापन र ितृ्ति 
विकास 

५.४ संक्रमणकालीनव्यिस्थापनअन्तगयत केन्रीय सरकारबाट स्थानीय 
तहमा समायोर्न भई आउने कमयचारीकोव्यिस्थापन, उपयोग र 
समन्िय 
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५.५ कानून बमोत्तर्म स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्दी 
धनिायरण 

५.६ स्थानीयसेिाको व्यिस्थापनमासूचना तथा सञ्चार प्रविधिको 
उपयोग,प्रिियन र धनयमन 

६ स्थानीयतथ्यांक र 
अधभलेख संकलन 
(अनसूुची९ को११ 
समेत) 

६.१ स्थानीयतथ्याङ्कसम्बन्िी नीधत, काननु, मापदण्ड, योर्ना, 
कायायन्ियन र धनयमन 

६.२ बेरोर्गारकोतथ्याङ्क सवहत स्थानीय तहका आिारभतू तथ्याङ्क 
संकलन र व्यिस्थापन 

६.३ पञ्जीकरणव्यिस्थापन 

६.४ स्थानीयतहको तथ्याङ्कीय अधभलेख व्यिस्थापन 

६.५ स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधियिु तथ्याङ्क 
व्यिस्थापन 

७ स्थानीयस्तरका विकास 
आयोर्ना तथा 
पररयोर्नाहरु 

७ स्थानीयस्तरकाविकास आयोर्ना पररयोर्नाहरु 

७.१ स्थानीयस्तरका आधथयक, सामात्तर्क, साँस्कृधतक, िातािरणीय, 
प्रविधि र पूिायिारर्न्य विकासका लाधग आिश्यक आयोर्नातथा 
पररयोर्नाहरुकोतर्ुयमा, कायायन्ियन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 

७.२ अध्ययन, अनसुन्िान, आयोर्ना प्रभाि मलु्याङ्कन 

७.३ स्थानीयतहका संभाव्य प्राकृधतक श्रोत, सािनको अधभलेख 
(प्रोफाईल) तयार गने 

७.४ स्थाधनयस्तरका विकास आयोर्ना तथा पररयोर्ना सम्बन्िी 
नीधत, काननु, मापदण्ड, योर्ना रधनयमन 

७.५ सहरीविकास, बस्ती विकास र भिन सम्बन्िी स्थाधनय तहको 
नीधत, कानून, मापदण्ड र योर्नातर्ुयमा, आयोर्ना पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्ियन र धनयमन 

७.६ रावियभिन संवहता र मापदण्ड बमोत्तर्म भिन धनमायण अनमुधत 
र धनयमन 

७.७ स्थानीयतहका सरकारी भिन, विद्यालय, सामदुायीक भिन, 

सभागहृ तथा अन्य साियर्धनक भिन रसंरचना धनमायण र ममयत 
संभार 

७.८ संघीयर प्रादेत्तशक आयोर्ना, पररयोर्ना कायायन्ियनमा समन्िय, 

सहर्ीकरण र सहयोग 

८ आिारभतूतथा 
माध्यधमक त्तशक्षा 

८.१ प्रारत्तम्भकबाल त्तशक्षा तथा विद्यालय त्तशक्षा, अनौपचाररक त्तशक्षा, 
खलुा तथा िैकत्तल्पक (गरुुकुल, मदरसा, गमु्िा आदद) एिम ्
धनरन्तर धसकाइ तथा विशेष त्तशक्षा सम्बन्िी नीधत, काननु, 

मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

८.२ प्राविधिकत्तशक्षातथा व्यािसावयक ताधलमको योर्नातर्ुयमा, 
सञ्चालन, अनमुधत र धनयमन 

८.३ पाठ् यक्रमर पाठ् यसामग्री वितरण र कायायन्ियन 

८.४ विद्यालयत्तशक्षक एिं कमयचारीको व्यिस्थापन 
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८.५ विद्यालयनक्शाङ्कन, विद्यालयको अनमुधत, स्िीकृधत, समायोर्न र 
धनयमन 

८.६ शैत्तक्षकपूिायिार धनमायण र ममयत संभार 

८.७ आिारभतूतह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यिस्थापन 

८.८ विद्याथीधसकाई उपलब्िी परीक्षण र व्यिस्थापन 

८.९ विद्याथीप्रोत्साहन तथा छात्रितृ्तिको व्यिस्थापन 

८.१० शैत्तक्षकपरामशय सेिाकोअनमुधत तथा धनयमन 

८.११ स्थानीयतहका शैत्तक्षक ज्ञान, धसप र प्रविधि संरक्षण, प्रबियन र 
स्तरीकरण 

८.१२ स्थानीयपसु्तकालय र िाचनालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

८.१३ माध्यधमकतहसम्मको शैत्तक्षक काययक्रमको समन्िय र धनयमन 

९ आिारभतू स्िास्थ्य र 
सरसफाई 

९.१ आिारभतूस्िास्थ्य र सरसफाई सम्िन्िी नीधत, काननु, मापदण्ड, 

योर्ना, कायायन्ियन तथाधनयमन 

९.२ आिारभतूस्िास्थ्य सेिा संचालन र प्रिियन 

९.३ अस्पतालर अन्य स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन 

९.४ स्िास्थ्यसेिा सम्िन्िी भौधतक पूिायिार विकास तथा व्यिस्थापन 

९.५ स्िस्थखानेपानी र खाद्यपदाथयको गणुस्तर एिं िाय ु तथा 
ध्िधनप्रदूषण धनयन्त्रण 

९.६ सरसफाईसचेतना अधभिवृि र स्िास्थ्यर्न्य फोहोर व्यिस्थापन 

९.७ स्िास्थ्यर्न्य फोहरमैलासंकलन, पनुउयपयोग, प्रशोिन, विसर्यन, 

सेिा शलु्क धनिायरण र धनयमन 
९.८ रि संचार सेिा,स्थानीय तथा शहरी स्िास्थ्य सेिा 

९.९ औषधि पसल सञ्चालन र धनयमन 

अनसूुची ९ 
को ३ बाट 

स्िास्थ्य ३.१ रावियतथा प्रादेत्तशक लक्ष्य र मापदण्ड बमोत्तर्म स्थानीयस्तरको 
लक्ष्य र गणुस्तरधनिायरण 

