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परिच्छेद- १ 

परिचय 
१.१ अध्ययनको पषृ्ठभमूि तथा औचचत्य 

संघीय संवविान िािी पश्चात स्थानीय तहको दईुवटा मनवायचन सम्पन्न भइसके पमन संघीय मनिािती 
सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश ि स्थानीय तहिा कियचािी व्यवस्थापन सिस्यािूिक हनुपरेु्को छ । संघ, 

प्रदेश ि स्थानीय तहको अन्तिसम्बन्ि सम्बन्िी ऐनको िियअनरुुप स्थानीय सेवािाई व्यवचस्थत र्नय 
प्रदेशस्तिका मनिािती सेवा ऐनहरू बमननसकेको अवस्थािा स्थानीय सेवाको र्ठन तथा सञ्चािन झनै 
कष्टप्रद बन्नपरेु्को छ । स्थानीय तहको प्रशासकीय अमिकृतको मनयचुि संघ वा प्रदेश कस्िे र्ने 
ववषय पमछल्िो सियिा वववाददत िहँदै आएको छ । संघीय मनिािती सेवा ऐनको अभाविा स्थानीय 
तहबाट काननु मनिायण नर्िीकन कियचािी बढुवा वा स्तिववृद्ध र्ने काििे स्थानीय तहको प्रशासमनक 
संयन्रिा वचृत्त ववकास, सेवा सवुविा, सरुवा, बढुवा प्रणािी आ आफ्नो तरिकािे अघी बढै झैं 
देचखएको छ । ववर्तिा चिल्िा वा केन्र सिकािबाट प्रायः हनुे काि हाि स्थानीय काययपामिका ि 
वडाको काययक्षेरिा िहेको भएपमन र्ाउँपामिका ि वडा कायायियहरुिा कियचािी व्यवस्था अपूिो िहँदा 
सेवाग्राहीिे अपेक्षा र्िेअनसुािको सेवा पाउन सकेका छैनन। । स्थानीय तहको कायायिय 
व्यवस्थापनिा कियचािीको खटन।पटन। अस्तव्यस्त देचखएपमछ पवहिो मनवायचचत काययकाि सिाप्ती 
पश्चात पमन स्थानीय तहका कायायियहरु अझ पूणय क्षितािा सञ्चािन हनुसकेका छैनन ।  
 

स्थानीय सिकाि सञ्चािनको अभ्यासिे सेवा प्रवाह‚ योिना तिुयिा प्रकृया,  ववकास आयोिनाहरुको 
कायायन्वयनिा केही सिुाि भएको छ । ति स्थानीय सिकािको अविािणािा काययपामिकाको सङ्गठन 
ढाँचा तयाि हनु नसक्दा ववमभन्न सेवा, सिूह, उपसिूह हरुबाट संवेदनचशिरुपिा प्राप्त हनुपुने 
परििाणात्िक ववशेषज्ञीयता प्राप्त हनुसकेको छैन । स्थानीय तहहरुिा आर्ािी वषयहरुिा भौमतक 
पूवायिािको मनिायणिा आउने मतब्रता,  योिनाहरुको वावषयक सङ्ख्या, घिनक्शापास प्रकृयाका िामर् 
आवश्यक इचन्िमनयरिङ् सेवा उपिब्ि हनुसकेको छैन । थोिै परििाणका कािका िामर् बढी 
िनशचि ि एउटा कायय एक भन्दा बढी कियचािीको कायय ववविणिा िाचखंदा अन्ति वविोि भै काि 
सम्पादनिा असि परिआएको देचखन्छ । कियचािीहरुिाई मनयिुका साथ सम्बचन्ित पदिा िही 
र्नुयपने कािबािेको कायय ववविण उपिब्ि र्िाउन नसवकंदा “सबैिे सबै काि र्ने” र्िेको देचखन्छ 
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। सािाचिक ववकास, िैंमर्क सिानता, सिावेशीकिण, बािबामिका ि ज्येष्ठ नार्रिक हेिचाह आदद 
ववषयहरु स्थानीयतहका प्राथमिकताबाट हिाउँदै र्एको देचखएको छ ।  

 

संमबिानको िािा ३०२ िा स्थानीय सेवा प्रवाहका िामर् नेपाि सिकाििे िाष्ट्रसेवक कियचािी 
सिायोिन र्िी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मििाउने भमनएको छ । कियचािी सिायोिन ऐन, २०७४ 
बिोचिि नेपािका सम्पूणय स्थानीय तहहरूको िामर् आवश्यक न्यूनति िनशचि नेपाि सिकािबाट 
व्यवस्थापन र्रिएको ि कानूनिे तोकेअनसुाि नयाँ सङ्गठन संिचना मनिायण ि कियचािी व्यवस्थापन 
नभए सम्िका िामर् २५ हिािसम्ि िनसङ्ख्या िहेको र्ाउँपामिकाको िामर् अस्थायी रूपिा 
उपिव्ि र्िाइयएको सङ्गठन संिचना ि सो बिोचििको दिबन्दीकै आिाििा कािकाि भइआएको छ 
। कियचािी सिायोिनको प्रयास पश्चात कायि भएको कियचािीको सङ्ख्या ि पदस्थापनिा कानूनी 
िटीिता सिेत बढ्दै र्इ स्थानीय सेवा निाम्री प्रभाववत हनु थामिसकेको छ । स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िा स्थानीय तहका कायायिय संर्ठन ि कियचािीको व्यवस्थापन (मनयचुि, सेवा 
सवुविाका शतय, बचृत्त ववकासका अवसि तथा ववषयर्त शाखा स्थापना आदी) का बािेिा भएको स्पष्ट 
व्यवस्थाहरु िाथी ववश्लषेण र्रिएका ववववि पक्षका कािण स्थानीय तहिे कायायन्वयन र्नयसकेका 
छैनन । आफ्नो आवश्यकता अनसुाि संर्ठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आिाििा कायायियको 
काययबोझ एवं भौर्ोमिक क्षेर तथा सेवा प्रदान र्नुय पने िनसं्याको आिाििा ववद्यिान सांर्ठमनक 
अवस्था ि कियचािी सं्यािा थपघट र्नय पने अवस्था देचखएको छ । र्ाउँपामिकाको ववद्यिान 
दिबन्दीको सङ्ख्या ि ढाँचा र्ाउँपामिकाको आवश्यकता, िातहतका ववद्यिान संिचना, स्थामनय तहिे 
सम्पादन र्नुयपने काययहरु ि सहिी स्वरुपका सवुविाहरुको ववस्ताि ि नयाँ सम्भावनाहरुिाई थप 
ववश्लषेण र्रि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बन्िी ववविण ि प्रस्ताव र्नुयपने आवश्यकता िहेको 
पषृ्ठभमूििा स्थानीय सिकाि सञ्चािनऐन, २०७४ को प्राविान अनरुुप प्रस्ततु सङ्गठन संिचना 
सम्बन्िी अध्ययन तथा सवेक्षण र्रिएको हो । 

 

१.२ अध्ययन सवेक्षणको उद्दशे्य  
सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षणको िू्य उदे्दश्य हरिनास र्ाउँकाययपामिका कायायिय ि अन्तिर्तका 
मनकाय ि वडा समिमतको कायायियको संर्ठन संिचना, िनशचि दिबन्दी ि शाखा तथा पदहरुको 
काययववविण तयाि र्नुय हो । स्थानीय तहको संवैिामनक अमिकाि क्षेरका काययसम्पादनिा संर्ठन 
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ववकास, िनशचि व्यवस्थापन ि काययसम्पादनका सम्बन्ििा ववद्यिान सिस्याको सिीक्षा र्िी 
दिबन्दी ि कायय ववविण सवहतको प्रस्ताव तयाि र्नुय हो ।  

 

१.३ काययशतय   
हरिनास र्ाउँपामिकाको संर्ठन व्यवस्थापन सवेक्षण तयािीका िामर् मनम्न काययशतयहरु ददइएको 
मथयो । 

 

 काययपामिकाको कायय प्रकृमत ि काययबोझको आिाििा िौिदुा सङ्गठन संिचनािा सिुाि एवि। 
पनुसंिचना सवहतको र्ाउँकाययपामिका ि िातहतिा स्थापना हनुे सङ्गठनहरुको संिचना तथा 
दिबन्दी तेिीि तयािी,  

 शाखा तथा एकाइहरुको काययववविण तयािी, 
 प्रस्ताववत दिबन्दीका िामर् व्ययभाि, ि 
 कियचािी व्यवस्थापन सम्बन्िी नीमत कायायन्वयन र्नय अबिम्बन र्नुयपने िणनीमतहरु । 

 

१.४ अध्ययन सवेक्षण पद्धमत  
प्रस्ततु सवेणक्षका िामर् मनम्न ववमिहरु अविम्बन र्रिएको मथयो । 
 

१.४.१  सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षणको आवश्यकता तथा मनदेचशत र्नेसम्बचन्ित दस्ताबेि अध्ययन 
नेपािको संवविान, मनिािती सेवा ऐन स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४, र्ण्डकी प्रदेश िोक 
सेवा आयोर् ऐनहरुका साथै कायय ववस्तमृतकिण, नेपाि सिकाि, २०७३ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण मनदेचशका २०६६, नेपाि सिकाि, सािान्य प्रशासन िन्रािय मनिािती कियचािीको 
काययववविण तयाि र्ने मनदेचशका २०६७, नेपाि सिकाि, सािान्य प्रशासन िन्रािय हरिनास 
र्ाउँपामिका, कायय ववभािन मनयिाविी हरिनास र्ाउँपामिका, पार्श्यचचर ि आवमिक योिनाको 
अध्ययन र्रिएको मथयो । 

 

१.४.२ अमभिूचखकिण तथा अन्तिकृया  
संर्ठन संिचनाको अविािणा, आवश्यकता, काययभाि आददका बािेिा र्ाउँपामिकाका अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरु‚ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत, कियचािी प्रशासन िर्ायत सबै शाखा सम्बद्ध 
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कियचािीहरुिाई  संचक्षप्त अमभिूचखकिण र्रिएको मथयो । तत्पश्चात ववमभन्न चिणिा सङ्गठन स्वरुप 
दिबन्दीका आिाि ि शतयहरु बािेिा अन्तिकृया र्रिएको मथयो । अन्तिकृया र्ने क्रििा सङ्गठन 
संिचना, कियचारिको दिबन्दी, सेवा सिूह, काययभाि, कायय ववश्लषेण िर्ायतका ववविणहरु उपि 
एकाइर्त िािणा मिइएको मथयो ।  
 

१.४.३ प्रश्नाविी  
सवेक्षणको क्रििा सबै शाखा ि वडा कायायिय सम्बद्ध कियचािीहरुबाट प्रश्नाविी िाफय त सङ्गठन 
संिचना मनिायिण, कियचािी सं्या मनिायिण ि कियचािी व्यवस्थापनका िामर् र्ाउँपामिकािे वविानत: 

सम्पादन र्नुयपने ववस्तारित सिूहकृत अमिकािक्षेर  ( संवविानको िािा २२१/ संवविानको अनसूुची 
८ िा स्थानीय तहको एकि अमिकािसूची ि अनसूुची ९ िा िहेको साझा अमिकाि;  स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा ११ को र्ाउँपामिकाको काि, कतयव्य ि अमिकाि;  दफा १२ को 
वडा समिमतको काि, कतयव्य ि अमिकाि ) सिेवटएको र्ाउँपामिकािको कायय सम्पादन प्रश्नाविी 
फािि- १, शाखा प्रिखु काययबोझ ववश्लषेण प्रश्नाविी फािि-२‚ वडा कायायिय/ वडा सचचव काययबोझ 
ववश्लषेण प्रश्नाविी फािि- २.१‚ काययपामिकाको कायायिय, भौमतक सम्पचत्त प्रश्नाविी फािि- ३‚ 
वडाकायायिय भौमतक सम्पचत्त प्रश्नाविी फािि- ३.१ िाफय त सूचना एवि। तथ्याङ्क प्राप्त र्रिएको मथयो 
। (प्रश्नाविी फाििहरु अनसूुची खण्डिा िाचखएका छन ।)  

 

१.४.४ पिािशय 
पिािशय चिणिा तथ्याङ्क तथा ववविण ि सझुाब सङ्ककिन भएपमछ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
सम्बन्िी अध्ययन/ पनुिाविोकन र्रिएको मथयो । अध्ययन सवेक्षण प्रमतवेदन िसौदा उपि 
र्ाउँपामिकािा ववमभन्न तहिा छिफि भइ प्राप्त प्रमतकृया, सझुावहरु सिावेश र्रि यो अचन्ति 
प्रमतवेदन तयाि र्रिएको हो । 

 

१.५ अध्ययनका सीिा  

हरिनास र्ाउँपामिकाको पार्श्यचचर पूणय ि अद्यावमिक हनु नसकेको कािण वडास्तिीय कमतपय 
सूचनाहरु ववश्लषेण र्नय कदठनाइ भएको छ ।  
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र्ाउँपामिकाको आन्तरिक िािस्वको सङ्किनको परििाण सानो िहेको‚ तिब खचयका िामर् िूिरुपिा 
सिानीकिण तथा सशतय अनदुानिै मनभयि िहनपुने अवस्था भएको ि सिसफाइ तथा अग्नी मनयन्रण 
सम्बन्िी काययबोझ नर्न्य िहेको परिप्रके्षिा र्रिएको ववश्लषेण पूणय नहनुसक्छ । ती काययहरु सिृना 
हनुासाथ कमतपय शाखा उपशाखाहरुको काययक्षेर ववस्ताि हनुे ि प्रस्ताव र्रिएको कियचािी सङ्ख्या 
न्यून हनुसक्छ । 

 

छोटो सिय ि सीमित दक्षहरुको संिग्नतािा सम्पन्न यो प्रमतवेदनिा कियचािी व्यवस्थापनका अन्य 
आयािहरु सिेट्न सवकएको छैन ।    
 

१.६ सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षण काययसिूह  
सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बन्िी काययसम्पादन तथा सहचिकिण ि िसौदा प्रमतवेदन तयािीिा 
पिािशयदाता संस्था “स्कोिि नेपाि” का िामर् मनम्न ववषयववज्ञहरुको संिग्नता िहेको मथयो ।  
बसन्त िाि र्ौति  

 एि पी ए (िनप्रशासन) - मरभवुन ववर्श्ववद्यािय । पूवय सहसचचव‚ नेपाि सिकाि 
 स्थानीय शासन‚ र्हृ प्रशासन‚ योिना तथा अनरु्िन, सािाचिक सिुक्षा  मबषयववज्ञ  

पदिा आचायय 
 एि ए (िािनीमतशास्त्र) - मरभवुन ववर्श्ववद्यािय । सहायक प्राध्यापक‚ िध्यपचश्चि 

ववर्श्ववद्यािय, सखेुत 

 स्थानीय तहका योिना तिुयिा‚ िैंमर्क सिानता तथा सािाचिक सशचिकिण‚ सहकािी 
व्यवस्थापन‚ बाि सािाचिक संिक्षण ववषयिा स्वतन्र पिािशयदाता । 
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परिच्छेद- २ 

