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कार्य वििरण
श्री विविज दाहाल
ईवजजविर्र
प्राविविक शाखा ।
• स्थानीय, ग्रािीण िथा कृ मि सडक र मसिँचाइ सम्बन्धी नीमि, काननू , िापदण्ड िथा सो सम्बन्धी योजना िजुिज ा,
कायाुन्वयन, अनगज िन र मनयिन गने ।
• स्थानीय स्िरका मसिँचाइ प्रणालीको मनिाुण, सञ्चालन, रे खदेख, ििुि सम्भार, स्िोरत्रमि, अनगज िन र मनयिन,
• यािायाि सरज क्षाको व्यवस्थापन र मनयिन गने ।
• स्थानीय िहिा वैकमपपक ऊजाु सम्बन्धी नीमि, काननू , िापदण्ड, योजना िजुिज ा, कायाुन्वयन, प्रमवमध मवकास र
हस्िान्िरण, क्षििा अमभवृमि र प्रविुन गने ।
• स्थानीय साना सिह िथा भमू िगि मसिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन िथा ििुि, सम्भार, सेवा शपज क मनधाुरण र सङ्कलन
सम्बन्धी व्यवस्थापन ।
• भ–ू जोमखि संवदे नशीलिाका आधारिा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी िापदण्ड िोकी िोमकएको क्षेत्रिा िात्र भवन मनिाुण
गनु स्वीकृ मि मदने ।
• मदगो मवकासका लक्ष्य प्राप्तीिा राज्यलाई सहयोग पजग्ने खालका कायुक्रि िथा योजना िजुिज ा गरी कायाुन्वयन सिन्वय
र सहमजकरण गने ।
• आफ्नो क्षेत्रको भउू पयोग नीमि, योजना, कायुक्रि िजिुज ा र कायाुन्वयन िथा व्यवमस्थि बस्िी मवकासका कायुक्रिको
िजिुज ा र कायाुन्वयन गने ।
• प्रचमलि काननू र नेपाल सरकारले िोके को भवन मनिाुण िापदण्ड मबपररि नहुने गरी ऐमिहामसक, सांस्कृ मिक,
पयुटकीय वा परज ािामववक दृमिले िहववपणू ु देमखएका बस्िी वा क्षेत्रिा बन्ने भवनको उचाई, सेटब्याक, छानो, अग्रभाग,
मनिाुण सािाग्रीको मकमसि रंग वा कलाविकिा झमपकने गरी भवन मनिाुणको िापदण्ड िोक्ने ।
• भवन मनिाुण िथा नक्सा पास गने प्रकृ यािा रामरिय भवन संमहिा र िापदण्ड सम्बन्धी सेवाग्राहीहरुलाई पवू ु जानकारी
गराउने दस्िावेज ियार गरी कायुपामलकाको स्वीकृ मि बिोमजि सेवाग्राहीलाई उपलव्ध गराउने ।
• मवपदक
ज भवनहरुलाई पनज ः मनिाुण गनु, प्रवलीकरण (रे क्टोमिमटङ्ग) गनु वा भवकाउन लगाउने
् ा दृमिले जोमखियक्त
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• गाउिँसभाबाट स्वीकृ ि बामिुक कायुक्रि अन्िगुिका पवू ाुधारका योजनाको लागि अनिज ान ियार गनु लगाई
कायाुन्वयन, अनगज िन र िपू यांकन गने ।
• सम्पन्न योजनाको कायुसम्पादन िपू याक
ज ानीका लामग आफ्नो राय
ं न ियार गनु लगाई स्वीकृ ि गरी िरिारक वा भक्त
समहि प्रिख
ज प्रशासकीय अमधकृ ि सिक्ष पेश गने ।

काजीिान राई
प्रिख
ज प्रशासकीय अमधकृ ि
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