३.२ रावियर प्रादेत्तशक मापदण्ड अनरुुप र्नरल अस्पतालर नधसयङ्ग 
होम, धनदानकेन्र र अन्य स्िास्थ्य संस्थाहरुको त्तक्लधनक दताय, 
सञ्चालन अनमुधत र धनयमन 

३.४ स्थानीयस्तरमाऔषधिर्न्य िनस्पधत, र्डीबटुी र अन्य 
औषधिर्न्य िस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन रवितरण 

३.५ स्िास्थ्यबीमा लगायतका सामात्तर्क सरुक्षा काययक्रम 
व्यिस्थापन 

३.६ स्थानीयस्तरमाऔषिी तथा अन्य मेधडकल उत्पादनहरुको 
न्यूनतम मूल्य धनिायरण तथा धनयमन 

३.७ स्थानीयस्तरमाऔषधिको उत्तचत प्रयोग र सूक्ष्मर्ीिधनरोिक 
प्रधतरोि (Antimicrobial Resistance) न्यूनीकरण 

३.८ स्थानीयस्तरमाऔषिी र स्िास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र 
वितरण 
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३.९ स्थानीयस्तरमास्िास्थ्य सूचना प्रणाली व्यिस्थापन 

३.१० स्थानीयस्तरमार्नस्िास्थ्य धनगरानी (पत्तब्लक हेल्थ सभेलेन्स) 

३.११ स्थानीयस्तरकोप्रियिनात्मक र प्रधतकारात्मक, उपचारात्मक, 

पनुयस्थानात्मक र पयाधलएवटभस्िास्थ्य सेिा सञ्चालन 

३.१२ स्िस्थ र्ीिनशैली, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, 

स्िास्थ्यििृको पालना, पञ्चकमय लगायतका र्नस्िास्थ्य 
सेिाकोप्रिियन 

३.१३ र्नुोवटकर कीटर्न्य रोग धनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन 

३.१४ सधुतय, मददरा र लागपुदाथयर्न्य िस्तकुो प्रयोग धनयन्त्रण तथा 
सचेतना अधभिवृि 

३.१५ आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होधमयोपयाधथक, प्राकृधतक त्तचवकत्सा 
लगायतका परम्परागत स्िास्थ्यउपचार सेिा व्यिस्थापन 

३.१६ स्थानीयस्तरमार्नस्िास्थ्य आपत्कालीन स्िास्थ्य, महामारी 
धनयन्त्रण योर्ना र कायायन्ियन 

३.१७ स्थानीयस्तरमासरूिा तथा नसने रोग धनयन्त्रण तथा रोकथाम 

३.१८ आकत्तस्मकस्िास्थ्य सेिा प्रिाह 

१० स्थानीयबर्ार 
व्यिस्थापन, िातािरण 
संरक्षण र रै्विक 

विवििता (अनसूुची९ 
(७) समेत) 

१०.१ स्थानीय बर्ार व्यिस्थापन 

१०.१.१ स्थानीय व्यापार/िात्तणज्य, माग/ आपूधतय, बर्ार व्यिस्थापन 
तथाअनगुमन र उपभोिा अधिकार एिम ्वहत सम्बन्िी नीधत, 

काननु, मापदण्ड, कायायन्ियनर धनयमन 

१०.१.२ स्थानीयबर्ार तथा हाटबर्ार व्यिस्थापन 

१०.१.३ स्थानीयिस्तहुरूको उत्पादन आपूधतय तथा धनकासी प्रक्षेपण मूल्य 
धनिायरण र अनगुमन 

१0.१.४ स्थानीयव्यापार/िात्तणज्य सम्िन्िी पूिायिार 

१०.१.५ स्थानीयिस्त ुर सेिा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन 
र धनयमन 

१०.१.६ स्थानीयस्तरकाव्यापाररक फमय दताय, अनमुधत, निीकरण, खारेर्ी र 
धनयमन 

१०.१.७ स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुन्िान 

१०.१.८ धनर्ी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्िय र सहकायय 
१०.१.९ स्थानीय व्यापार प्रिियन, सहर्ीकरण र धनयमन 

१०.१.१० स्थानीय बौविक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रिियन रअधभलेखाङ्कन 

१०.१.११ उपभोिा सचेतना अधभिवृि,  लत्तक्षत उपभोिाको लगत 
व्यिस्थापन र  स्थानीय िस्तएुिं सेिाको गणुस्तर परीक्षण 

    १०.२ िातािरण संरक्षण र रै्विक विवििता 
१0.२.१ स्थानीय िातािरण संरक्षण र रै्विक विवििता सम्बन्िी नीधत, 

कानून, मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

१0.२.२ स्थानीयस्तरमािातािरणीय र्ोत्तखम न्यूनीकरण 
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१०.2.३ स्थानीयस्तरमाप्रदूषण धनयन्त्रण र हाधनकारक पदाथयहरुको 
धनयमन तथा व्यिस्थापन 

१०.२.४ स्थानीयस्तरमासरसफाई र फोहर व्यिस्थापन 

१०.२.५ स्थानीयस्तरमान्यून काियनमखुी तथा िातािरणमैत्री विकास 
अिलम्बन 

१०.२.६ स्थानीयस्तरमाहररत क्षेत्र प्रिियन 

१०.२.७ स्थानीयस्तरमािातािरण संरक्षण क्षेत्र धनिायरण र व्यिस्थापन 

११ स्थानीय सडक, ग्रामीण 
सडक, कृवष सडक, 

धसंचाइ (अनसूुची ९(५) 
समेतबाट) 

११.१ स्थानीयसडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, धसंचाइ सम्बन्िी नीधत, 