सङ्गठन संिचना ि कानूनी आिाि 
२.१ सङ्गठन सवेक्षण  
सङ्गठन सवेक्षण कायय िध्यि अवमिका िामर् र्रिन ेि सङ्गठनको बदमिंदो आवश्यकताका आिाििा 
परििाियन र्रिने एक िहत्वपूणय संस्थार्त कायय हो । यस्तो सवेक्षणबाट प्राप्त नमतिाहरुको आिाििा 
नै सङ्गठनको सङ्गठन संिचना,  िनशचिको बनौट ि सङ्ख्या मनिायिण र्रिन्छ । सही सङ्गठन सवेक्षण 
परिणाििे सङ्गठनको सेवा उपि स्थानीय बामसन्दाको पहुँच ि सेवाको र्णुस्ति अमभववृद्ध र्ने 
कायायियको िनशचि मनिायिण र्दयछ। सङ्गठन सवेक्षणका तथ्याङ्किे पषु्टी हनुनसक्ने पद ि 
सङ्ख्याहरु सङ्गठनको िामर् दीघयकािीन बोझ हनुसक्ने सम्भावना सिेतिाई ववचाि र्िी 
आवश्यकतानरुुप यो सवेक्षण आवमिकरुपिा अद्यावमिक र्रिनपुछय ।  

 

सङ्गठन सवेक्षण र्रिंदा देहायका ववषयहरुिाई ध्यान ददइनपुछय । 
 

 स्थानीय तहहरुको सांर्ठमनक संिचनाहरुिाई उपयिु आकाििा ल्याउने ववषय 

 संर्ठनिाई सिसिावयकरुपिा सदुृढ‚ ि सक्षि तलु्याउनका िामर् आवश्यक पने नीमत   
 उपिब्ि र्िाउनपुने सेवा सवुविाको प्रभावकािीता अमभववृद्ध र्ने ववषय 

 कियचािी उत्प्रिेाणा ि िवनोविको अमभववृद्धसँरै् संर्ठनकको उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउन 
आवश्यकपने योिना तथा िणनीमत सम्बचन्ित ववषय 

 संर्ठनिाई थप प्रभावकािी बनाउन आवश्यकपने स्रोत सािन खोिी तथा प्रामप्त सम्बचन्ित 
ववषय । 

 

२.२ सङ्गठन व्यवस्थापन तथा सिुािका पूवयशतय ि िार्यदशयक मसद्धान्त 

िनशचि ववश्लषेण कुनै पमन दशयनभन्दा कि स्थावपत ववषय हो ि ववकासको प्रकृयािा यो एक मनपणु 
किा हो । यस्का मसद्धान्तहरु ववमभन्न वाताविणीय तत्व ि यस सम्बन्िी तथ्याङ्कको िहत्व ि 
उपयोर्सँर् सम्बचन्ित िहन्छन । उल्िेखयोग्य केही प्रािचम्भक पूवयशतयहरु मनम्न छन । 

- अथय व्यवस्थािा नीचिक्षेरको वतयिान ि भववष्यको आवश्यकता 
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- ववमभन्न पेशाहरुको सङ्ख्यात्िक उपचस्थमत यथाथय  
- प्रववमिको ववकास ि प्रयोर्िा ववृद्ध 
- तामििका दौिान अस्थायीरुपिा रििहनुिाने पदहरुिा कायय र्नय आवश्यक सं्या 
- सम्पादन भइआएका काययहरुको पनुसंिचना तथा पनुयायचन्रकीकिण 
- प्राप्त तामिि अनरुुप काययभाि ि चिम्िेवािी वहन 
- स साना िियत‚ सम्भाि‚ मनिायण‚ िडान आदद काि सम्बचन्ित पदहरुका िामर् पमन उच्च 
पदतह सिृना । 
(Manpower Planning and Attraction, O Glen Stahl, Public Personnel 

Administration, Oxford and IBH publication 1971, page 99) 
 

यस सङ्गठन सवेक्षण तथा ववश्लषेण ि सङ्गठन संिचना परििाियनका िामर् सङ्गठन सम्बन्िी स्थावपत 
मनम्न िान्यता एवं मसद्धान्तहरुिाई िार्यदशयनका रुपिा मिइएको छ । 

 

 स्थानीय तहको संवैिामनक अमिकाि काययक्षेरका आिािभतू सेवाको समुनचश्चता, 
 सेवा उपि स्थानीय बामसन्दाको  पहुँच ि सेवाको र्णुस्ति, 

 कियचािीको उत्पादकत्व एवि। काययकुशिता ि मितव्ययीता, 
 कायय चिम्िेवािी ि िवाफदेवहता  

 वचृत्त ववकासको अवसि, ि 

 भववष्यपिक ि बदमिंदो प्रवचृत्त । (कृमरि बवुद्धिानी ि याचन्रकीकिण/ artificial 

intelligence and automation‚ सािाचिक सञ्जािको उपयोर्/ mobile 

technology/social media/ on line learning‚ िचीिो ि अनकूुि मसकाइ/flexible or 

adaptive learning principles आदद) 

 

प्रशासमनक दृवष्टकोणिे पदसोपान (hierarchy) भन्नािे कुनै अिीनस्थ उपि वरिष्ठको उच्चता बचुझन्छ 
। पदसोपान क्रिबद्धरुपिा अनेकस्तिका हनु्छन िो एक- आपस िा िोडीएका हनु्छन ।  एक 
व्यवस्थापकिे कमत सङ्ख्यािा प्रत्यक्षरुपिा आफु िातहतका कियचािीिाई सपुिीवेक्षण र्नयसक्छ वा 
र्नुयपछय भने्न अनिुामनत सङ्ख्या Span of Control हो । यस्तो सङ्ख्याको मनिायिण प्रिखुरुपिा  
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 सम्पादन र्रिने कािको िटीिता (Complexity) 

 कियचािीको सीप ि अनभुव (Skill/ experience) 

 काििा हनुे रटुीको िारा ( Acceptable error rate) 

 व्यवस्थापकीय अनभुव (Managerial experience) 
 र्मतशीि कायय वाताविण ( Dynamic environment)  

 प्रववमिको प्रयोर् (Use of Technology) िस्ता ववमभन्न तत्विे मनदेचशत र्छय ।  

पिम्पिार्तरुपिा यो सङ्ख्या १: ४ को अनपुातिा िहेकोिा प्रववमि िर्ायत िनशचि ववकासका 
ववमभन्न उपक्रिका कािण यो सङ्ख्या सङ्गठनको प्रकृमत अनसुाि १:१५/२० सम्ि िहेको 
पाइन्छ।(ववववि स्रोत)   

 

२.३ संवैिामनक ि कानूनी आिाि   
२.३.१ संवविान ि स्थानीय तहको कायय क्षरे 

संवविानको िािा २१८ अनसुाि र्ाउँपामिका तथा नर्िपामिकािे आफ्ना कायय सञ्चािन मनयिाविी 
आफै बनाउन सक्छन । िािा २२१ िा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अमिकािहरु प्रत्याभतू 
र्रिएको छ । संवविानको अनसूुची ८ िा स्थानीय तहको एकि अमिकािसूची ि अनसूुची ९ िा 
साझा अमिकाि सूची मनिायिण भएको छ । िािा २२६ िे स्थानीय सिकािको रुपिा कानून बनाउने 
(अनसूुची ८ ि ९ का क्षरेिा) अमिकाि प्रत्याभतू र्िेको छ ।  

 

२.३.२ स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा १ ि २ िे वडा समिमतको काि 
कतयव्य तोकेको छ ।  

 

दफा ८३ िा प्रशासकीय सङ्गठन ि कियचािी दिबन्दी अन्तिर्त िहेका प्राविानहरु देहाय बिोचिि 
छन । 

 

 र्ाउँपामिका तथा नर्िपामिकाको आफ्नो काययबोझ, िािर्श् क्षिता, खचयको आकाि, स्थानीय 
आवश्यकता ि ववचशशष्टता सिेतिाई ध्यानिा िाखी कियचािी सिायोिन भएपमछ िार 
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सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आिाििा ववषयर्त शाखा वा िहाशाखा िहेको सङ्गठन 

संिचना कायि र्नुयपने ।  

 सङ्गठन संिचनािा हिेक वडाको सङ्गठन संिचना सिेत सिावेश भएको हनपुने । 

 प्रिख ु प्रशासकीय अमिकृतिे र्ाउँपामिका वा नर्िपामिकाको अमिकाि तथा काययबोझ 
सिेतको ववश्लषणे र्िी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आिाििा स्थायी प्रकृमतको 
कािको िामर् आवश्यक पने तथा सेवा किािबाट मिनपुने कियचािीको दिबन्दीको प्रस्ताव 
तयाि र्नुयपने ।  

 कियचािीको दिबन्दीको प्रस्ताव तयाि र्दाय स्थायी कियचािीको िामर् चावहने तिब, भत्ता, 
सञ्चय कोष कट्टी िकि, योर्दानिा आिारित उपदान वा मनवचृत्तभिण, औषिी उपचाि 
सम्बचन्ित ववदा िस्ता सेवा सवुविाको िामर् िाग्ने खचय व्यहोने स्रोत सिेतको ववश्लषणे र्िी 
त्यस्तो खचय मसश्चत हनुेर्रि िार दिबन्दी प्रस्ताव र्नुयपने । 

 स्थानीय तहको सेवा सञ्चािनको िार्य अस्थायी दिबन्दी सिृना र्नय नसवकन े।  

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आिाििा कुनै कािय सम्पादन र्नय ववशषेज्ञ सेवा 
आवश्यक पने भई सेवा किािबाट कायय सम्पादन र्दाय उपयिु ि प्रभावकािी हने देखेिा 
सेवा किािबाट त्यस्तो कायय र्नयसवकने । 

 नर्ि प्रहिी, सवािी चािक, सयश, कायाच िय सहयोर्ी, प्िम्बि, ईिेिक्रसययन, चौकीदाि, 

िािी, बर्ैँचे ि सिसफाइ सम्बन्िी पदिा स्थायी पदपूती नर्िी प्रतयस्पिाच को आिाििा सेवा 
किािबाट िार मिनपुने। 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रतयवेदन सभाबाट स्वीकृत र्िाउनपुने। 

 

२.३.३  र्ण्डकी प्रदेश िोक सेवा आयोर् (आिाि ि िापदण्ड मनिायिण) ऐन, २०७५ 

 प्रदेश मनिािती सेवा, प्रदेश अन्य सिकािी सेवा, प्रदेश संर्दठत संस्थाको सेवा, स्थानीय 
सिकािी सेवा ि स्थानीय तहको संर्दठत संस्थाको सेवाको पदिा कियचािी मनयचुिका िामर् 
उपयिु उम्िेदवािको छनौट र्ने । 

 

र्ण्डकी प्रदेश िोकसेवा आयोर् र्ठन भइ प्रािचम्भक काययहरु प्रािम्भ भएका छन । 
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परिच्छेद- ३ 

सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षण ववश्लषेण 

३.१ र्ाउँपमिकाको परिचय ि ववत्तीय व्यवस्थापन  
र्ण्डकी प्रदेशको स्याङ्खिा चिल्िा अवचस्थत हरिनास र्ाउँपामिका नेपाि संवविानको िािा २९५ को 
उपिािा ३ बिोचिि २०७३/११/२७ िा र्दठत स्थानीय तहहरु िध्येको एक हो ।  स्थानीय 
तहको पनुयसंिचना हुँदा साववकका वकचनास र्ा.वव.स को ६, ८ ि ९ वडा,  चचसापानी र्ा.वव.स को 
१-९ वडा,  चचरे र्ा.वव.स को १-९ वडा,  क्याक्िी र्ा.वव.सको १-९ वडा तथा चचन्नेवास र्ा.वव.स 
को ७ ,८ ि ९ वडािाई मििाइ यो र्ाउँपामिका बनेको हो । यस र्ाउँपामिकाको पूवयिा तनहुँको 
मभिाद नर्िपामिका, उत्तििा तनहुँको शकु्िार्ण्डकी नर्िपामिका, पचश्चििा मबरुवा र्ाउँपामिका ि 
चापाकोट नर्िपामिका तथा दचक्षणिा चापाकोट नर्िपामिका ि तनहुँको मभिाद नर्िपामिका िहेका 
छन। । ८७.४८ वर्य वक.मि. क्षेरफििा फैमिएको यस र्ाउँपामिकाको नािकिण स्याङ्खिा चिल्िाकै 
ठुिो एवि। प्र्यात हरिनासको वनबाट भएको हो ।  

 

यस र्ाउँपामिकािा ७ वटा वडाहरु िहेका छन। भने यसको केन्र साववक चचरेभन्ज्याङ र्ा.वव.स 
कायायियिा िहेको छ । र्ाँउपामिकाको कुि िनसं्या १७३४३ (िनर्णना २०६८) िहेकोिा 
िनर्णना २०७८ को प्रािचम्भक अनिुानिा घटेको (१२९७९) देचखन्छ । सबैभन्दा बढी िनसं्या 
भएको वडा नं. ४ हो । सबैभन्दा कि िनसं्या वडा नं. ५ िा िहेको छ । क्षेरफिका आिाििा 
सबैभन्दा सानो  वडा नं. १ (७.९८ वर्य वक.मि. ) ि सबैभन्दा ठूिो वडा नं. ७ (१५.६९ वर्य वक.मि. 
) िहेका छन ।यस र्ाउँपामिकाको करिव ६२.३१ % भ-ूभार् खेमतयोग्य िमिनिे ओर्टेको छ । 
२२.०६ % प्रमतशत भभुार् िंर्ििे ओर्टेको छ भने करिब ७.७४ % भ-ूभार्िा घाँसे िैदान िहेको 
छ । 

 

संघीय िाििानी ि प्रदेश िाििानी दबैुबाट सिदिुी  (२०० वक.मि. बाहै्र िवहनाचल्ने सडक) िा 
िहेको पहाडी चिल्िािा अवचस्थत हरिनास र्ाउँपामिकाको आफ्नो मसमित स्रोत सािन ि प्राप्त 
सिकािी अनदुान नै िु् य आम्दानीको स्रोत हो । कुि वावषयक बिेट/ खचय: ४१. ८ किोड  
(०७७।७८) िा आन्तरिक िािस्वको वहस्सा रु. १५ िाख (०७७।७८) िहेको छ । चाि ुआ .व. 
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०७९।८० िा ववत्तीय सिानीकिण अनदुान रु. ९.३३ किोड‚ सशतय अनदुान रु. १७.१९ किोड‚ 
ववशेष अनदुान रु. २.४९ किोड‚ सिपूिक अनदुान रु. १.६० किोड र्िी कुि अनदुान रु. 
३०.६१ किोड िहेको छ । प्रदेशतफय को कुि अनदुान रु. १.१३ किोड िहेको छ । 

 

सािाचिकसिुक्षा भत्ता िाभग्राही सङ्ख्या २६५० िना (आ. व. ०७७।७८) िहेकाछन । 
र्ाउँपामिकाको तिब खचय (पदामिकािी बाहेक) वावषयक सािाखािा रु. ३ किोड १९ िाख ९८ 
हिाि िहेको छ (आ. व. ०७८।७९) । 

 

३.२  सबि ि सिुाियोग्य पक्ष  
३.२.१  सबि पक्ष  
र्ाउँपमिकाको मनवायचचत नेततृ्व तथा पदामिकािीहरुिा प्रािम्भ देचख नै संघीयताको ििय अनरुुप 
स्थानीय सिकािको रुपिा र्ाउँपामिका संचािन व्यवस्थापन भइआएको देचखन्छ। 

 

कियचािीहरुहरुको सेवा भाव सकािात्िक छ । अन्य स्थानीय तहको तिुनािा अमिकांश 
कियचािीको उिेिसिूह कि िहेकोिे प्रववमििा आिारित सेवा सम्बचन्ित नयाँ िार् सम्बोिनका िामर् 
सक्षि िामनन्छन । 