कानून, मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

११.२ स्थानीयसडक, ग्रामीण सडक, कृषी सडक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा, 
धसंचाइ र तटबन्िन सम्िन्िीस्थानीय तहको गरुुयोर्ना तर्ुयमा, 
धनमायण/स्तरोन्नधतका आयोर्ना पवहचान,  अध्ययन, कायायन्ियन, 

ममयत, संभार, धनयमन 

११.३ स्थानीयक्षेत्रमा ट्रली बस, ट्रामर्स्ता मध्यम क्षमताका मास 
ट्रात्तन्र्ट प्रणालीको नीधत, मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र 
धनयमन 

११.४ रावियरेल पूिायिारको उपयोग गरी महानगरीय (मेट्रोधसटी) 
क्षेत्रधभत्र शहरी रेलसेिा सञ्चालन, व्यिस्थापन, ममयत 
सम्भार,समन्िय र सहकायय 

११.५ स्थानीयतहमा यातायात सरुक्षा व्यिस्थापन र धनयमन 

१२ गाउँसभा, नगर सभा, 
त्तर्ल्ला सभा, स्थानीय 
अदालत, मेलधमलाप र 

मध्यस्थताको 
व्यिस्थापन 

१२.१ गाउँसभा, नगरसभाले आआटनो क्षेत्रको नीधत, कानून र 
मापदण्डको स्िीकृधत 

१२.२ स्थानीयस्तरकाआिधिक योर्ना तथा िावषयक योर्ना एिम ्
बरे्ट स्िीकृधत 

१२.३ स्थानीयसरकारलाई प्राप्त त्तर्म्मेिारी िमोत्तर्म आटनो क्षेत्रधभत्र 
रार्श्वका दर र अन्यशलु्क धनिायरण 

१२.४ स्थानीयस्तरको प्राकृधतक श्रोतको उपयोग सम्बन्िी नीधत 
धनिायरण र कायायन्ियन तथाप्रदेश र संघीय मापदण्ड पालना 

१२.५ स्थानीयसामदुावयक मेलवपलाप र मध्यस्थता 

१३ स्थानीय अधभलेख 
व्यिस्थापन 

१३.१ स्थानीयअधभलेख व्यिस्थापन सम्िन्िी नीधत, काननु, मापदण्ड, 

योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

१३.२ स्थानीयस्तरकोअधभलेख व्यिस्थापन 

१४ घरर्ग्गा िनी परु्ाय 
वितरण 

१४.१ प्रादेत्तशकमापदण्ड बमोत्तर्म स्थानीय घर र्ग्गा िनी परु्ाय 
वितरण लगत व्यिस्थापन 

१४.२ भधूमकोिगीकरण अनसुारको लगत 

१४.३ स्थानीयर्ग्गाको वकिा काट र भधूम लगत (नक्सा, सेस्ता) 
धनमायण र संरक्षण 
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१४.४ सरकारीप्रयोर्नका लाधग र्ग्गा प्राधप्त, मआुब्र्ा धनिायरण एिं 
वितरणमा समन्िय रसहर्ीकरण 

१४.५ र्ग्गावििाद समािान 

१४.६ विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुातात्तत्िक महत्िका एिं 
िन, सीमसार क्षेत्र, तटिती क्षेत्रका र्ग्गा सम्बन्िी लगत 

१५ कृवष तथा पशपुालन, 

कृवषउत्पादन 
व्यिस्थापन, पश ु

स्िास्थय,सहकारी र 
कृवष अनसूुची ९(४) 

१५.१ कृवषतथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन र पश ुस्िास्थ्य 

१५.१.१ कृवषतथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन र पश ुस्िास्थ्य 
सम्बन्िी स्थानीय नीधत, काननु, मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र 
धनयमन 

१५.१.२ कृवषतथा पशपुन्छी बर्ार सूचना, बर्ार तथा हाटबर्ार पूिायिार 
धनमायण, साना धसंचाइधनमायण, ताधलम, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेिा,  
कृवष सामग्री आपूधतय र कृषक क्षमता विकासकाययक्रम संञ्चालन 
र धनयमन 

१५.१.३ कृवषतथा पशपंुछीर्न्य प्राकृधतक प्रकोप तथा महामारी रोग 
धनयन्त्रण 

१५.१.४ पशपुन्छीत्तचवकत्सा सेिा व्यिस्थापन 

१५.१.५ कृवषिातािरण संरक्षण, रै्विकविवििता संरक्षण र प्रबियन 

१५.१.६ उच्चमूल्ययिु कृवषर्न्य िस्तकुोप्रिियनतथा विकास र 
बर्ारीकरण  

१५.१.७ पशनुश्ल सिुार पिधतविकास रव्यिस्थापन 

१५.१.८ स्थानीयचरन तथा खकय  विकास र व्यिस्थापन 

१५.१.९ पशआुहारगणुस्तर धनयमन 

१५.१.१० स्थानीयस्तरमातथ्याङ्क व्यिस्थापन र सूचना प्रणाली 
१५.१.११ बिशालार शीत भण्डारणको ब्यिस्थापन र धनयमन 

१५.१.१२ कृवषतथा पशपुन्छी सम्िन्िी बीमा र कर्ाय सहर्ीकरण 

१५.१.१३ सानाधसंचाई धनमायण तथा सिुार 

१६ 

रे्ष्ठनागररक, अपांगता 
भएका व्यत्ति र 
अशिहरुको 
व्यिस्थापन 

१६.१ संघर प्रदेशले धनिायरण गरेको मापदण्ड बमोत्तर्म स्थानीय 
स्तरमा सामात्तर्कसरुक्षासम्बन्िी काययक्रम कायायन्ियन 

१७ 

बेरोर्गारकोतथ्यांक 
संकलन अनसूुची 

८(१७) 

१७.१ रोर्गाररबेरोर्गारको तथ्यांक संकलन, प्रशोिन रसूचना प्रणाली 
१७.२ विदेशीश्रधमकको सूचना व्यिस्थापन 

१८ कृवषप्रसारको 
व्यिस्थापन, संचालन र 

धनयन्त्रण 

१८.१ कृवषप्रसार सम्िन्िी स्थानीय नीधत, काननु, मापदण्ड, योर्ना, 
कायायन्ियन र धनयमन 