 

र्ाउँपामिकाको सङ्गठन सङ्ख्यात्िक वहसाविे छरितो िहेको छ । ९ वटा शाखा ि उचत्तकै 
सङ्ख्यािा िहेका उपशाखाहरुबाट र्ाउँपामिकाबाट स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ िा 
उल्िेचखत सेवा प्रवाह बतयिान सङ्गठन संिचना ि उपिब्ि िनशचि िाफय त वडा कायायियहरूबाट 
ददईदै आएकोछ ।  

 

र्ाउँपामिकािा सिायोिन भन्दा पवहिे देचख काययित प्रायः कियचािीहरुिे ववषय क्षेर सम्बन्िी 
न्यूनति तामिि ि काययपामिका सदस्यहरुिे स्थानीय सिकाि सञ्चािन सम्बन्िी आिािभतू तामििहरू 
प्राप्त र्िेका छन । आवश्यकताको मसद्धान्तिा िार कियचािी िहेको देचखन्छ । 

 

“कृवष, पययटन, चशक्षा, स्वास्थ्य ि पवुायिाि 
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भाषा, संस्कृमत, पवहचान सवहतको सिदृ्ध र्ाउँपामिकाको आिाि” सोचका साथ अघी बढेको 
र्ाउँपामिकािे प्रदान र्ने प्रववमििा आिारित स्थानीय आिािभतू सेवा प्रवाहिा अबिोि िहेको देचखएन 
।  

 

र्ाउँपामिका क्षेरिा सहिी क्षेरको ववकास ि ववस्ताि सािान्य िहेको हुँदा पामिका क्षेरिा सहिको 
स्वरूप परिवतयन ि सेवा सम्बन्िी िार्को प्रकृमत बेग्िै हनु ेसम्भावना मनकट भववष्यिा िहेको छैन । 
सहिीक्षेर कि भएको कािण फोहि िैिा व्यवस्थापन  ि अग्नी िोकथाि तथा मनयन्रण िस्ता 
संवेदनशीि क्षेरिा तत्काि व्यवस्थापन िवटिता िहेको छैन । 

 

र्ाउँपामिकाको अमिकािक्षेर सम्बचन्ित सिुक्षाका िामर् सानो सङ््यािा  िहेको र्ाउँ/ नर्िप्रहिी बाट 
स्थानीय नेपाि प्रहिी सँर् सिन्वयात्िरुपिा काि सम्पादन भइआएको देचखज्छ ।  

 

स्थानीय ऐन/ मनयिाविी/ काययववमि सङ्ख्या २५ को  हािाहािी िा स्वीकृत भएका छन ।   

 

प्राववमिक िनशचिको व्यवस्थापनका दृवष्टकोणिे ५ िाख ि सो भन्दा िाथीका योिना सङ्ख्याः२० 
भन्दा िा िहेको छ  (आ. व. ०७७।७८) 

 

३.२.२  सिुाियोग्य पक्ष  
उन्नत सािदुावयक वनक्षेर अवचस्थत यस र्ाउँपामिकािे आफ्नो ववचशष्ट भौर्ोमिक तथा प्राकृमतक 
अबस्थािाई िध्यनिि र्िी ववचशष्टरुपिा सहिीकिणका भौमतक प्रयासहरू ि सोका िामर् सेवा 
सवुविाको आंकिन र्िी कियचािी व्यवस्थापनिाई उच्च प्राथमिकतािा िाख्न सकेको देचखंदैन । 

 

र्ाउँ काययपामिकाको भिूीका आफ्नो अमिकाि क्षेर मभरका ववषयिा नीमत तिुयिा र्ने, कानून मनिायण 
र्ने, ि सिि, सहि सेवा प्रवाह समुनचश्चत र्नय आवश्यक काययववमि तथा िापदण्डहरुको मनिायणिे र्मत 
मिनसकेको देचखदैन । 
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कायायिय एकाइहरु ि पदहरुको ववस्ततृ कायय ववविण ि काययबोझ ववश्लषेण ववना सङ्गठन ढाँचा तथा 
कियचारिको आवश्यकता मनक्यौि भएकोिे र्ाउँमिकािा सिुक्षा, सिसफाई, िियतसंभाि िस्ता सेवा 
संस्थासँर्को सेवा किािको सट्टा व्यचि मसत किाि र्िी मिने र्रिएको देचखन्छ । 

 

सङ्घ, प्रदेश तथा साझेदाि संस्थाहरूबाट प्राप्त अनदुानहरूको कायायन्वयन र्नय ववद्यिान संिचना तथा 
दिबन्दी पयायप्त निहेको ।  

 

घि नक्सा पास/ स्वीकृमत/ मनस्सा ददने काि प्रािम्भा नभएको । 

 

िध्यि िार्तका योिना सङ्ख्या वावषयकरुपिा २० वटा भन्दा कि िहेको भएता पमन िौिदुा 
प्राववमिक िनशचि अपरु् भएको र्नुासो िहेको ।  

 

३.३  काययबोझको अबस्था ि र्ाउँपामिकाको कायय चिम्िेवािी  
यस अनचु्छेदिा र्रिएका ववश्लषेणको िूि आिाि सवेक्षणका क्रििा भरिएका प्रशनािविीबाट प्राप्त 
सूचना तथा िानकािी हनु । 

 

काययपामिकािा प्रशासन तथा योिना, स्वास्थ्य, प्राववमिक, चशक्षा, सूचना प्रववमि, आमथयक प्रशासन, 
िवहिा ववबास, कृषी, पशसेुवा, र्िी ९ वटा ववषयर्त शाखा िहेका छन । यसैर्िी ७ वटा वडा 
कायायियहरुबाट संवैिामनक अमिकािक्षेर मभरका ि काययपामिकाबाट प्रत्यायोचित काययहरु सम्पादन 
भइआएका छन । हाि कायि प्रत्येक शाखा ि अन्तर्यतका उपशाखा वा एकाइहरुको छुट्टा छुटै्ट 
काययबोझको अध्ययन भएको छैन । शाखा तथा पदको काययववविण नभएकै कायय चिम्िेवािी 
ववश्लषेणिा प्राथमिकरुपिा काि सम्पादन र्ने ि आंचशकरुपिा सम्पादनिा संिग्न हनुे कियचािीको 
सङ्ख्या भन्दा ती कािका िामर् सिन्वयात्िक सहयोर्िा संिग्नहनु े कियचािीको सङ्ख्या अमिक 
देचखन आएको छ ।   

 

ववद्यिान दिबन्दी ि कियचािी सिायोिन पमछको अवस्था ववश्लषेण र्दाय सङ्गठन संिचना, 
तहर्त/शे्रणीर्त दिबन्दी ववचिा ताििेि िहेको देचखन्न । पामिकािे सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षण 
र्िी सङ्गठन ढाँचा मनिायण ि सोही अनरुुप दिबन्दी स्वीकृत र्रिसकेको अबस्था छैन । ववचशष्ट 
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भौर्ोमिक अबस्था, ि थप सेवा, सवुविा ि िानव ववकास सूचकाङ्किा कििोि िहेका ववषयक्षेरिा 
सेवाको पहुँच बढाउन काययबोझ आङ्किन र्रिएको अबस्था छैन ।  

 

काि सम्पादन र्नय आवश्यक व्यवस्थापकीय सिस्याका रुपिा िनशिीको किी,  िनप्रमतमनमि तथा 
कियचािी मबच सिन्वयको अभाव, ि ऐन, मनयिको किी प्रिखु देचखएका छन ।  

 

सम्पादन र्िी आएको कायय आफ्नो पद ि तहको भमूिका अनरुुप िहेको छ भने्न कियचािीको सङ्ख्या 
बढी िहेको छ । 

 

कायायिय सिय अघी ि पछी पमन काि सम्पादन र्ने कियचािीको सङ्ख्या उच्च छ । ति काि 
सम्पादन र्मत सन्तोषिनक िार िहेको ववश्लषेण पदामिकािीहरुको छ । उपिब्ि वावषयक ववदाहरु 
उपयोर् र्ने किायचािीको सङ्ख्या कि छ ।   

 

वडा सचचवहरुको अमिकाशं सिय मसफारिस तथा सािाचिक सिुक्षा भत्ता सम्बन्िी काििा भएको 
देचखन्छ ।  

 

र्ाउँपामिकािे संस्थार्तरुपिा सेवा पयुायउनपुने चशक्षा, स्वास्थ्य , भाषा, संस्कृमत, किा संिक्षण ि 
सम्बद्धयन, यवुा तथा खेिकुद आदद क्षेरका िामर् सङ्गठन संिचनािा उपयिु  ढाँचा िहेको छैन । 
मनकट भववष्यिा आवश्यकपने पययटन, बैदेचशक सहयोर्, अमतथी सत्काि, भमर्नी सम्बन्ि, ि ियायदा 
तथा अमतथी सत्काि िस्ता ववषयका िामर् छुटै्ट एकाइ िहेको छैन । 

 

एम्बिेुन्स, बेवारिस िास व्यवस्थापन िस्ता ववषयक्षरे कसैको काययक्षेरिा तोवकएको नदेचखएको ति 
आवश्यकता भन्दा बढी कियचािीबाट सिन्वय भइआएको देचखन्छ ।  

 

भावी नर्िपामिकाको अविािणा अनरुुप सेवािाई प्रववमििैरी‚ अमिकृतिूिक ि सिन्वयात्िक 
बनाउँदै िैिान सघन िनसङ्ख्या भएका वडा कायायियिा वडासचचवको दिबन्दी अमिकृतिूिक 
िहेको छैन ।  
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वडा कायायियहरु न्यूनति िनशचिबाट संचािन भएका छन । नक्शापास, सिदुाय सशचिकिण, 

सावयिमनक खिीद, आन्तरिक मनयन्रण, सहि सिुक्षा, अग्नी मनयन्रण िस्ता सेवाक्षेरका िामर् पदहरु 
सिृना नभएको वा मसिीत छन ।  

 

स्वास्थ्य संस्थाहरु न्यूनति कियचािीको आिाििा संचामित छन । स्वास्थ्यकेन्रहरुिा िहेका पद ि 
सङ्ख्या सिेत पनुिाविोकन र्रिनपुने देचखएको छ । १५ शैय्याको अस्पताि मनिायणामिन िहेकोिा 
सोका िामर् आवश्यक न्यूनति दिबन्दी सम्बन्िी सोच तयाि र्रिनपुने देचखन्छ ।  

 

३.४ सङ्गठन संिचना ि दिबन्दी प्रके्षपण ववश्लषेण  

३.४.१  काययपामिका सङ्गठन संिचना  

प्रस्ततु सङ्गठन संिचना ि दिबन्दी सम्बन्िी प्रस्ताविे देहायका आिािभतू पक्षहरुिाई सिेटेको छः  
 

-   संचघय िामििा तथा सािान्य प्रशासन िन्राियव्दािा प्रािम्भिा कायि र्रिएको अन्तरिि 
संर्ठन तामिका आिािभतू पक्ष‚   

-  सङ्गठन संिचनािा वडाको सङ्गठन संिचना सिावेश‚   

-  नर्ि प्रहिी, सवािी चािक, कायायिय सहयोर्ी, प्िम्बि, ईिेचक्रमसयन, चौकीदाि, िािी, बर्ैँचे ि 
सिसफाइ सम्बन्िी पदिा प्रमतयस्पिाको आिाििा सेवा किािबाट‚  

 -  काययपामिकाको कायय ववभािन ि कायय सम्पादन मनयिाविीिा उल्िेख भएका कायय‚  

-  हप्तािा ४० घण्टाको काययबोझ‚  

-  प्रववमििा आिारित कायय सम्पादन‚ ि  

-  र्ाउँपामिकाको बढ्दो चिम्िेबािीिाई ब्यबचस्थत रुपिा मनवायह र्नयका िामर् मबमभन्न उपशाखा/ 

एकाइहरुको अविािणा । 

 

र्ाउँपामिकािा सिायोिन प्रकृयाका िामर् सङ्घीय िामििा तथा सािान्य प्रशासन िन्राियिे तयाि 
र्िेको प्रािचम्भक दिबन्दी ि २५००० सम्ि िनसङ्ख्या भएका र्ाउँपामिकाहरुका िामर् प्रािम्भिा 
स्वीकृत र्रिएको दिबन्दी अनसूुची- १ िा िाचखएको छ ।  
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सङ्घीय िन्राियहरुबाट प्राप्त सङ्गठन संिचना तथा दिबन्दी, कृवष तथा पशसेुवा तफय को दिबन्दी. 
स्वास्थ्यसेवा तफय  स्वास्थ्यकेन्रहरुको कियचारिको दिबन्दी ि सिायोिन भइआएका ि र्ाउँपामिकािे 
किाििा मिएका सबै प्रकािका र्रि हाि काययित कियचािी/ दिबन्दी सङ्ख्या ८१ िहेको छ 
(अनसूुची- २) । सो िध्ये १८ पद कायायिय सहयोर्ीस्तिका छन । 
 

िनघनत्व प्रमत वर्य वकिोमिटि १४६ िना िहेको हरिनास र्ाउँपामिकािे ८७.४८ वर्य वक.िी. 
क्षेरिा फैमिएको ७ वटैवडाको १२,९७९ (२०७८) िनसङ्ख्या िा पयुायउनपुने सेवा यस क्षेरका 
अन्य सिानस्तिको र्ाउँपामिकाको तिुनािा सिान स्तिको िहेकोछ । स्थानीय सिकािको रुपिा 
सचृित सेवा सम्बन्िी दावयत्वका अमतरिि िार्तिाभका दृवष्टकोणिे यो सािाखािा भन्दा न्यून 
अबस्था हो िस्कािामर् सङ्गठनको तेसो मबस्ताि ि दिबन्दीको सङ्ख्यािाई मनचश्चत मसिािा िाखी 
सञ्चािन खचय व्यवस्थापन र्रिनपुछय ।  

 

सिदृ्ध देशिा प्रदेश तथा स्थानीय सिकाि (नर्िपामिका) िा िहेको कियचािी सङ्ख्या ि प्रमत 
कियचािीिे सेवा पयुायइआएको नार्रिकको सङ्ख्याका सम्बन्ििा अिेिीकी िाज्य फ्िोरिडाको 
उदाहिण (चचर- १) सान्दमभयक ि उदाहिणीय हनुसक्छ । उि िाज्यिा ५ हिाि देचख १५ हिाि 
सम्ि िनसङ्ख्या भएका नर्िपामिकाहरुिा सािाखािा ९५ िना पूणयकामिन कियचािी िहेको देचखन्छ 
। यसैर्रि सोही िनसङ्ख्याका नर्िपामिकाहरुिा प्रत्येक कियचािीिे ७५ िना स्थानीय बामसन्दािाई 
सेवा पयुायएआएको देचखन्छ । 

 

उल्िेचखत सन्दभयिा हरिनास र्ाउँपामिकाको हािको िनसङ्ख्या १२,९७९ ि सो िनसङ्ख्यािाई 
सेवा पयुायउन उपिब्ि कियचािी सङ्ख्या ९० िान्दा एक कियचािीिे औसत १४२ िनसङ्ख्यािाई 
सेवा पयुायउनपुने देचखन्छ । आमथयक मितव्यवयताको दृवष्टकोणबाट हरिनास र्ाउँपामिकाको बतयिानिा 
कायि यो अनपुात उपयिु नै िानु्नपने हनु्छ । 
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चचर- १, सिदृ्ध देशिा प्रदेश तथा स्थानीय सिकाि (नर्िपामिका)िा कियचािी सङ्ख्या- अिेिीकी 
िाज्य फ्िोरिडा (http://www.floridaleagueofcities.com/docs/default) 

यसैर्रि हरिनास र्ाउँपामिका भन्दा तीनर्णुा बढी िनसङ्ख्या ति सिान भकू्षेर भएको यिुोपको एक 
सानो सहि Narva, Estonia, Europe को आिािभतू पक्षहरु ववश्लषेण सान्दमभयक देचखन्छ ।  

Narva, Estonia, Europe हरिनास र्ाउँपामिका 
क्षेरफि ९०.७२ वर्य वक.मि.   ८७.४८ वर्य वक.मि.  
िनसं्या ५६,१०३ (सन२०१८)  २१, ७७८ (घिििुी सवेक्षण सन 

२०१८) १२,९७९ (िािर् २०७८) 

सङ्घीय सामिप्यता िाििानीबाट २०० वक.मि.   िाििानीबाट २००  वक.मि.   

प्रदेश िाििानीबाट १०० वक.मि.   

काययपामिका कायायिय ५ शाखा   ८/९ शाखा 
कियचािी सङ्ख्या ७० भन्दा कि ८० भन्दा बढी 

http://www.floridaleagueofcities.com/docs/default
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िाथी र्रिएका ववमभन्न ववश्लषेण ि स्थानीय सिकाििे सम्पादन र्नुय पने काययहरूको िामर् िौिदुा 
साङ्गठमनक संयन्र ि कियचािीहरूको ब्यवस्थािाई सिेत ववश्लषेण र्िी न्यूनति ति अववचच्छन्न 
सेवाको समुनचश्चतता हनुे र्िी कियचािी सं्या कि िाखेि पमन सेवा प्रवाह ि ववकास मनिायणिा र्मत 
ददन सवकने र्िी शाखा‚ उपशाखा/ एकाइ ि कियचािी दिबन्दी  प्रस्ताव र्रिएको छ ।  

 

३.४.२ वडा संिचना 
सात वडािा ववभाचित र्ाउँपामिकाको सबैभन्दा सानो वडा नं. १ (७.९८ वर्य वक.मि. ) ि सबैभन्दा 
ठूिो वडा नं. ७ (१५.६९ वर्य वक.मि. ) िहेको छ । कुनै पमन वडाहरुबाट र्ाउँपामिकाको केन्रिा 
मिश्रीत उपाय (सवािी‚ पैदि आदद) बाट पगु्न िाग्ने सिदि सिय बढीिा २ घण्टा िहेको छ । 
सबैभदा बढी िनसङ्ख्यका वडा नं. ४ िा २५०० भन्दा बढी िहेको छ । सवै वकमसिका सेवा 
वडास्तिबाट नै प्रदान र्नयका िामर् ७ वटा वडा कायायियिा उच्च िनघनत्व भएका ि िु् य 
सडकसँर् िोमडएका केही वडाहरु बाहेक अन्य सहायक िार्यहरुिे िोमडएका क्षेरिा सेवा पयुायउनपुने 
िनसङ्ख्या कि िहेको छ । र्ाउँपामिकाका वडाहरुको िनघनत्व, बनौट ि सेवा पहुँचको 
अवस्थािा मभन्नता देचखएकोिे दिबन्दी प्रयोिनका िामर् िनसं्या  ,िािस्व सङ्किन ि सेवा प्रवाहको 
घनत्वको आिाििा वडाहरुिाई दइु वर्यिा छुट्याइएको छ ।  

 

र्ाउँपामिकािा हाि संघीय सिकािका अन्य मनकाय िको सङ्ख्या न्यून िहेकोिे वडा सचचवका िामर् 
अन्ति मनकास सिन्वयिा बढी सिय ददनपुने अवस्था देचखंदैन । यसथय बढी िनसङ्ख्या भएका 
वडािा २, ४, ६ ि ७ िा पाँचौ तहको वडा सचचव ि बाँकी वडाहरुिा चौथोतहको वडा सचचव 
िाचखएको छ । सबै वडाहरुिा सहायक चौथो कम्प्यटुि सहायकको दिबन्दी िाचखएको छ । 
िािस्व सङ्किन सम्बन्िी कािको आिम्भ भएको ि सचुना प्रववमिको उच्चति प्रयोर् र्िी स्थानीय 
सेवाहरु digital / virtual  प्रववमिबाट प्रदानर्ने उदे्दश्यिे सबै वडाहरुिा कम्प्यटुि सहायकको दिबन्दी 
प्रस्ताव र्रिएको छ । वडाकायायियहरुका िामर् प्रस्ताव र्रिएको कुि २४ दिबन्दी ति प्रस्ततु 
र्रिएको छ । 
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वडा कायायिय दिबन्दी 
पद नाि तह सेवा /सिूह   
वडा सचचव वडा कायायिय २‚ ४, ६ ि ७ पाँचौं प्रशासन १ ४  
वडा सचचव वडा कायायिय १‚ ३ ि ५ चौथो प्रशासन १ ३  
सव इयचन्िमनयि पाँचौं इयन्िी/मसमभि १ १ ११ ३  
कम्प्यटुि अपिेटि चौथो  ववववि १ ७  
कायायिय सहयोर्ी   १ ७  
कुि    २४  

 

३.४.३ स्वास्थ्य एकाइ संिचना 
स्वास्थ्यसेवा तफय  स्वास्थ्य चौकी- ३ ि सािदुावयक स्वास्थ्यकेन्र-  ५ को  कुि ३९ दिबन्दी ति 
प्रस्ततु र्रिएको छ ।वडा ३ चचसापानीिा १५ शैयाको अस्पताि मनिायणािीन छ । 

स्वास्थ्य चौकीका हकिा ५ हिाि िाथीको िनसङ्ख्याका िामर् नेपाि सिकािबाट प्रस्ताव र्रिएको 
दिबन्दी अनसूुची- ३ िा िाचखएको छ । उल्िेचखत दिबन्दी सङ्ख्यािा र्ाउँपामिकाको स्वास्थ्य 
सूचक‚ नचिकको स्वास्थ्यकेन्रहरुको पहुँच‚ उपिब्ि स्वास्थ्यकेन्रको पूणय उपयोर्को आवश्यकता 
सिेतका आिाििा हाििाई परििाियन र्रि आवश्यक सङ्ख्या प्रस्ताव र्रिएको छ ।   

स्वास्थ्य चौकी– चचसापानी‚ चचरेभन्ज्याङ्‚ क्याक्िी 
पद तह   

हेअ/ मसअहेव ५/ ६ १ ३ 
स्टाफनसय/ मसअनमि 

 १ ३ 
ल्याव सहायक ४/ ५ १ ३ 
सािदुावयक स्वास्थ्य सहायक ४/ ५ १ ३ 
सािदुावयक नसय सहायक ४ २ ६ 
कायायिय सहायक 

 १ ३ 
िम्िा  ७ २१ 
सािदुावयक स्वास्थ्य केन्र– सािडाँडा‚ प्यामसङ‚ हरिनास ४‚ कुमिनखोिा‚ देउिािी‚ कोइिािे 
हेअ/ अहेव ४/ ५ १ ६ 
स्टाफनसय/ सअनमि ४/ ५ १ ६ 
कायायिय सहायक 

 १ ६ 
िम्िा  ३ १८ 
कुि िम्िा   ३९ 
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परिच्छेद- ४ 

सङ्गठन संिचना ि दिबन्दी प्रस्ताव तथा सझुाव 

४.१ सङ्गठन संिचना ि दिबन्दी प्रस्ताव  
सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षण ि िाथी ववमभन्न परिच्छेदहरुिा र्रिएका ववश्लषेणका आिाििा प्रस्ताव 
र्रिएको सङ्गठन संिचना अनसुाि हरिनास र्ाउँपामिकाका िामर् वडाकायायिय तफय  २४ स्वास्थ्यसेवा 
(हाि अस्पतािको िामर् प्रस्ताव नभएको) तफय  ३९ र्िी आवश्यक कियचािीको दिबन्दी सं्या 
१०२ हनु आउँछ । कुि सङ्ख्या िध्ये कायायिय सहयोर्ी, नर्िप्रहिी ि हल्का सवािी चािक 
कियचारिको सं्या २६ िहेकोछ । प्रस्ताववत संिचना ढाँचा ि शाखा, उपशाखा/ एकाइहरुको नाि 
ववविण ति चाटय- १ िा देखाइएको छ । प्रस्ताववत शाखा, उपशाखा/ एकाइर्त ववस्ततृ दिबन्दी 
चाटय- २ (पाना १ ि २) िा िाचखएको छ । प्रस्ताववत दिवन्दीको सङ्ख्यात्िक ववविण तामिका- १ 
िा िाचखएको छ । उल्िेचखत बाहेक सिसफाइ, बर्ैंचा हेिचाह ि िियत सम्भाि िर्ायतका कािका 
िामर् सेवा किाििा मिने प्रस्ताव र्रिएको छ ।  

 

 



 
 

चाटय- १ 
हरिनास र्ाउँपामिका 

 
 
 
 
 

 

सािान्य प्रशासन 
शाखा 

आन्तरिक 
िेखा 
पिीक्षण 
एकाइ 

चशक्षा तथा सािाचिक 
ववकास शाखा 

पूवायिाि ववकास 
शाखा 

आमथयक प्रशासन 
उपशाखा 

िनसम्पकय  
कक्ष 

वडा 
कायायियहरु 

कानून 
एकाइ 

वाताविण 
तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 
उपशाखा 

सचुना 
प्रववमि 
उपशाखा 

पंिीकिण तथा 
सािाचिक सिुक्षा 
एकाइ  

नर्िप्रहिी 
एकाई 

स्वास्थ्य चौकी, 
आिािभतू 
स्वास्थ्यकेन्र 

 

कृवष तथा 
पशपुन्छी 
ववकास 
उपशाखा 

िवहिा, तथा 
बािबामिका ववकास 
उपशाखा 

स्वास्थ्य सेवा 
शाखा 

वडा समिमतहरू ववषयक्षेरर्त समिमतहरू 
र्ाउँ काययपामिका 

अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 न्यावयक समिमत 

र्ाउँसभा िेखा, वविायन, सशुासन समिमत 

योिना तथा 
अनरु्िन 
उपशाखा 

आमथयक सेवा 
शाखा 

सहकािी 
तथा उद्यि 
ववकास 
एकाइ 

 

सहिी ववकास तथा 
नक्शा स्वीकृमत 
उपशाखा 
 



 

 

 
 

चाटय- २ (पाना १) 
हरिनास र्ाउँपामिका सङ्गठन संिचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२६ 

 

  

   

 

 
 
 

सािान्य प्रशासन शाखा 
अमिकृत छैठौ/ सातौं तह प्र- १ 
पाँचौ तह प्र  – १ 
कम्प्यटुि सहायक चौथौ तह वव (अध्यक्षको काययकक्ष सिेत)  – १ 
हिकुा सवािी चािक  -  २ 
कायायिय सहयोर्ी -४ 

 

सूचना प्रववमि उपशाखा  
सूचना प्रववमि अमिकृत छैठौ तह वव-१ 
कम्प्यटुि सहायक चौथौ तह वव  – १  
 
    वाताविण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
एकाइ 
सिसफाइ सपुिभाइिि पाँचौं/ छैठौ तह 
प्र –१ 
 

वडा कायायियहरु (२४) 
वडा सचचव पाँचौ तह प्र – ४ 
वडा सचचव चौथो तह प्र – ३ 
सब इ पाचौ तह इ - ३ 
क सहायक चौथो तह –७ 
कायायिय सहयोर्ी – ७  
 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत  
 

योिना तथा अनरु्िन उपशाखा 
अमिकृत छैठौ तह प्र- १ 
सहायक चौथो/ तह प्र – १ 

 

नर्िप्रहिी कक्ष   
नर्िप्रहिी सहायक मनिीक्षक चौथो तह- १ 
नर्िप्रहिी हवल्दाि - १ 
नर्िप्रहिी िवान - ३ 

िवहिा तथा बािबामिका 
उपशाखा 
पाँचौ/ छैठौ तह वव - १ 
चौथो तह प्र  – १ 
 

िनसम्पकय  कक्ष  
सहायक चौथो तह प्र -   १  

चशक्षा तथा सािाचिक ववकास शाखा 
अमिकृत छैठौ/ सातौं तह चशक्षा प्र- १ 
सहायक पाँचौ तह चश -   १  

 

 

पंिीकिण तथा सािाचिक सिुक्षा 
एकाइ   
पाँचौं तह प्र –१ 

 

पूवायिाि ववकास शाखा  
इयन्िीमनयि मसमभि छैठौ/ सातौं तह – १ 
सवइयन्िीमनयि पाचँौ तह मस  – १  
 
 
 

आमथयक प्रशासन उपशाखा  
 अमिकृत छैठौं तह प्र/ िेखा – १  
चौथो/ पाँचौ तह िेखा(खिीद तथा 
भण्डाि सिेत ) 
 

 -१  

सहिी ववकास तथा नक्शा स्वीकृमत 
उपशाखा 
सवइयन्िीमनयि पाचँौ तह मस  – १  
अिीन पाचँौ तह प्रा – १ 
 

 



 

 

 
 

चाटय- २ (पाना २) 
हरिनास र्ाउँपामिका सङ्गठन संिचना  

 
  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

कानून एकाइ 
पाँचौ तह प्र-१ 
 

 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

कृवष तथा पशपंुछी 
ववकास उपशाखा  
अमिकृत छैठौं तह कृवषवािी 
/ िापोडेडे -१ 
प्रा .स . पाँचौ तह वामि वव- १ 
प्रा .स . पाँचौ तह भेट १ 
प्रा .स . चौथो तह भेट १ 
 

िेखा पिीक्षण एकाइ  
सहायक पाँचौ छैठौं तह 
िेखापिीक्षण - १  
 

स्वास्थ्य चौकी ३  ३९ 
मसअहेव पाँचौ/छैठौ तह - ३ 
मस अनमि पाँचौ तह - ३ 
अहेव चौथो/ पाँचौ तह –३  
अनमि चौथो/ तह – ६ 
ल्याव सहायक चौथो तह– ३ 
कायायिय सहयोर्ी – ३  
 
सािदुावयक स्वास्थ्यकेन्र ६ 
हेअ/ अहेव चौथो/ पाँचौं- ६ 
स्टाफ नसय/  अनमि- ६ 
कायायिय सहयोर्ी - ६ 
 

स्वास्थ्य सेवा शाखा 
अमिकृत छैठौं/ सातौं तह िस्वा -१ 
अहेव चौथो/ पाँचौ तह स्वा- १ 
 

आमथयक सेवा शाखा 
सहकािी तथा उद्यि ववकास 
अमिकृत छैठौं -१ 
 



 

 

 
 

तामिका -१‚ प्रस्ताववत दिवन्दीको सङ्ख्यात्िक ववविण   

प्रस्ताववत पदनाि,  पदसङ्ख्या, सेवा/ सिूह (शाखा/उपशाखा/ एकाइर्त)  

पद नाि तह सेवा/ सिूह 
कायि 
सङ्ख्या 

 

प्रस्ताववत 

सङ्ख्या 

 

थप/

घट 

 

शाखा/ उपशाखा/ एकाइ 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत‚ प्रशासन 