१८.२ स्थानीयतहमा कृवष प्रसार तथा र्नशत्तिको प्रक्षेपण, व्यिस्थापन 
र पररचालन  

१८.३ कृषकहरुकोक्षमता अधभिवृि,प्राविधिक सेिा,टेिा, सीप विकास र 
सशिीकरण 



8 

 

१८.४ धबउविर्न, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधिहरुको आपूधतय, 
उपयोग र धनयमन  

१८.५ कृषकसमूह, सहकारी र स्थानीय सम्िि संघसंस्थाहरूको 
समन्िय, व्यिस्थापन र धनयमन 

१८.६ स्थानीयस्तरमाकृवष सम्िन्िी प्रविधि संरक्षण र हस्तान्तरण 

१८.७ कृवषसम्िन्िी सूचना प्रचारप्रसार 

१८.८ स्थानीयस्तरकोस्रोत केन्रहरुको विकास र व्यिस्थापन 

१९ खानेपानी, साना 
र्लविद्यतु आयोर्ना, 
िैकत्तल्पक ऊर्ाय 
(अनसूुची  ९(५), 

अनसूुची ९(७) 
समेतबाट) 

१९.१ खानपेानी 
१९.१.१ स्थानीय खानेपानी सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, योर्ना, 

कायायन्ियन र धनयमन 

१९.१.१ खानेपानी महसलु धनिायरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन 
सम्बन्िी 

१९.२ सानार्लविद्यतु आयोर्ना,  
 १९.२.१ साना र्लविद्यतु आयोर्नासम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीधत, कानून, 

मापदण्ड,योर्ना तर्ुयमा, कायायन्ियन र धनयमन 

१९.२.२ स्थानीयखानेपानी, साना र्लधबद्यतु आयोर्ना, िैकत्तल्पक ऊर्ाय 
सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्डर योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

१९.२.३ स्थानीयविद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन, संचालन र 
धनयमन 

१९.२.४ खानेपानीमहसलु धनिायरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन 

१९.२.५ स्थानीयसाना सतह तथा भधूमगत धसंचाई प्रणालीको संचालन र 
ममयत-संभारसेिा शलु्क धनिारण र संकलन व्यबस्थापन 

१९.२.६ स्थानीयतटबन्ि नदी तथा पवहरो धनयन्त्रण तथा नदी 
व्यिस्थापन र धनयमन 

१९.३ िैकत्तल्पकऊर्ाय 
१९.३.१ स्थानीयतहमा िैकत्तल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी नीधत, कानून, मापदण्ड, 

योर्ना तर्ुयमा, कायायन्ियनर धनयमन 

१९.३.२ स्थानीयतहमा िैकत्तल्पक ऊर्ाय सम्बन्िी प्रविधि विकास र 
हस्तान्तरण, क्षमता अधभिवृि एिंप्रिियन 

२० विपदव्यिस्थापन २०.१ विपद् व्यिस्थापन सम्िन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड, 

योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

२०.२ स्थानीयस्तर विपद् पूिय तयारी तथा प्रधतकायय योर्ना 
२०.३ स्थानीयस्तरमा विपद् पूिय तयारी, खोर् तथा उिार, राहत 

सामग्रीको पूिय भण्डारण, वितरणर समन्िय 

२०.४ विपद् र्ोत्तखम क्षेत्रको नक्सांकन, बस्तीहरूको पवहचान र 
स्थानान्तरण 

२०.५ विपदव्यिस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघसंस्थातथा 
धनर्ीक्षेत्रसँग सहयोग, समन्िय रसहकायय 

२०.६ विपद् कोष स्थापना तथा संचालन र स्रोत सािनको पररचालन 
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२०.७ विपद् र्ोत्तखम न्यूनीकरणका स्थानीयस्तर आयोर्ना तर्ुयमा, 
कायायन्ियन र धनयमन 

२०.८ विपद् पश्चात स्थानीयस्तरको पनुस्थापन र पनुधनयमायण 

२०.९ स्थानीयस्तरको विपद सम्बन्िी तथ्याङ्क व्यिस्थापन र 
अध्ययनअनसुन्िान 

२०.१० स्थानीयआपतकालीन कायय सञ्चालन प्रणाली 
२१ र्लािार, िन्यर्न्त,ु 

खानी तथा खधनर् 
पदाथयको संरक्षण 

२१.१ र्लािारतथा िन्यर्न्त ु

२१.१.१ र्लािारतथा िन्यर्न्त ुसम्िन्िी स्थानीय नीधत, काननु, मापदण्ड, 

योर्ना, कायायन्ियन रधनयमन 

२१.१.२ प्राकृधतकप्रकोप रोकथाम र पूिय तयारी 
२१.१.३ सामदुावयकभसंूरक्षण र सोमा आिाररत आयआर्यन काययक्रम 

२१.१.४ पानीमहुानसंरक्षण 

२१.१.५ भसंूरक्षणर र्लािार व्यिस्थापनर्न्य सामदुावयक अनकूुलन 

२१.२ खानीतथा खधनर् पदाथयको संरक्षण 

२१.२.१ खानी तथा खधनर् पदाथयको संरक्षण सम्िन्िी नीधत, कानून, 

मापदण्ड रधनयमन 

२१.२.२ ढंुगा, धगट्टी, बालिुा, ननु, माटो, फायर क्ले तथा स्लेट आदद 
खानीर्न्य िस्त ुसम्िन्िीसिेक्षण, अन्िेषण, उत्खनन 

२१.२.३ ढंुगा, धगट्टी, बालिुा, ननु, माटो, फायरक्ले तथा स्लेट आदद 
खानीर्न्य िस्तकुो संरक्षण, विकास, उत्खनन ्र उपयोग 
सम्िन्िी दताय, अनमुधत, निीकरण, खारेर्ी रव्यिस्थापन 

२१.२.४ स्थानीयखानी तथा खनीर् पदाथय सम्बन्िीसूचना तथातथ्यांक 
संकलन, अधभलेखन तथा व्यिस्थापन 