सािाचिक ववकास अमिकृत छैठौं/ सातौं चशक्षा  १ १ 

० चशक्षा तथा सािाचिक ववकास 
शाखा  

पूवायिाि ववकास प्रिखु छैठौं/ सातौं इचन्िमनयरिङ ० १  +१ पूवायिाि ववकास शाखा 
प्रशासन प्रिखु  छैठौं/ सातौं प्रशासन ० १ +१ सािान्य प्रशासन शाखा 
िम्िा    ३ २  
िनस्वास्थ्य अमिकृत  छैठौं िनस्वास्थ्य  १  स्वास्थ्य सेवा शाखा 
योिना तथा अनरु्िन 
अमिकृत  छैठौं प्रशासन  १ 

 
योिना तथा अनरु्िन उपशाखा 

सूचना प्रववमि अमिकृत  छैठौं सूचना प्रववमि   १  सूचना प्रववमि उपशाखा 
िेखा अमिकृत  छैठौं िेखा  १  आमथयक प्रशासन उपशाखा  

कृवष  ववकास अमिकृत   छैठौं कृवष  १ 
 कृवष तथा पशपंुछी ववकास 

उपशाखा 
सहकािी तथा उद्यि ववकास 
अमिकृत  छैठौं प्रशासन  १ 

 
 

िम्िा 
  

 ६   
प्रशासन सहायक  पाँचौ  प्रशासन  ३  वाताविण, कानून‚ पंिीकिण 

चशक्षा सहायक  पाँचौ  चशक्षा 
 १ 

 चशक्षा तथा सािाचिक ववकास 
शाखा 

सव इयन्िीमनयि   पाँचौ  इचन्िमनयरिङ्  १  पूवायिाि ववकास उपशाखा  

सव इयन्िीमनयि   पाँचौ  इचन्िमनयरिङ् 
 १ 

 सहिी ववकास तथा नक्शा स्वीकृमत  

उपशाखा  
अिीन   पाँचौ  सभे  १  पूवायिाि ववकास उपशाखा 
िेखा सहायक पाँचौ प्रशासन  १  आमथयक प्रशासन उपशाखा 
आिेप  पाँचौ  आिे  १  आिेप एकाइ  

प्राववमिक सहायक कृवष  पाँचौ  कृवष 
 १ 

 कृवष तथा पशपंुछी ववकास 
उपशाखा 

प्राववमिक सहायक पशपंुछी  पाँचौ  पश ु
 १ 

 कृवष तथा पशपंुछी ववकास 
उपशाखा 

सािाचिक ववकास सहायक   पाँचौ  ववववि 
 १ 

 िवहिा तथा बािबामिका 
उपशाखा 

अहेव  
 पाँचौ तह स्वास्थ्य  १ 

 स्वास्थ्य सेवा शाखा 

 िम्िा      १३    
प्रशासन सहायक चौथो प्रशासन  ३ 

 योिना, िनसम्पकय ,  िवहिा 



 

 

 
 

 
  

तथा बािबामिका 

प्राववमिक सहायक पशपंुछी चौथो  
 १ 

 कृवष तथा पशपंुछी ववकास 
उपशाखा 

कम्प्यटुि सहायक चौथो ववववि  २  प्रशासन‚ सूचना   
सहायक नर्िप्रहिी मनिीक्षक चौथो ववववि  १   

 िम्िा      ७    
कायायिय सहयोर्ी      ४    
नर्िप्रहिी हवल्दाि १ 
नर्िप्रहिी िवान ३ 

    
 ४ 

 
  

हिकुा सवािी चािक       २    

िम्िा 
   १० 

  

वडा कायायिय 

वडा सचचव पाँचौ प्रशासन  ४    

वडा सचचव चौथो  प्रशासन  ३   

सव इयचन्िमनयि पाँचौं इयन्िी/मसमभि  ३ 
   

कम्प्यटुि सहायक चौथो  ववववि  ७    

कायायिय सहयोर्ी      ७  
  

 िम्िा      २४ 
 

  

स्वास्थ्यकेन्र 

हेअ/ मसअहेव  छैठौ    ३ 
   

मस अनमि/  मसअहेव/ हेअ  पाँचौ     ६ 
   

अहेव/  अनमि चौथो /पाँचौ    १२   

स्टाफ नसय/  अनमि चौथो/  पाँचौ   ६   
ल्याव सहायक चौथो/  पाँचौ     ३ 

   

कायायिय सहयोर्ी       ९    

    ३९ 
  

कुििम्िा      १०२    



 

 

 
 

४.२ तिब तथा अन्य सवुविा खचय ववश्लषेण  

प्रस्ताववत दिबन्दीको िामर् स्थानीय तहका िामर् स्वीकृत तिविानका आिाििा व्यहोनुय पने तिब‚ 
भत्ता, सवुविा‚ योर्दान‚ संचय कोष िर्ायतका दावयत्व सवहतको वावषयक खचय ववश्लषेणका िामर् 
देहायका आिािहरु मिइएको छ ।  

 आ. व. ०७९।८० देचख िार् ुभएको स्थानीय तहको नयाँ तिबिान । 

 आवश्यक तिब खचय वहसाव र्दाय १ वषयका िामर् १४.२ िवहनाको र्णना । 

नयाँ सङ्गठन ढाँचाका आिाििा प्रस्ताव र्रिएको सवै तहको कुि दिबन्दी सङ्ख्या १०२ का िामर् 
तिब‚ भत्ता, सवुविा‚ योर्दान‚ संचय कोष िर्ायतका आवश्यक वावषयक खचय रु. ४ किोड ७३ 
िाख ५५ हिाि हनु आउँछ  (तामिका– २ )। हाि र्ाउँपामिकाको तिबखचय (पदामिकािी बाहेक) 
वावषयक सािाखािा रु. ३किोड १९ िाख ९८ हिाि िहेको छ । प्रस्ताववत दिबन्दीका कािण यो 
खचय वावषयक रु. १ किोड ५३ िाख १७ हिाि अथायत ४७ % ( चाि ुआवको १५ % को सिदि 
ववृद्धका कािण सिेत) िे बढी हनुे देचखन्छ ।  

तामिका- २ 

 

स्थान तिब भत्ता व्यय तह संङ्ख्या आिािभतू तिब आवश्यक तिबभत्ता 
खचय (१४.२ 
िवहना) वावषयक

कायायिय 11020317 तह ११ ६०४९० 0
स्वास्थ्य १४००२०३३ तह १0 ५६७८७ 0
स्वास्थ्य के तह 9 ० ५२४१७ 0
आयवेद तह ८ 48737 0
कृवष तह ७ ३ 45851 1953253
किाि ६९७५८०४ तह ६ ९ 43689 5583454

तह ५ २६ 34730 12822316
तह ४ ३८ 32902 17753919.2
हेसचा 29728 0
हसचा २ 27612 784181

कुि वावषयक 31998154 कास २४ 24702 8418441.6
प्रस्ताववत व्यय 47315564.4
हािको वावषयक खचय ३१९९८१५४
थप वावषयक खचय 15317410.4

तिब भत्ता व्यय ववश्लषेण (रु.)
वतयिान अवस्था प्रस्ताववत



 

 

 
 

४.३ कायय ववविण  

नेपािको संवविानिे मनिायिण र्िेको स्थानीय तहको अमिकाि ि साझा अमिकाि सूची ( संवविानको 
अनसूुची ८ ि ९)‚ संघीय तथा प्रदेश कानून बिोचिि प्रदत्त चिम्िेवािी ि काययक्षेरको दायिािा िही 
स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन‚२०७४ को अन्य व्यवस्था सिेत कायायन्वयनका िामर् र्ाउँपामिकाको 
साङ्गठमनक संिचनािा प्रस्ताव भएका शाखा, उपशाखा/ एकाइहरूको काययववविण अनसूुचच –४ िा 
िाचखएको छ ।  

४.४ सझुावहरु 

र्ण्डकी प्रदेशिा स्थानीय तहका कियचािीहरुको सेवा ि शतयका ववषय ि छनौट तथा मनयचुि 
िर्ायतका ववषयिा प्रत्यक्ष भमूिका िहने प्रदेश िोकसेवा आयोर्को र्ठन भइयसकेको छ । ति 
प्रदेश सभाबाट कानून तिुयिा भइय सो सम्वन्िी आिाि ि िापदण्ड मनिायिण भइ नसकेको अवस्थािा 
पदपूती सम्बन्िी ववषयहरु व्यवस्थापन हनु केही सिय िाग्ने देचखन्छ ।  

सङ्गठनको ढाँचा ववशेषज्ञीय पदहरुका हकिा थोिै फिावकिो ि कि प्राथमिकताका कायायिय सञ्चािन 
सम्बन्िी काययहरुका िामर् साङ्घुिो बनाइएको छ । तथापी बतयिान सबै प्रकािका र्िी कायि 
र्रिएको दिबन्दी सङ्ख्या नै आर्ािी िध्यअवमिको आवश्यकतािाई सिेत सम्बोिन र्नय पयायप्त 
देचखएकोिे यो सङ्ख्यािाई अझै छरितो बनाउन ुउपयिु हनु्छ ।  

 
अववचच्छन्न रुपिा र्रिने सेवा प्रवाहका िामर् आवश्यक न्यूनति प्रववमि, उपकिण ि संचाि 
सािनिाई  बहचुिम्िेवािीको अविािणािा  ढाँचा मनिायण र्रिएको छ । शे्रणी मबहीन पदहरु 

(कायायिय सहयोर्ी, सवािी चािक, पािोपहिा, बर्ैँचा हेिचाह, सिसफाई, िािा, पानी, ववद्यतु ि 
ववद्यतुीय उपकिण, कम्प्यटुि फोटा कपी िेशीन िियत सम्भाि सेवाका िामर् आवश्यक) को हकिा 
स्थाईरुपिा कायि हिेका पद बाहेकको सङ्ख्या संस्थाबाट सेवा किाििा मिइन ुउपयिु हनु्छ । 
 

अग्नी मनयन्रण ि प्रहिी सम्बन्िी िनशचिको िामर् प्रस्ताव र्रिएका सङ्ख्या न्यूनति छन । यी 
दिबन्दीहरु पामिको आवश्यकता ि अग्नी मनयन्रण उपकिणहरुको उपयोर्को अवस्था हेिी 
आवमिकरुपिा परििाियन र्रिन ुउपयिु हनु्छ । प्रहिी िर्ायत अग्नी मनयन्रणिा परिचािन हनु े
सबै कियचािीिाई आिािभतू सिुक्षा ि अग्नी मनयन्रण तामिि ददइनपुछय ।  

 

सहकािी दताय तथा नववकिण, उद्योर् दताय, ववशषे प्रकृमतका सवािी दताय, श्रि, िोिर्ाि, बिाि 
अनरु्िन िस्ता प्रकृयार्त सेवाहरुका िामर् िामर् छुट्टाछुटै्ट एकाइ िा्दा सङ्गर्ठन थप बोझीिो 



 

 

 
 

हनुिान्छ । यसै र्िी आमथयक ववकास सम्बचन्ित अन्य ववषयहरु योिना तथा काययक्रिहरुको तिुयिा 
िाफय त सम्बोिन हनुे भएकोिे ती सेवाहरुका िामर् छुटै्ट शाखाहरु िाचखएका छैनन । यी सेवाहरूको 
परििाण हाि मसिीत देचखएको ि चाप बढे पश्चात िार छुटै्ट इकाइ स्थापना र्रिन ुउपयिु भएकोिे 
यस्ता सेवाहरु एउटै इकाइबाट ददने र्िी प्रस्ताव र्रिएकोछ । छुटै्ट एकाइ नभएका सेवाहरु कुनै न 
कुनै शाखा उपशाखाको कायय ववविणिा सिावेश र्रिएको छ ।  

 

आयोिना/ परियोिना/ िािो सिय अवमिसम्ि संचािन र्रिने काययक्रिहरुका िामर् आवश्यक 
पदहरु अस्थाइरुपिा तत। तत। आयोिना/ परियोिना/ काययक्रि आददिा ववमनयोचित काययक्रि खचयिा 
िकि व्यवस्थापन र्रिन ुउपयिु हनु्छ । स्थानीय ववकास कोष िातहत सोही कोषबाट तिब खाने 
र्िी वा स्थानीय संचचत कोषबाट तदथयरुपिा खचय व्योहोरि वडास्तििा सञ्चामित काययक्रििा काययित 
कियचािीहरुको पद काययक्रि/ परियोिना अवमिसम्ि मसिीत िाचखनपुछय । ग्रािीण स्वरुपिा आउने 
क्रमिक सािाचिक परिवतयनका कािण ि ववत्तीयक्षेरिा वाणीज्य बैंक ि िघवुवत्त संस्थाहरुको पहुँच 
बढ्दै िाँदा वडातहका यी काययक्रिहरुिाई प्रमतस्पिायत्िक चनुौती िहन्छ । पद सोपान पद्धमतिा 
सिावहत र्नय वचृत्त ववकासका िामर् िामथल्िो खचुककिािा उपयिु तहहरु निहने ि उचक्िन े
सम्भावना पमन निहँदा यी पदिा काययितहरुिा नैिाश्यता आउने हनु्छ । यसथय वडास्तििा संचािन 
र्रिने सबै प्रकािका आमथयक सािाचिक काययक्रि ि र्मतववमिहरु वडासमिमतका संवैिामनक 
संिचनाहरुकै िातहतिा िाख्न ेि स्वायत्त कोषिाई पामिकाको दीघयकामिन दावयत्वका रुपिा न िाचख 
आवश्यक िनशचि मनचश्चत सियका िामर् िार काययक्रि/परियोिना तफय को अस्थाइ/किाि 
दिबन्दीका रुपिा िाचखन ुउपयिु हनु्छ ।  

 

कियचािीहरुिाई मनयिुकासाथ सम्बचन्ित पदिा िही र्नुयपने बािेको कायय ववविण उपिब्ि 
र्िाइएको देचखदैन । यसथय कानून बिोचिि प्रदत्त चिम्िेवािी ि काययक्षेरको िामर् शाखा िातहतका 
उपशाखा/ एकाइ ि काययित पदहरुको हरूको िार काययववविण काययववविण छुटै्ट बनाइ मनयचुिका 
साथ बझुाउने प्रवन्ि र्रिनपुछय ।  

 

यो सङ्गठन सवेक्षणिे सझुाव र्िेको सङ्गठन तामिका संवविानको िािा २१८ अनसुाि स्वीकृत कायय 
सञ्चािन मनयिाविी  बनाइ काययपामिकाबाट  (स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४  को दफा ११ 
(ङ) ४ अनसुाि) स्वीकृत र्रिनपुछय । 
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अनसूुचीहरु 

शाखा/उपशाखा /एकाइर्त कायय ववविण 

 
शाखा, उपशाखा, एकाइर्त काययववविण 
 
कियचािी प्रशासन शाखा  

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्िी मनती, िापदण्ड, सेवा, योिना, कायायन्वयन ि मनयिन र्ने,   

 संवविानको िािा ३०२ को उपिािा (२) बिोचिि सिायोचित भएका कियचािीको व्यवस्थापन, उपयोर् 
ि सिन्वय र्ने,  

 सङ्गठन ववकास, िनशचि व्यवस्थापन ि वृचत्त ववकास सम्बन्िी कायय र्ने,  

 र्ाउँपामिका ि अन्तर्यतका कियचािीहरूको कियचािीको काययववविण तयाि ि आवश्यकता अनसुाि 
मनयमित रुपिा परििाियन सिेत र्िी अद्यावमिक िाख्न,े 

 स्थानीय कानून बिोचिि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवयक्षण र्िी सङ्गठन संिचना तथा दिबन्दी मनिायिण 
सम्बन्िी कायय योिना बनाउने,  