२२ भाषासंस्कृधत र 
लधलतकलाको संरक्षण 

र विकास 

२२.१ भाषा, संस्कृधत र लधलतकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्िी 
स्थानीयस्तरको नीधत, कानून, मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन 
धनयमन 

२२.२ परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार,  प्रिियन 
र विकास 

२२.३ परम्परागरतर्ात्रा, पियहरुको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

संवििानको अनसूुची(९) मा उत्तल्लत्तखत साझा अधिकारको विस्ततृीकरण 

१ सहकारी १.१ सहकारीअनसूुची ८ (२) मा समािेश भएको 
२ त्तशक्षा, खेलकूद र 

पत्रपधत्रका 
२.१ त्तशक्षा (अनसूुची ८ (८) अन्तरगत समािेश) 

२.२ स्थानीयस्तरमाखेलकुदको संरचना पूिायिार धनमायण, 

सञ्चालन तथा विकास 

२.३ स्थानीयस्तरमा खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको 
धनयमन र समन्िय 

२.४ खेलकूद विकास र प्रिियन 

२.५ रावियर प्रादेत्तशक खेलकुद प्रधतयोधगता आयोर्ना र 
सहभाधगता 
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२.६ खेलकूदसम्िन्िी प्रादेत्तशक पूिायिारको विकास 

२.७ स्थानीयतहका पत्रपधत्रकाको प्रकाशन अनमुधत, अधभलेख 
र धनयमन 

३ स्िास्थ्य  ३ अनसूुची ८ (८) अन्तरगत समािेश 

४ कृवष  ४ अनसूुची ८को १५र १८ मा समािेश 

५ विद्यतु, खानेपानी, धसंचाइ 
र्स्ता सेिाहरू 

५.१ विद्यतुवितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन 

५.२ खानेपानीमहसलु धनिायरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन 

५.३ स्थानीयसाना सतह तथा भधूमगत धसंचाई प्रणालीको 
संचालन र ममयत-संभारसेिा शलु्क धनिायरण र संकलन 
व्यबस्थापन 

५.४ स्थानीयतटबन्ि नदी धनयन्त्रण तथा नदी व्यिस्थापन 
धनयमन अनगुमन 

५.५ स्थानीयपवहरो धनयन्त्रण व्यबस्थापन धनयमन अनगुमन 

६ सेिाशलु्क, दस्तरु, दण्ड 
र्ररिाना तथा प्राकृधतक 
स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, 
पययटनशलु्क  (अनसूुची 
९  (१४) बाट समेत) 

६.१ स्थानीयसेिाशलु्क, दस्तरु,  दण्ड र्ररिानासम्बन्िी नीधत, 

काननु, मापदण्डयोर्नातर्ुयमा, कायायन्ियन र धनयमन 

६.२ संघीयकाननु र प्रदेश काननुबमोत्तर्म अत्तततयारी 
ददइएका प्राकृधतक श्रोत सािन र सेिाशलु्कर्स्ता 
रोयल्टी संकलन, समन्िय र धनयमन 

६.२ कममूल्यका खनीर् पदाथयको उत्खनन ्रप्रयोगबाट प्राप्त 
रोयल्टी 

६.३ सामदुावयकबनको संचालन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त 
रोयल्टी 

६.४ पानीघट्ट, कूलो, पैनी आदद संचालनबाट प्राप्त रोयल्टी 
७ िन, रं्गल, िन्यर्न्त,ु 

चराचरंुूगी, र्ल 
उपयोग, िातािरण 

पयायिरण तथा रै्विक 
विवििता (अनसूुची ८ 
को १० समेत) 

७.१ िन,रं्गल, िन्यर्न्त ुर चराचरंुूगी 
७.१.१ स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्राधमण तथा सहरी, िाधमयक, 

किधुलयती िनको संरक्षण, सम्िियन, उपयोग र 
धनयमनएिं िन उपभोिा समूहको व्यिस्थापन 

७.१.२ मध्यिती क्षेत्रको सामदुावयक, िाधमयक र कबधुलयती 
िनकोव्यिस्थापन 

७.१.३ स्थानीयस्तरमानदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार 
तथा सडक वकनार िकृ्षारोपण व्यिस्थापन 

७.१.४ स्थानीयस्तरमाधनर्ी तथा व्यिसावयक िनको प्रिियन 
तथा धनयमन 

७.१.५ स्थानीयस्तरमासाियर्धनक खाली र्ग्गा र नाङ्गा पाखा 
िा क्षेत्रमा िकृ्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा 
व्यिस्थापन 

७.१.६ स्थानीयस्तरमार्धडबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार 
सम्िन्िी,सभेक्षण, उत्पादन, संकलन,  प्रिियन, प्रशोिन, र 
बर्ारव्यिस्थापन 
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७.१.७ िनबीउ बगैँचा (Breeding Seed Orchards - BSOs) 

स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिियन 

७.१.८ नसयरीस्थापना, धबरुिा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिियन 

७.१.९ िन्यर्न्तरुचराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यिसावयकपालन, 

उपयोग र अनगुमन 

७.१.१० मानििन्यर्न्त ुद्वन्द्व व्यिस्थापन 

७.१.११ स्थानीयप्राणी उद्यान (त्तचधडयाखाना) स्थापना र सञ्चालन 

७.१.१२ स्थानीयिन्यर्न्त ुपययटन र आयआर्यन 

७.१.१३ स्थानीयस्तरमाआखेटोपहार व्यिस्थापन 

७.१.१४ स्थानीयस्तरमािन, िन्यर्न्त ुर चराचरुुङ्गीको 
अधभलेखाङ्कन तथा अध्ययन अनसुन्िान 

७.२ िातािरणपयायिरण तथा रै्विक विवििता 
७.२.१ रैथाने प्रर्ाधतको संरक्षण र प्रिियन 

७.२.२ धमचाहप्रर्ाधतको धनयन्त्रण 

७.२.३ स्थानीयस्तरकोर्ोत्तखम न्यूनीकरण 

७.२.३ रै्विकविवििताको अधभलेखाङ्कन 

७.२.५ स्थानीयस्तरमाहररयाली प्रिियन 

७.२.६ स्थानीयसाना र्ल उपयोग सम्बन्िी क्षेत्रगत अयोर्ना 
तर्ुयमा, कायायन्ियन र अनगुमन 

८ खानीतथा खनीर्  ८ अनसूुची ८(२१) मा समािेश भएको 
९ विपद्वव्यिस्थापन  ९ अनसूुची ८(२०) मा समािेश भएको 
१० सामात्तर्क सरुक्षा र 

गररबी धनिारण 

१०.१ सामात्तर्क सरुक्षा 
१०.१.१ सामात्तर्क सरुक्षा सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, 

मापदण्ड र धनयमन   

१०.१.२ पवहचान भएका एिं लत्तक्षत समूह सम्िन्िी स्थानीय 
योर्ना, काययक्रम, स्रोत पररचालन र व्यिस्थापन 

१०.१.३ सामात्तर्क सरुक्षा सम्बन्िी राविय, प्रादेत्तशक र स्थानीय 
धनकाय तथा संघसंस्थासँगसम्पकय , समन्िय र सहकायय 

१०.१.४ सामात्तर्क सरुक्षा सम्िन्िी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना 
व्यिस्थापन 

१०.२ गरीिी धनिारण 

१०.२.१ गररबीधनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, मापदण्ड, 

योर्ना, कायायन्ियन, धनयमन रअध्ययन अनसुन्िान 

१०.२.२ गररबघरपररिार पवहचान सम्िन्िी स्थानीय सिेक्षण, 

सूचना व्यिस्थापन रधनयमन 

१०.२.३ स्थानीयसामात्तर्क सरुक्षा योर्ना र व्यिस्थापन 

१०.२.४ राविय, प्रादेत्तशक र स्थानीय संघसंस्थासँग सम्पकय , 
समन्िय र सहकायय 
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११ व्यत्तिगतघटना, र्न्म, 

मतृ्य,ु वििाह र तथ्यांक 

११.१ संघीय कानून र मापदण्ड बमोत्तर्म स्थानीय तहमा 
व्यत्तिगत घटना (र्न्म,मतृ्य,ु विबाह, बसाइ-सराइ 
सम्बन्ि विच्छेद र िमयपतु्र/िमयपतु्री, बसाइ-सराइ) को 
दताय 

११.१.१ आिधुनकप्रविधि अपनाइ व्यत्तिगत घटनाको अधभलेख 
व्यिस्थापन र प्रधतिेदन 

११.२ तथ्याकं 

 ११.२.१ स्थानीयतथ्याङ्क सम्बन्िी नीधत, काननु, मापदण्ड, योर्ना, 
कायायन्ियन र धनयमन 

१२ परुातत्ि, प्राचीन स्मारक 
र संग्रहालय 

१२.१ स्थानीयस्तरमा परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय 
संरक्षण, सम्बियन र पनुधनमायण 

१३ सकुुम्बासीव्यिस्थापन १३.१ संघीयर प्रदेश कानून बमोत्तर्म स्थानीय तहमा 
सकुुम्बासी पवहचान र अधभलेख व्यिस्था 

१३.२ स्थानीयस्तरमासकुुम्बासी सम्िन्िी र्ीविकोपार्यन र 
बसोबास व्यिस्था 

१४ प्राकृधतकस्रोतबाट प्राप्त 
रोयल्टी 

१४.१ अनसूुची ९ (६) मा समािेस 

१५ सिारीसािन अनमुधत १५.१ यातायातव्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीधत, कानून, 

मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

१५.२ स्थानीयसाियर्धनक यातायातको रुट धनिायरण, अनमुधत, 

निीकरण, सेिाको गणुस्तर, भाडा दरधनिायरण र धनयमन 

१५.३ ट्याक्सीसेिा अनमुधत, व्यिस्थापन र धनयमन 

१५.४ िातािरणमैत्री, र्लिाय ु पररितयन अनकूुलन, विपद 
र्ोत्तखम संिेदी, अपाङ्गता र लैवङ्गक मैत्रीयातायात 
प्रणालीको स्थानीय तहमा प्रिियन 

  

संवििानका मौधलक हक र राज्यका धनदेशक धसिान्त, राज्यका नीधतसम्बन्िी िारा र अन्य िारामा उत्तल्लत्तखत काययको 
विस्ततृीकरण 

१ संस्कृधतक्षेत्र   संस्कृधतक्षते्र 

१.१ स्थानीयस्तरमागठुी अन्तगयत परम्परागरतरुपमा 
चधलआएका विधभन्न र्ात्रा, पियहरुको सञ्चालन 
रव्यिस्थापन 

२ िाधमयकतथा सांस्कृधतक 
सम्पदाको व्यिस्थापन 

 २ िाधमयकतथा सासं्कृधतक सम्पदाको व्यिस्थापन 

२.१ स्थानीयमहत्िका िाधमयक तथा सांस्कृधतक सम्पदाको 
व्यिस्थापन 

३ आिासकोहक  ३ आिासको हक 

३.१ आिारभतूआिासका योर्ना तर्ुयमा र कायायन्ियन 
(स्थानीय तह) 

४ मवहला हक सम्बन्िी   मवहलासम्बन्िी 
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४.१ मवहलाहक सम्बन्िी नीधत, योर्ना, कायायन्ियन, समन्िय 
र धनयमन 

४.२ स्थानीयस्तरमामवहलाको आधथयक, सामात्तर्क, 
रार्नीधतक सशिीकरण र क्षमता विकास 

४.३ लैंधगकवहंसा धनिारणका लाधग धनरोिात्मक, 

प्रिियनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय रपनुस्थापना 
४.४ लैंधगकउिरदायी िरे्ट र परीक्षण सम्बन्िी कायय 