 कियचािी प्रशासन सम्बन्िी कायय र्ने, र्ाउँपामिका ि अन्तर्यत कायायियहरूिा कियचािीहरूको 
मनयचुि, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा ि अमनवायय अवकाश सम्बन्िी, स्वीकृत दिवन्दी अनसुाि नयां 
मनयचुि, वढुवा, पदस्थापना, अवकाश सम्वन्िी अमभिेखहरु अवमिक, व्यवचस्थत तथा सिुचक्षत रुपिा 
िाख्न,े 

 कियचािीको सवुविा सम्बन्िी (मनवृचत्तभिण, उपदान, औषमिउपचाि, संचयकोष आदद), अमभिेख अवमिक 
र्ने कायय र्ने, 

 रिि पदको पदपूमतयको िामर् िार् आकृमत पठाउने कायय र्ने, 

 वडा कायायियहरूको काययसम्पादनको सिग्र व्यवस्था मििाउने,  

 र्ाउँसभा, काययपामिका तथा सम्बचन्ित समिमत/उपसमिमतका ववमभन्न वैठकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्िी, 
 र्ाउँसभा वैठकहरुको काययसूचच मनिायिण ि सूचना सिबन्िी, 
 काययपामिकाको वैठकहरुको उपयिु व्यवस्थापन, मनणयय प्रिाचणकिण, बैठकका मनणयय कायायन्वयनका 

िामर् सम्बचन्ित िहाशाखा/शाखा तथा मनकायहरूिाई िानकािी र्िाउने तथा मनणयय पचुस्तकाको 
सिुक्षा र्ने, 

 र्ाउँसभा सिुक्षा प्रबन्ि मििाउन,े 

 नर्ि प्रहिीको मनयन्रण ि परिचािन र्ने,  

 मनवायचचत िनप्रमतमनमि तथा पदामिकािीहरुको अमभिेख व्यवचस्थत र्ने, 
 भमर्नी सम्बन्ि सम्बन्िी काि र्ने, 
 ववदेशी मबचशष्ट पाहनुाहरूको आमतथ्य तथा चशष्टाचाि सम्बन्िी कायय र्ने,  

 कायायिय ि अन्तर्यत इयकाइहरूको सिुक्षा, पािोपहिा, सिसफाइय व्यवस्था र्ने, 

 सावयिमनक ववदा, उत्सव, िारा, पवय, उपािी तथा ववभषूण सम्वचन्ि कािहरू र्ने, 



 

 

 
 

 सवािी, उपकिण ि औिािको स्याहाि सम्भाि र्नय िर्ाउने, 
 शाखा अन्तर्यतका उपशाखाहरुको कायय ववविण ि कायय सम्पादन सूचक तयािी, कायय वाताविणको 

मसियना, कायय सम्पादनिा सहयोर्, अनरु्िन, मनिीक्षण एवं िूल्यांकन र्िी सझुाव तथा पषृ्ठपोषण र्ने,  

 उपशाखाबाट भए र्िेका कािहरुको िामसक, चौिामसक ि बावषयक रुपिा समिक्षा बैठक िाखी 
छिफि र्िाउन,े िामसक, चौिामसक ि बावषयक प्रमतवेदन सियिानै सम्बचन्ित शाखा तथा मनकायिा 
पठाउन,े 

 शाखा अन्तर्यत िहने उपशाखा, एकाइ तथा वडा कायायियहरुको प्रशासकीय मनयन्रण र्ने । 

 

सूचना तथा प्रववमि ववकास उपशाखा 
 सूचना तथा तथ्यांक संकिन, प्रशोिन, संग्रह, अमभिेखन ि अध्यावमिकिण ि व्यवस्थापन र्ने, 
 सूचना प्रकाशन बिेुवटन, ब्रोसि तथा अन्य सूचना तथा िानकािीिूिक सूचनाहरू प्रकाशन र्ने, 
 पसु्तक तथा पर–पमरकाहरुको संिक्षण सम्बियन र्िी यथा चस्थमतिा िाख्न िर्ाउने, 
 कायायियबाट र्रिने मनणयय, नीमत तथा काययक्रि, योिना, तथ्यांक, काययप्रर्मत ववविण, बिेुवटन, ब्रोशि, 

नार्रिक वडापर तथा अन्य त्यस्ता िानकािी ददन ेसाथै सूचनािूिक प्रकाशनहरू र्ने, 
 सिोकािवािाहरूको आमथयक तथा प्राववमिक सहयोर्िा प्राथमिक तथ्यांक संकिन र्िी प्रशोिन र्ने ि 

ववमभन्न ववषयर्त कायायिय, सिकािी तथा रै्िसिकािी संघसस।ंथाहरूबाट प्राप्त हनुे तथ्यांकहरूिाई 
सिेत व्यवचस्थत र्रि प्रयोर्िा ल्याउने, 

 र्ाउँपामिकाको वस्तरु्त ववविण, के्षरर्त ववश्लषेण प्रमतवेदन, ववत्तीय ववश्लषेण, संस्थार्त प्रमतवेदन, ववकास 
बिेुवटन, सिाचाि, ब्रोसिहरूको प्रकाशन िर्ायत सोको अध्यावमिक र्ने ि सिोकािवािाहरूिाई 
उपिब्ि र्िाउने, 

 सूचना व्यवस्थापन, अनसुन्िान, प्रकाशन ि ववतिण कायय र्ने, 
 कायायियको सूचना प्रवाह र्नय सूचना अमिकािी सम्बन्िी कायय र्ने, 
 भौर्ोमिक सूचना प्रणािी सम्बन्िी कायय र्ने, 
 Website Lease line/Internet Online Portal सम्बन्िी कायय र्ने । 

 
खिीद तथा सम्पचत्त व्यवस्थापन उपशाखा 

 िािसािान, मनिायण कायय वा सेवा खरिद र्नुय अचघ त्यससम्बन्िी स्पेचशवफकेशन, योिना, नक्शा, 
मडिाइन, ववशषे आवश्यकता वा अन्य ववविणहरु तयाि र्ने, 

 िािसािान, मनिायण कायय वा सेवाको सम्बद्ध वस्तरु्त प्राववमिक तथा र्णुस्तििन्य ववषेशता ि कािको 
आिाििा तयाि र्ने, 

 भण्डाि संचािन कायय व्यवस्था मििाउने,     

 चिन्सी अमभिेखहरु िाख्न िर्ाउन,े चिन्सी सम्बन्िी आम्दानी खचयको सिेत अमभिेख िाख्न,े 
 र्ाउँपामिका कायायिय संचािनका िामर् आवश्यक सािानहरु खिीद सम्वन्िी कायय र्ने, 
 र्ाउँपामिकाको स्थायी सम्पचत्तको अमभिेख िाख्न ेसम्बन्िी कायय र्ने, 
 सािानहरुको प्रामप्त, अमभिेख, ववतिण, खचय, सिुक्षा सम्बन्िी कायय र्ने, 



 

 

 
 

 कायायियिा िहेका सवािी सािनहरुको इिाित नवीकिण सम्बन्िी कायय र्ने, 
 कार्िात िलु्याउने सम्बन्िी काययिा सहयोर् र्ने । 

 
पंिीकिण तथा सािाचिक सिुक्षा एकाइ  

 वडा कायायियबाट व्यचिर्त घटना (िन्ि, ितृ्य,ु बहवुववाह, बसाइँसिाइ, सम्बन्ि ववच्छेद ि िियपरु ि 
िियपरुी) को दताय काययहरूको व्यवस्था र्ने, अनरु्िन तथा मनयिन र्ने, 

 व्यचिर्त घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्िी नीमत, कानून, िापदण्ड, योिनाको कायायन्वयन ि मनयिन 
र्ने,  

 वडा कायायियबाट दताय भएका व्यचिर्त घटनाका ववविणहरू मनयमित रुपिा प्राप्त र्िी अमभिेख 
िाख्न ेि अद्यावमिक र्ने, 

 व्यचिर्त घटनाको अमभिेख व्यवस्थापन ि प्रमतवेदन तयाि र्ने, 
 ब्यचिर्त घटना दताय सम्बन्िी अमभिेख अद्यावमिक र्ने, 
 ब्यचिर्त घटना दताय सम्बन्िी आवश्यक सूचना फािािहरूको ब्यवस्था र्ने, 
 ब्यचिर्त घटना दताय ि परिवाि िर्त सम्बन्िी ऐन, मनयि, नीमत, मनदेचशका अनसुाि आवश्यक 

कायययोिना तयाि र्ने, 
 िामसक रुपिा घटना दताय ववविण, घटना दताय फािि ि िािस्वको ववविण बचुझमिई सिुचक्षत साथ 

िाख्न ेि सचम्बन्ित मनकायिा पठाउन ुपने ववविण सियिै पठाउने, 
 ब्यचिर्त घटना दताय काययक्रि संचािन र्ने ि सोको प्रमतवेदन र्ने, 
 ब्यचिर्त घटना दतायको िहत्व ि अमनवाययताको वािेिा प्रचािप्रसाि र्ने ब्यवस्था मििाउने, 
 ब्यचिर्त घटना दतायसँर् सम्बचन्ित आवश्यक तामिि, र्ोष्ठी, अनचुशक्षण आदद काययक्रि संचािन र्नय 

िानव संशािन ववकास इकाईिाई सहयोर् र्ने, 
 ब्यचिर्त घटना सम्बन्िी तथ्याङ्कहरू योिना तिुयिाका चिणहरूिा प्रयोर्िा ल्याउन सहयोर् र्ने, 
 असहाय, वृद्ध, एकि िवहिा, अपाङ्गहरुको अमभिेख मनयमित रुपिा अद्यावमिक र्ने,  
 आमथयक प्रशासन शाखा तथा सािाचिक ववकास शाखासरँ्को सहकाययिा सािाचिक सिुक्षा काययक्रि 

संचािन तथा व्यवस्थापन र्ने, 
 सािाचिक सिुक्षा काययक्रिको भत्ता सियिा नै ववतिण र्ने काययिा आवश्यक सहयोर् र्ने,   
 तोवकएको सियिा प्रत्येक आ.व.िा थप हनुे वृद्ध, असहाय तथा अपाङ्गको ववविण संकिन र्ने ि 

परिचयपर ववतिणको िामर् सािाचिक सिुक्षा समिमतिा पेश र्नय सहयोर् र्ने, 
 सािाचिक सिुक्षा भत्ता प्राप्त र्ने िेष्ठ नार्रिक नार्रिक, एकि िवहिा, अपांर्, अन्य तोवकएका िामत 

सिदुायको छुट्टा छुटै्ट ववविण तयाि र्िी वावषयक रुपिा सं्यात्िक ववविण तयाि र्िी प्रकाचशत र्ने 
व्यवस्था मििाउने । 

 
नार्रिक सहायता तथा दताय चिानी एकाइ  

 कायायियिा आउने सेवाग्राहीिाई िार् भएको सेवा सम्बन्िी सूचना ददने तथा सहिीकिण र्ने,  



 

 

 
 

 कायायियिा प्राप्तहनुे ि कायायियबाट पठाइने चचठ्ठीपर, दस्तावेि कुरियि आददको अमभिेख सम्बन्िी 
काि र्ने ।  

 
नर्ि÷ र्ाउँ सिुक्षा एकाइ  
नर्ि प्रहिी कियचािीको काि ि कतयव्य 

 हिएक नर्िप्रहिी प्रहिी कियचािी हिहिेशा ड्यूटीिा िहेको िामननछे ि नर्िको कुनै भार्िा िनुसकैु 
बखत पमन आफ्नो चिम्िेवािी सम्बन्िी काििा खवटन सक्दछ,  

 नर्ि प्रहिी कियचािीिे स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, र्ाउँपामिकाको स्थानीय कानून वा अरू कुनै 
प्रचमित ऐनबाट पाएको अच्तयािभन्दा बढी अमिकाि वा अच्तयाि प्रयोर् र्नय पाउँदैन,  

 नर्ि प्रहिी कियचािीिे पाएको अच्तयाि मनिभन्दा िामथका दिायका नर्िप्रहिी कियचािीिे प्रयोर् र्नय 
पाउँछ,  

 अमिकाि प्राप्त अमिकािीिे ददएको आदेश तदारुखतासाथ पािन तथा तािेि र्ने,  

 र्ाउँपामिका क्षेरको शाचन्त ि सवु्यवस्थािाई असि पाने खािको खबि िामथल्िो अमिकािीिाई 
िानकािी ददने ि प्राप्त आदेश अनसुाि र्ने, 

 िनतािाई अनावश्यक झन्झटिा पनयबाट बचाउन ि अपिािको िोकथाि र्नय नेपाि प्रहिी िर्ायत 
सिुक्षा मनकायहरुिाई सहयोर् र्ने,  

 चशष्ट, सभ्य ि नम्रतासाथ व्यवहाि र्ने ि नचावहने हैिानी नददन,े  

 आर्ोबाट हानी नोक्सानीको बचाउ र्नय खवटएका सिुक्षा ि अन्य मनकायिाई सहयोर् र्ने ि आफैपमन 
खवटन,े  

 दघुयटना वा खतिाबाट बचाउन सकभि कोचशश र्ने । असिथय ि असहाय भई बाटो घाटोिा 
परििहेका व्यचिहरूिाई आफूबाट हनु सक्ने हि वकमसिको सहयोर् र्ने,  

 र्ाउँपामिका के्षरको िेिा िारा िहोत्सव ि पवयहरुिा सिुक्षा मनकायिाई सहयोर् र्ने,  

 स्थानीय संघ संस्था तथा क्ल्वहरु संर् सािाचिक अपिाि िोकथािका िामर् सहकायय र्ने, 

 र्ाउँपामिका क्षेरिा िारू् औषमि, िवुा िस्ता असािाचिक ि रै्िकानूनी कायय मनयन्रणिा नेपाि 
प्रहिीिाई सहयोर् र्ने,   

 नर्िप्रहिी अमिकृतिे नर्ििा घटेका घटना ि र्ाउँपामिकािे ददएको आदेश बिोचििका काययहरुको 
सम्पादन बािे दैमनक प्रमतवेदन तोवकएको अमिकृत सिक्ष पेश र्ने । 

 

वडा कायायिय 

वडा कायायियको प्रशासकीय प्रिखुको रुपिा िहने वडा सचचवको काि ‚ कतयव्य ि अमिकािहरु स्थानीय 
सिकाि सञ्चािन ऐन‚ २०७४ को दफा १२ िा उल्िेख भएका  

 योिना तिुयिा, कायायन्वयन तथा अनरु्िन  

 तथ्याङ्क अद्यावमिक तथा संिक्षण  



 

 

 
 

 ववकासका क्षेरर्त काययहरु  

 मनयिन कायय  

 मसफारिस एवि। प्रिाणीकिण सम्बन्िी काि कतयव्य ि अमिकाि कायायन्वयन र्नय आवश्यक 
काययहरु नै हनु ।  

सो बाहेक काययपामिकाको कायायिय तथा प्रचमित कानूनिे वडा सचचविे र्नुयपने भनी वकटान भएका काययहरु 
हनु । 
 
योिना अनरु्िन तथा िूल्याङ्कन शाखा 

 र्ाउँपामिकाको दीघयकामिन, आवमिक ि बावषयक योिना तिुयिाको आिाि तथा प्राथमिकता मनिायिण 
सम्बन्िी िसौदा तयाि र्ने, 

 र्ाउँपामिकाको िणनीमतक योिना, वावषयक योिना, काययक्रि, स्थानीय योिना, िग्र्ा ववकास योिना 
तयाि र्ने, 

 योिना कायायन्वयन सम्बन्िी िणनीमतक योिना तयाि र्ने, 
 काययक्रि तथा परियोिना (Project) हरूको प्राथमिकता मनिायिण र्ने, 
 Project Bank खडा र्ने ि अद्यावमिक र्ने, 

 ववकास आयोिनाहरू संचािन र्ने सम्बन्ििा आवश्यक नीमत मनदेशन सिन्वय ि सहयोर् र्ने, 
 र्ाउँपामिकाको वावषयक योिना, काययक्रि, वावषयक बिेट तिुयिा एवं स्वीकृमत सम्बन्िी कायय र्ने, 
 वडा तथा िातहतका मनकायहरूिाई सियिै आवमिक तथा बावषयक बिेट सीिा पठाउन ववषयर्त 

मनकाय तथा अन्य मनकायहरूसँर् सिन्वय र्ने, तयाि र्ने ि उपिब्ि र्िाउने, 
 आयोिना एवं काययक्रि स्वीकृत भए पमछ सम्बचन्ित मनकायिाई िानकािी र्िाउने, 
 सञ्चािन हनु/ेसंचामित काययक्रि तथा आयोिनाको अद्यावमिक अमभिेख िाख्न,े ववविण पचुस्तका (Project 

document) तयाि र्िाई सो को आिाििा वावषयक काययक्रि तथा बिेट तिूयिा र्ने, 
 ववषयर्त मनकायको आवमिक योिना मनिायणिा सहयोर् ि सिन्वय र्ने ि बावषयक योिना तयाि र्दाय 

अद्यावमिक योिनासँर् मििान हनुे र्िी तयाि र्नय सहयोर् र्ने, 
 अन्ति स्थानीय मनकाय सिन्वय तथा र्ाउँ नर्ि साझेदािी काययक्रिको व्यवस्थापन र्ने, 
 नर्ि ववकास कोष सम्बन्िी कायय र्ने, 
 आर्ािी वषयको स्वीकृत योिना सम्बचन्ित मनकायिा पठाउने, 
 र्ाउँपामिका तथा र्ाउँ सभािे ववकास योिना तथा काययक्रिको प्रभावकािी कायायन्वयन तथा 

सशुासनको िामर् काययपामिकािाई ददइएका मनदेेशन सम्बन्िी कायय र्ने, 
 सम्बचन्ित समिमत/उपसमिमतका ववमभन्न वैठकहरुको उपयिु व्यवस्थापन मनणयय कायायन्वयन ि मनणयय 

पचुस्तकाको सिुक्षा र्ने, 

 अनरु्िन तथा िूल्याङ्कनका सूचकहरूको आिाििा आयोिनाहरूको मनयमित अनरु्िन एवं िूल्याङ्कनको 
व्यवस्था र्ने, 



 

 

 
 

 प्रर्मत ववविणहरूको संकिन, ववश्लषेण एवं पषृ्ठपोषण सम्बन्िी कायय र्ने, 

 आयोिनाको सिीक्षा र्ने, प्रमतवेदन तयाि र्ने ि सिस्याहरु देखा पिेिा सो सिािान र्ने/ 
सिािानका िामर् िाय सवहत पेश र्ने, 

 काययक्रि तथा आयोिना कायायन्वयनिा देचखएका सिस्या सिािान र्नय सहयोर् ि सिन्वय,  िामथल्िो 
तह वा मनकायिा पेश र्ने, मनणयय कायायन्वयन र्ने, 

 वावषयक तथा आवमिक आयोिनाहरूको अद्यावमिक अमभिेख िाख्न,े वावषयक एवं चौिामसक सिीक्षा र्ने 
ि देचखएका बािा अकचन फुकाउने सम्बन्ििा आवश्यक कािवाही र्ने, मबमभन्न शाखा वा मनकायबाट 
र्रिएका सिीक्षाको अमभिेख िाख्न ेि बािा अकचन फुकाउन आवश्यक काययबाही र्ने, 

 सािाचिक उत्तिदावयत्वका ववमिहरुको पवहचान ि प्रयोर् ि यस्ता ववमिहरुको पवहचान ि प्रयोर्िा 
सम्बचन्ित मनकायहरुिाई सहयोर् ि सिन्वय र्ने, शाखा अन्तर्यत िहने उपशाखा, एकाइ तथा वडा 
कायायियहरुको प्रशासकीय मनयन्रण र्ने । 

 

बिाि अनरु्िन‚ र्णुस्ति‚ नापतौि ि उपभोिा संिक्षण एकाइ 

 संघ, प्रदेश, मछिेकी र्ाउँ तथा नर्िपामिकाका विाि िर्ायत िावष्ट्रय बिािको प्रवृचत्त सिेतको 
आिाििा वस्तसेुवाको िूल्य, र्णुस्ति, िापन ि िापदण्डको अनरु्िन मनयिन ि आवश्यकता अनसुाि 
मनयन्रण र्ने र्िाउने । 

 स्थानीय बिािको अनरु्िन र्ने 

 उपभोिा हक वहत प्रवद्धयन सम्बन्भिी काि र्ने 

 र्ाउँपामिका मभर दताय भै संचामित सहकािी ि रै्ह्रसिकािी संस्थाको सम्पूणय ववविण तथ्याङ्क, अवस्था 
आदद  सम्बचन्ित मनकायबाट प्राप्त र्िी व्यवचस्थत अमभिेख िाख्न ेिाख्न िर्ाउने । 

 
चशक्षा यवुा तथा खेिकुद शाखा 

 आिािभतू चशक्षा सम्बन्िी स्थानीय कानून, िापदण्ड, योिनाको तिूयिा, कायायन्वयन तथा मनयिन र्ने, 
 प्रािचम्भक बाि ववकास तथा चशक्षा, आिािभतू चशक्षा, िाध्यमिक चशक्षा अमभभावक चशक्षा, अनौपचारिक 

चशक्षा, खिुा तथा वैकचल्पक मनिन्ति मसकाई, सािदुावयक मसकाई ि व्यावसावयक चशक्षा, सम्बचन्ित 

कानून, िापदण्ड, योिना तिूयिा, कायायन्वयन,  अनरु्िन,  िूल्याङ्कन ि मनयिन र्ने,  

 सािदुावयक, संस्थार्त, र्ठुी, िदिसा ि सहकािी ववद्यािय स्थापना, अनरु्िन, सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा 
मनयिन र्ने, 

 प्राववमिक चशक्षा तथा व्यावसावयक तामििको योिना तिूयिा, सञ्चािन, अनरु्िन,  िूल्याङ्कन ि मनयिन  

 िातभृाषािा चशक्षा सम्बन्िी, 
 ववद्याियहरूको सम्पचत्त व्यवस्थापन र्ने, 
 चशक्षा समिमत र्ठन तथा व्यवस्थापन र्ने र्िाउने, 
 ववद्यािय व्यवस्थापन सम्बन्िी र्ठन तथा व्यवस्थापन र्ने, 
 ववद्याियको र्णुस्ति अमभवृवद्ध तथा पाठ्यसािग्री ववतिण व्यवस्थापन, 
 सािदुावयक ववद्याियको शैचक्षक पूवायिाि मनिायण, िियतसम्भाि, सञ्चािन ि व्यवस्थापन र्ने, 



 

 

 
 

 आिािभतू तथा िाध्यमिक तहको पिीक्षा सञ्चािन,  अनरु्िन तथा व्यवस्थापन र्ने, 
 सािदुावयक ववद्याियिाई ददने अनदुान तथा सोको बिेट व्यवस्थापन,  ववद्याियको आयव्ययको िेखा 

अनशुासन कायि,  अनरु्िन ि मनयिन, 
 चशक्षण मसकाई, चशक्षक ि कियचािीको तामिि तथा क्षिता ववकास सम्बन्िी कायय । 

 प्रािचम्भक बाि ववकास तथा चशक्षा, आिािभतू चशक्षा, अमभभावक चशक्षा, अनौपचारिक चशक्षा, खिुा तथा 
वैकचल्पक मनिन्ति मसकाई, सािदुावयक मसकाई ि व्यावसावयक चशक्षा योिना तिूयिा, कायायन्वयन,  

अनरु्िन,  िूल्याङ्कन ि मनयिन र्ने,  

 मनःशलु्क चशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवचृत्तको व्यवस्थापन र्ने, 
 यूसन,  कोचचङ् चशक्षा ववद्यािय बावहि हनुे अध्यापन सेवाको अनिुमत तथा मनयिन र्ने, 
 स्थानीय स्तिको शैचक्षक ज्ञान, सीप ि प्रवियनको संिक्षण, प्रवियन ि स्तिीकिण र्ने, 
 स्थानीय पसु्तकािय ि वाचनाियको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन र्ने, 
 अमतरिि शैचक्षक वक्रयाकिापको सञ्चािन र्ने र्िाउन,े  

 पिीक्षा सञ्चािन,  अनरु्िन तथा व्यवस्थापन र्ने, 
 अमतरिि शैचक्षक वक्रयाकिापको सञ्चािन र्ने र्िाउन,े  

 भाषा संस्कृमत (चाडपवय, किा, उत्सव आदद) संिक्षण ि प्रवियन र्नय तत्सम्बन्िी प्रचिनका 
सियतामिका अनसुाि मतनीहरूसँर् र्रिने सिन्वय प्रोत्साहन नीमत बनाई सापेक्ष रुपिा सहकायय र्ने 
ति संस्कृमत वा िियको नाििा कुिीमत िातपात, बोक्सी, िािी, ठूिोसानो, छुत अछुत िस्ता 
असािाचिक ववषयिाई भने कानूनी प्रकृयाबाट मनिुयि र्ने व्यवस्था र्ने, 

 भाषा सावहत्यको उत्थान ववकासिा स्वीकृत नीमत अनसुाि प्रोत्साहन प्रवियन र्ने र्िाउने,  

 पिुातत्व, प्राचीन स्िािक, पिुातत्व संिक्षण सम्बन्ििा काययपामिकाको नीमत अनसुाि कायायन्वयन र्ने 
र्िाउने ।  

 असि व्यवहाि, उच्च वौवद्धकता, नेपािी चाडपवय ि उत्सवको वावषयक तामिका (क्यािेण्डि) बनाई 
(अगँ्रिेीिा पमन) सूचना प्रवाह र्ने, 

 िातहत उपशाखाहरूको काययसम्पादनिा नतेतृ्व, सहयोर् ि सिन्वय र्ने,  

 शाखाको काययसम्पादनका िामर् अन्य शाखासङ्गको सम्पकय  ि सिन्वय र्ने,  

 शाखा अन्तर्यतका उपशाखाहरुको कायय ववविण ि कायय सम्पादन सूचक तयािी, कायय वाताविणको 
मसियना, कायय सम्पादनिा सहयोर्, अनरु्िन, मनिीक्षण एवं िूल्यांकन र्िी सझुाव तथा पषृ्ठपोषण र्ने।  

 उपशाखाबाट भए र्िेका कािहरुको िामसक, चौिामसक ि बावषयक रुपिा समिक्षा बैठक िाखी 
छिफि र्िाउन,े िामसक, चौिामसक ि बावषयक प्रमतवेदन सियिानै सम्बचन्ित शाखा तथा मनकायिा 
पठाउन,े 

 शाखा अन्तर्यत िहने उपशाखा, एकाइ तथा वडा कायायियहरुको प्रशासकीय मनयन्रण र्ने । 

 
िवहिा,बािबामिका तथा िेष्ठ नार्रिक उपशाखा 

 सािाचिक सिुक्षा सम्बन्िी तत्काि, िध्यकाि ि दीघयकािसम्ि र्नुयपने स्थानीय नीमत तिुयिा र्ने,  



 

 

 
 

 िवहिा वहंसा हनु नददन िनचेतना िर्ाई सम्बद्ध मनकायसँर् सिन्वय ि सहकायय र्िी मनयन्रण र्ने 
र्िाउने, 

 बदृ्धबदृ्धा, असहाय अपांर्को सवु्यवस्था र्ने (आश्रि, बदृ्धाश्रि आदद), संचामित आश्रिहरुको सवु्यवस्था 
अनरु्िन ि मनयिन र्ने, 

 सडक बािबामिकाको व्यवस्थापन, बाििैरी सशुासन सम्बन्िी काययहरु र्िाउने, 
 िैवङ्गक सिानता तथा सािाचिक सिावेशीकिण उत्तिदायी नीमत मनिायण र्नय सहयोर् र्ने, 

 रै्िसिकािी संघ संस्थाहरुसंर् सिन्वयिा मसिान्तकृत सिदुायको सािाचिक, आमथयक ववकास 
काययक्रििाई प्रभावकािी रुपिा अर्ाडी वढाउन,े । 

 वडा ववकासका काययक्रिहरु तथा िचक्षत सिूहसंर् सम्वचन्ित काययक्रिको सञ्चािन सिन्वय र्ने,  

 िामसक, चौिामसक ि बावषयक प्रमतवेदन सियिानै सम्बचन्ित शाखा तथा मनकायिा पठाउने, 
 इकाई अन्तर्यतका कियचािीहरुको कायय ववविण ि कायय सम्पादन सूचक तयािी, कायय वाताविणको 

मसियना, कायय सम्पादनिा सहयोर्, अनरु्िन, मनिीक्षण एवं िूल्यांकन र्िी सझुाव तथा पषृ्ठपोषण र्ने, 
 िवहिाको ववकास, सचेतना ि आमथयक उपाियनको सम्बन्िी तामिि, र्ोष्ठी ि प्रचािप्रसाि सम्बन्िी काि 

र्ने,  

 िवहिा वहंसाववरुद्धको अमभयानिाई सघाउ पयुायउने ववमभन्न काययक्रिहरु र्ने र्िाउन,े  

 
 
पूवायिाि ववकास शाखा  

 र्ाउँपामिका मभर मनिायण र्नुयपने भौमतक संिचना (शहिी ववकास, वसपाकय , वसस्टप, शौचािय, ओभिहेड 
पिु, ववमभन्न प्रकािका िचल्टस्टोिी संिचना यातायात मनयिन आदद) को सभे, अध्ययन मडिाइन, ववश्लषेण 
र्िी वावषयक काययतामिका सवहत श्रोतसािन िनशचिको आकँिन र्िी र्ाउँपामिका काययपामिकाबाट 
स्वीकृत भए पमछ र्ाउँसभाबाट पारित र्नय प्रस्ताव तयाि र्ने, 

 शहिी ववकासको नीमतको आिाििा आवास क्षरे, व्यापारिक क्षेर, खिुापाकय , खेििैदान नीमत, मभरी 
सहिी सडक ठूिा िार्यको िियतसम्भाि र्ने र्िाउन,े यस सम्बन्ििा अन्ति र्ाउँपामिका तथा सम्वद्ध 
अन्य मनकाय (प्रदेश वा संघीय) सँर् सिन्वय र्िी व्यवस्था स्वीकृत नीमत बनाई कायायन्वयन र्ने 
र्िाउने, 

 शदु्ध खानेपानी उत्पादन, ववतिण, सिुाि सम्भाि ि व्यवस्थापनिा सिन्वय, सहकायय सिेत र्िी भिपदो 
रुपिा पानी उपिव्ि र्िाउन ेर्नय िर्ाउन,े ढि मनिायण व्यवस्थापन संिक्षण र्ने र्िाउने साथै नदी ि 
ििश्रोत फोहििवहत सफा स्वच्छ बनाउने बनाउन िर्ाउने, 