५ मवहला तथा 
बालबाधलका क्षते्र 

  बालबाधलका क्षते्र 

१.१ बालबाधलकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय 
नीधत, कानून, मापदण्ड, योर्ना, कायायन्ियन र धनयमन 

५.२ स्थानीयस्तरमाबालबाधलकाको हकवहत संरक्षण 

५.३ स्थानीयस्तरमाबालमैत्री शासकीय प्रिन्ि,  बाल क्लि, 

स्थानीय बाल संरक्षण सधमधत र बाल सञ्जाल 

५.४ बालबाधलकाकोहकवहत संरक्षण सम्बन्िी संघ, प्रदेश, 

धनकाय र संघसंस्थासँग सम्पकय , समन्िय रसहकायय 
५.५ स्थानीयस्तरमाबालबाधलका पररिार सहयोग 

५.६ स्थानीयस्तरमािैकत्तल्पक स्याहार पिधतको कायायन्ियन 

५.७ स्थानीयस्तरमाबाल न्याय 

५.८ स्थानीयस्तरमाबाल गहृ /पनुस्थायपन केन्र, त्तशश ु
स्याहार केन्र र बाल विकास केन्रव्यिस्थापन 

५.९ स्थानीयस्तरमासडक बालिाधलका व्यिस्थापन 

५.१ स्थानीयस्तरमाबालबाधलकाको वहंसा धनयन्त्रण 

५.१ बालसिुार तथा पनुस्थायपना केन्र स्थापना, संचालन, 

अनमुधत र धनयमन 

५.१२ आपत्कालीनबाल उिार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

६ यिुाक्षेत्र  ६ यिुाक्षते्र 

६.१ स्थानीयस्तरमायिुा र्ागरण, सशिीकरण र पररचालन 

६.२ स्थानीयस्तरमायिुा सीप, उद्यमत्तशलता तथा नेततृ्ि 
विकास 

७ राज्यकानीधत (विकास 
संिन्िी नीधत) 

 ७ राज्यकानीधत (विकास संिन्िी नीधत) 
७.१ विकासधनमायणको प्रवक्रयामा स्थानीय र्नसहभाधगता 

अधभिवृिका काययक्रमको तर्ुयमा रकायायन्ियन (स्थानीय 
तह) 

७.२ िैज्ञाधनकअध्ययन, अनसुन्िान र प्रविधि विकासमा 
लगानी (स्थानीय तह) 

७.३ राविय आिश्यकता अनसुार सूचना प्रविधिको 
विकास/विस्तारका काययक्रमको तर्ुयमा रकायायन्ियन 
(स्थानीय तह) 
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७.४ सूचनाप्रविधिमा सियसािरण र्नताको सहर्/सरल पहुँच 
बारेका काययक्रमको तर्ुयमा रकायायन्ियन 

७.५ स्थानीयस्तरमासूचना प्रविधिको प्रयोग तथा उपयोग 

८ राज्यका नीधत 
(प्राकृधतकस्रोत र 
सािनको संरक्षण, 

संिियन र उपयोग 
संित्तन्ि नीधत) 

 ८ राज्यकानीधत (प्राकृधतक स्रोत र सािनको संरक्षण, 

संिियन र उपयोग संित्तन्ि नीधत) 

८.१ र्नसहभाधगतामाआिाररत स्िदेशी लगानीलाई 
प्राथधमकता ददंदै र्लस्रोतको बहउुपयोगी 
विकासकाकाययक्रमको तर्ुयमा र कायायन्ियन 

८.२ निीकरणीयउर्ायको उत्पादन तथा विकासका 
काययक्रमको तर्ुयमा र कायायन्ियन 

 

८.३ र्लउत्पन्नप्रकोप धनयन्त्रण र नदीको व्यिस्थापन गदै 
ददगो र भरपदो धसंचाई विकासकाआयोर्नाको 
काययक्रमको तर्ुयमा र कायायन्ियन 

८.४ विपद्वर्ोत्तखम न्यूनीकरणका लाधग पूिय सूचना प्रणाली 
सम्बन्िी काययक्रमको तर्ुयमा रकायायन्ियन 

९ राज्यकानीधत 
(नागररकका आिारभतू 
आिश्यकता सम्बन्िी 

नीधत) 

 ९ राज्यकानीधत (नागररकका आिारभतू आिश्यकता 
सम्बन्िी नीधत) 

९.१ आिारभतूबसोबास (प्रदेश स्तर) मा समन्िय 

१.१ अव्यित्तस्थतबसोबासको व्यिस्थापनका काययक्रमको 
तर्ुयमा र कायायन्ियन 

९.३ योर्नाििर व्यित्तस्थत िस्ती विकासका काययक्रमको 
तर्ुयमा र कायायन्ियन । एकीकृत िस्ती विकासका 
लाधग र्ग्गाको एकीकरण तथा र्ग्गा विकास र 
व्यिस्थापन 

९.४ आिारभतूयातायात (प्रदेशस्तर) मा समन्िय 

९.५ यातायातक्षेत्रमा लगानी अधभिवृि 

९.६ यातायातसवुििामा नागररकको सरल, सहर् र समान 
पहुँच 

९.७ िातािरणअनकूुल/मैत्री प्रविधिलाई प्राथधमकता 
९.९ नीत्तर् यातायात धनयमन/धनयन्त्रण 

९.१० सरुत्तक्षत, व्यित्तस्थत, भरपदो र अपाङ्गता-मैत्री यातायात 
प्रणाली 

१० स्थानीयबरे्ट, वििीय 
व्यिस्थापन र 

लेखापालन संवििानको 
भाग-१९ र स्थानीय 

योर्ना (स्थानीयस्िायि 
शासन ऐन, २०५५) 

१0.१ अथय तथा विि क्षते्र 

१०.१.१ स्थानीयतहको समविगत आधथयक 
अिस्थाकोविश्लषेणतथा स्थानीय आधथयक नीधतको 
तर्ुयमा, कायायन्ियनरधनयमन 

१०.१.२ आधथयकसािनको बाँडफाँड र समता एिं स्थानीय 
विकासका लाधग आधथयक सािनको महिम उपयोग 
तथा पररचालन 



15 

 

१०.१.३ स्थानीयरार्श्व सम्बन्िी नीधत, काननु तर्ुयमा 
कायायन्ियन र धनयमन 

१०.१.४ स्थानीयसाियर्धनक खचय सम्बन्िी नीधत तर्ुयमा 
कायायन्ियन र धनयमन 

१०.१.५ स्थानीयऋण तथा अनदुानको व्यिस्थापन र धनयमन 

१०.१.६ स्थानीयलगानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी र धनर्ी) र 
वििीय व्यिस्थापन 

१०.१.७ स्थानीय सरकारी सम्पधतको एकीकृत वििरण 

१०.१.८ स्थानीय सरकारी िाँकी रकमको लगत राख्न ेरअसलु 
उपर गने 

११. योर्ना 
११.१.१ स्थानीयतह विकास नीधत, स्थानीयस्तरका अल्पकालीन, 

मध्यमकालीन रदीघयकालीन योर्ना तर्ुयमा र अनगुमन 
तथा मूल्यांकन 

११.१.२ स्थानीयप्राथधमकता प्राप्त क्षेत्र धनिायरण 

११.१.३ स्थानीयमानि संशािन विकासका लाधग अल्पकालीन 
तथा दीघयकालीन योर्ना तर्ुयमा 

११.१.४ स्थानीयस्तरमासंचाधलत केन्रीय र प्रादेत्तशक विकास 
आयोर्ना कायायन्ियन, समन्िय, सहकायय 

११.१.५ अध्ययनअनसुन्िान 

११.१.६ िावषयकविकास काययक्रम, स्िीकृधत, कायायन्ियन र 
धनयमन 

११.१.७ गररिीधनिारणको रणनीधततर्ुयमा 
११.१.८ अनगुमनतथा मूल्यांकनको आिारप्रवक्रयाधनिायरण, 

क्षेत्रगत नीधतको अनगुमन तथा मूल्यांकन; विकास 
आयोर्ना कायायन्ियन, अनगुमन र प्रधतफलको समीक्षा 

१२. स्थानीय आधथयक प्रणाली तथा कोष 

१२.१.१ स्थानीय सत्तञ्चतकोषबाट खचय गनय सवकने सम्बन्िी 
स्थानीय आधथयककाययविधिसम्िन्िी नीधत तथा कानून 
धनमायण, कायायन्ियन र धनयमन 

१२.१.२ स्थानीयबरे्ट सीमा धनिायरण, तर्ुयमा, कायायन्ियन र 
धनयमन 

१२.१.३ स्थानीय लेखा धनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन 

१२.१.४ स्थानीयसत्तञ्चतकोष संचालन 

१२.१.५ स्थानीय रार्स्ि र व्ययको अनमुान 

१२.१.६ संघीय काननु र प्रदेश काननुबमोत्तर्म घाटापूधतयको 
श्रोत व्यिस्था 

१२.१.७ संघर प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा 
व्यिस्थापन 
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१२.१.८ स्थानीयखचय, रार्स्ि, िरौटी, काययसंचालन कोष र अन्य 
सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृतवििरण, 

आन्तररक तथा अत्तन्तम लेखा परीक्षण 

११ उपाधि, सम्मान र 
विभषूण 

 ११ उपाधि, सम्मान र विभषूण 

११.१ उपाधि,सम्मानतथा विभषूणको धसफाररस 

१२ सत्तन्ििा सम्झौता  १२ सत्तन्ि िा सम्झौता 

१२.१ अन्तरायवियसत्तन्ि सम्झौताको लाधग संघ र प्रदेश 
तहमा अनरुोि, धसफाररस र सम्झौता 
कायायन्ियनमासहयोग 

१३ 

 
 
 
 

पययटन 

 
 
 
 

१३.१ स्थानीयस्तरमापययटकीय महत्िका स्थल तथा 
सम्पदाको पवहचान, संरक्षण र प्रिियन 

१३.२ स्थानीयपययटन पूिायिार विकास र प्रोत्साहन 

 

१४ खानपेानी १४ सियसािारणको लाधग स्िच्छ खानेपानीको उपलब्िता 

  

कायय विभार्न धनयमािली र अन्य ऐन कानून अन्तगयत भैरहेकाकाययहरूको विस्ततृीकरण 

१ साियर्धनकधबदा, उत्सि, 

उदी आादद 

 १ साियर्धनक विदा, उत्सि, उदी आादद 

१.१ स्थानीयतहमा साियर्धनक विदा, उत्सि, र्ात्रा, उदी 
आाददमा विदा व्यिस्थापन 

२    २ संस्कृधतसम्िन्िी 

२.१ स्थानीयस्तरमापरुातात्तत्िक िाधमयक महत्िका सम्पदाहरुको 
संरक्षण संिियन सम्बन्िी कायय 

२.२ स्थानीयस्तरमासांस्कृधतक विकास तथा संिियन सम्िन्िी 
कायय 

३    ३ समार्कल्याणर संघसस्था सम्िन्िी 

३.१ स्थानीयस्तरमासमार्कल्याण सम्िन्िी संघसस्थाको दताय 
तथा धनयमन 

३.२ गठुी, कोष तथा ट्रिहरुको व्यिस्थापन 

३.३ ज्येष्ठनागररक, अपाङ्गता भएका व्यत्ति र असाहय 
बालबाधलकाका र एकल मवहलासम्िन्िी कायय 

४ शात्तन्ततथा पनु:धनमायण 
क्षेत्र 

 ४ शात्तन्ततथा पनु:धनमायण क्षते्र 

४.१ स्थानीयशात्तन्त सधमधत सम्बन्िी कायय 
५ 

 
 
 
 
 

उद्योग सम्िन्िी ५.१ लघ,ुघरेल ुर साना उद्योगको दताय, निीकरण, खारेर्ी र 
धनयमन विकास र प्रिियन 

५.२ लघ,ुघरेल ुर साना उद्योगकोविकास रप्रिियन 

५.३ उद्यमशीलताप्रिियन 
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