 िातहत शाखािाई कायय मनदेश ददन,े कािको िूल्याङ्कन र्ने, पद तह अनसुाि िातहत कियचािीको 
सपुरिवेक्षण वा पनुिाविोकन र्ने, प्रोत्साहन, पिुस्काि, दण्डको मसफारिस र्ने, िहाशाखा अन्तिर्तका 
सम्पूणय काययक्रिको चिम्िेवािी मनवायह र्िी पूणय ससूुचचत हनुे, 

 काययक्रिको अनरु्िन िूल्याङ्कन र्िी र्ाउँकाययपामिका, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 
(प्र.प्र.अ.) तथा प्रविासम्ि िहाशाखा अन्तिर्त काययप्रर्मतको सूचना प्रवाह र्ने र्िाउने, 



 

 

 
 

 शाखा अन्तर्यतका कायययोिना काययक्रििा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत िाफय त प्राप्त काययपामिका, 
अध्यक्षको मनणयय ि मनदेशन पािना ि कायायन्वयन र्ने र्िाउने,  

 शाखा अन्तर्यत िहने उपशाखा, एकाइ तथा वडा कायायियहरुको प्रशासकीय मनयन्रण र्ने । 

 
 

सहिी पूवायिाि ववकास उपशाखा   
 र्ाउँपामिकाको चिम्िािा पिेका मभरी बावहिी सडकहरूको तथ्यांक िर्त, ती सडकको अवस्था, 

िहत्व, मनिायण, िियतसिुािका अनिुामनत सिय तामिका तयाि र्िी अमभिेख िाख्न,े  

 मनिायण, िियतसम्भाि सिुािको काययतामिका बनाई सो अनसुाि र्णुस्तिीय, भिपदो काि िनसहभामर्ता 
हनुे भए सो सिेतको आिाििा पािदशी रुपिा सिय सीिामभर कायय सम्पन्न र्ने,  

 सडकको मनिायण िियतसिुाि सिेतको सभे मडिाईन, िर्त इस्टिेट, काययतामिका, िनशचि, सियसीिा 
ि िोचखि अवस्था आदद ववश्लषेण सिेत तयाि र्िी शाखा प्रिखुिा पेश र्ने,  

 शहिी योिना मभर ढि मनिायण, िियतसंभाि ि िनस्वास्थ्यिाई कुनै असि नपने र्िी मनस्कासन 
व्यवस्था र्ने र्िाउने, 

 नदी तथा पानीका श्रोतहरूिा तिि फोहि (मिक्वीड वेस्ट) को शदु्धता व्यवचस्थत र्ने र्िाउने ि 
भमूिर्त तथा सतहर्त पानीको स्थान ववशेषको अध्ययन र्िी उत्पादन स्ति उपयोर् उपभोर्को 
मनयिन मनयन्रण व्यवस्था र्ने र्िाउने, 

 खानेपानी तथा ढि व्यवस्था ि पानीिन्य सिसफाईको िामर् प्राप्त श्रोत (आन्तरिक एवं स्वदेशी 
ववदेशी ऋण, सहयोर्) को परिचािन ि त्यसको ददर्ो एवं र्णुस्तिीय मनिायण िियतसंभाि र्ने र्िाउने 
ि आन्तरिक तथा वाह्य सहयोर् एवं सिन्वय र्ने र्िाउने,    

 शहिी योिनािा आवश्यकता ि िनिार्को आिाििा िग्र्ा वा घि एकीकिण (ल्याण्ड, हाउस पमुिङ्) 
योिना तयाि र्िी स्वीकृत िापदण्ड अनसुाि कायायन्वयन र्ने र्िाउने, 

 सोिाि तथा अन्य वैकचल्पक उिायको ववकास, प्रयोर् ि र्णुस्तिीय मनिन्तिताको व्यवस्था र्ने र्िाउने,  

 शहिी ववद्यतु ववतिण अव्यवचस्थत तािसंिािको सनु्दिता व्यवस्था र्नय सम्बचन्ित मनकायसँर् सहकायय, 
सहयोर् ि सिन्वयबाट सिेत कायय र्ने र्िाउने, 

 वैकचल्पक उिाय ववकासको िामर् अध्ययन अनसुन्िान र्नय आवश्यकता अनसुाि ववशषेज्ञ मिने वा मिन 
मसफारिस र्ने । 

 

भवन तथा नक्शापास उपशाखा 
 नक्शापास सम्बन्िी काि र्ने 

 आवास भवन मनिायणको िापदण्ड, वहतुिा भवनका िापदण्ड, िानक, भौर्मभयक अवस्था, के्षर (िोकेशन) 
ि िर् तथा उचाई आददको नक्सा मडिाइन ववश्लषेण र्िी स्वीकृमत आिाि तयाि र्ने ि कायायन्वयन 
र्ने र्िाउने, 

 आवास भवन, व्यापारिक भवन, कायायिय भवन, सिकािी वा वैदेचशक संस्थाका ठूिा भवन, कम्पाउण्ड 
पखायि, पाकय , पावकङ्खस्थि, ढि फोहि व्यवस्थापन आददका आिाििा मनिायण स्वीकृमत नीमत बनाउने 
िार् ुर्ने र्िाउने, 



 

 

 
 

 स्वीकृत नक्सा ि िापदण्ड अनसुाि काि भए नभएको अनरु्िन र्ने मनदेशन मनयिन र्ने, 
 भवन मनिायणको आचािसंवहता पािना र्िाउने ि पािना भए नभएको अनरु्िन र्ने तथा मनयिन ि 

मनदेशन ददने,   

 सम्पदाको ऐमतहामसक ि पिुाताचत्वक के्षर÷वस्तकुो िावष्ट्रय अन्तििावष्ट्रय िहत्वको आिाििा वर्ीकिण 
अनसुाि अमभिेख सूची तयाि र्ने, मतनीहरूको अवस्था िनआस्था ि चासो आम्दानीका श्रोत बािे 
िानकािी हनुे वैज्ञामनक अमभिेख बनाउन,े संिक्षण पनुरुद्धाि र्ने योिना बनाई कायायन्वयन र्ने 
र्िाउने, 

 सम्पदा सूचीिा पिेका स्थान, क्षेर, िठिचन्दििाई िाम्रो संभाि र्िी वृत्तचचर बनाउने वा बनाउन 
प्रोत्साहन र्िी िावष्ट्रय अन्तििावष्ट्रय बिाििा प्रचािप्रसाि र्ने र्िाउने । 

 
आमथयक प्रशासन शाखा  

 र्ाउँपामिकाको आमथयक काययप्रणािी तयाि र्ने, 
 सचञ्चत कोषको व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय र्ने, 
 वावषयक बिेट तिुयिा )सािािण( , मनकासा एवं खचयको प्रबन्ि सम्बन्िी कायय, आय व्यय ववबिण 

सावयिमनक र्नय सूचना केन्रिा ववबिण उपिब्ि र्िाउन ेकायय र्ने, 
 खचय र्ने शाखा/कायायिय/मनकायिाई अच्तयािी सम्बन्िी कायय र्ने, 
 र्ाउँपामिकाको सिग्र आमथयक तथा ववत्तीय पक्षको प्रमतवेदन, ववश्लषेण तथा अनरु्िन र्ने, 
 आन्तरिक िेखापिीक्षणको िापदण्ड तयािी ि कायायन्वयन, आन्तरिक तथा अचन्ति िेखापिीक्षण 

र्िाउने,  

 दैमनक, िामसक, वावषयक आय व्ययको ववविण तयािी सम्बन्िी कायय ि बैंक रिकन्साईि सम्वन्िी कायय, 
पेश्की ि बेरुिकुो िर्त िाख्न,े अनरु्िन र्िी बेरुि ु पर्छ्यौट तथा सम्पिीक्षण र्िाउने, ववविण 
अद्यावमिक र्ने, र्िाउने सम्बन्िी कायय र्ने, 

 आमथयक प्रशासन सम्बचन्ि प्रशासन सम्बन्िी मनदेशन ददने, ऐन मनयिाविीिा उल्िेचखत ववषयिा स्पष्ट 
र्ने, 

 सूचना ववश्लषेण ि स्थिर्त मनिीक्षण र्िी आमथयक अमनयमितता िामथ कािवाही र्ने, 
 आम्दानी िम्िा र्ने ि अमभिेख िाख्न ेसम्बन्िी कायय मनयमित र्ने, 
 भिुानी ि अमभिेख िाख्न ेसम्बन्िी कायय र्ने, 
 ििौटी अमभिेख िाख्न ेतथा वफताय ददने कायय व्यवचस्थत र्ने, 
 नर्द तथा अमभिेखहरुको सिुक्षा सम्वन्िी कायय र्ने, ि 
 कायायियको तफय बाट मतनुय पने िहशिुहरु सियिा बझुाउन िर्ाउने ।  

 शाखा अन्तर्यत िहने उपशाखा, एकाइ तथा वडा कायायियहरुको प्रशासकीय मनयन्रण र्ने। 

 
िािस्व उपशाखा 

 िािर्श् परिचािन सम्बन्िी नीमत, कानून, िापदण्ड योिना तिूयिा, कायायन्वयन ि मनयिन, अध्ययन 
अनसुन्िान तथा ववश्लषेण कायय र्ने र्िाउने, 



 

 

 
 

 सम्भाव्य प्राकृमतक श्रोत सािन तथा अन्य आन्तरिक श्रोत सािनको पवहचान, परिचािन, सिन्वय ि 
आमथयक एवं प्रशासमनक अनशुासन सम्बन्िी कायय र्ने,  

 र्ाउँपामिकाको िािस्वको िर्त, ववतिण, अमभिेख व्यवस्थापन तथा िेखापिीक्षण र्ने, 
 प्राकृमतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी, खमनि पदाथयको उत्खनन ि सो सम्बन्िी िोयल्टी, सािदुावयक 

वनको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, स्थानीय सावयिमनक यातायातको रुट मनिायिण, अनिुमत, नवीकिण, 

खािेिी, सेवाको र्णुस्ति, भाडा दि मनिायिण ि मनयिन आददबाट प्राप्त हनुे िोयल्टी, सेवा शलु्क, दस्तिु, 
दण्ड िरिवाना आददको सङ्किन, सिन्वय ि मनयिन सम्बन्िी कायय र्ने, 

 िािर्श् परिचािनिा भएका वववाद सिािानका िामर् सिन्वय ि पहि र्ने, 
 स्थानीय किको अनरु्िन, िूल्यांकन ि प्रमतवेदन सम्बन्िी कायय र्ने, 
 किदाताको सभेक्षण सम्बन्िी कायय र्ने, 
 कियोग्य कि दाताहरुिाई किको दायिा मभर ल्याउनको िामर् आवश्यक काययहरु र्ने, 
 किदातािे मतनुय पने कि, शलु्क, दस्तिु, िरिवाना आदद तय र्िी असिु र्ने, 
 िािर्श् संकिनको अद्यावमिक अमभिेख िाख्न ेतथा दैमनक कि असिुी ववविण तयािी र्ने, 
 िािर्श् सम्बन्िी प्रचािप्रसाि तथा र्ोष्ठी संचािन सम्बन्िी कायय र्ने, 
 कि चिुा मसफारिश सम्बन्िी कायय र्ने, 
 िािर्श् पिािशय समिमतको काि कािवाहीिा सहयोर् र्ने, 
 र्ाउँपामिकाको सम्पचत्त भाडािा ददने तथा िािर्श् ठेक्कापट्टा सम्बन्िी कायय र्ने, 
 वावषयक तथा पटके सवािी कि सम्बन्िी िर्त अद्यावमिक िाख्न,े 
 घि भाडा, व्यवसाय कि, सवािी कि, पटके व्यवसाय, बहािववटौिी कि असिुी तथा अध्यावमिक 

अमभिेख िाख्न,े 
 कि सम्बन्ििा र्ाउँपामिका वासीिाई अवर्त र्िाउन,े कि िर्त अद्यावमिक िाख्न,े किदाताहरुको 

सम्पचत्तको िूल्यांकन र्ने, कि संकिनको अमभिेख िाख्न,े 
 संकमित कि िकिको फाँटवािी, दैमनक असिुी, बैंक दाचखिा, बैंक क्यास बकु पोवष्टङ् िर्ायत 

असिुी तामिका तयाि र्िी िारू् र्िाउने, ववत्तीय ववविण तयाि र्ने, 
 िािर्श् संकिनको अद्यावमिक अमभिेख िाख्न े तथा दैमनक ि िामसक कि असिुी ववविण तयािी 

सम्बन्िी कायय र्ने, 
 किदातािाई उत्प्रिेणा र्ने खािका पािदशी ि चेतनािूिक काययक्रि सञ्चािन र्ने, 
 अमभिेखहरु सिुचक्षत रुपिा िाख्न,े 
 िािस्वसँर् सम्बचन्ित मसफारिश तयाि र्ने, 

 
स्वास्थ्य सेवा शाखा  

 आिािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पोषण सम्बन्िी कानून, िापदण्ड, योिनाको तिूयिा, कायायन्वयन 
तथा मनयिन र्ने, 

 अस्पताि ि अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन व्यवस्था, 
 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्िी भौमतक पूवायिाि ववकास तथा व्यवस्थापन र्ने,  



 

 

 
 

 औषमि पसि सञ्चािन, अनिुमत,  अनरु्िन ि मनयिन र्ने र्िाउने, 
 आिािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई तथा पोषण सम्बन्िी योिनाको तिूयिा, कायायन्वयन तथा मनयिन र्ने, 
 आिािभतू स्वास्थ्य, प्रिनन। स्वास्थ्य ि पोषण सेवाको सञ्चािन ि प्रवियन र्ने, 
 सिसफाई सचेतनाको अमभबवृद्ध ि स्वास्थ्यिन्य फोहििैिाको व्यवस्थापन र्ने, 
 स्वास्थ्यिन्य फोहििैिा सङ्किन, पनुउयपयोर्, प्रशोिन ि सोको सेवा शलु्क मनिायिण ि मनयिनिा 

सिन्वय र्ने, 
 िि सञ्चाि सेवा तथा स्थानीय ि सहिी स्वास्थ्य सेवा सञ्चािन र्ने, 
 परिवाि मनयोिन तथा िातचृशश ुकल्याण सम्बन्िी सेवा सञ्चािन,  अनरु्िन तथा मनयिन र्ने, 
 िवहिा तथा बािबामिकाको कुपोषण न्यूनीकिण,  िोकथाि, मनयन्रण ि व्यवस्थापन र्ने र्िाउने, 
 खोप चक्िमनक संचािन व्यवस्था र्ने, 
 परिवाि मनयोिन स्थायी पिािशय, अस्थायी सािग्रीको ववतिण र्ने, 
 प्राथमिक उपचाि, झाडा पखिा, मनिोमनया िस्ता सरुवा िोर्हरुको मनयन्रणको व्यवस्था र्ने, 
 सिुचक्षत िाततृ्व ि प्रिनन स्वास्थ्य, र्भयवती िवहिाको स्वास्थ्य पिीक्षण, र्हृ प्रसतुी सेवा उपिब्ि 

र्िाउने, 
 क्षयिोर् तथा कुपोवषत िोर् सम्बन्िी िनचेतना काययक्रि तथा स्वास्थ्य चशक्षा काययक्रि संचािन र्ने, 
 सडे र्िेका बासी फिफुि, िोर्ी वा मनषेमित िीविन्तकुो िास ुि र्णुस्तिवववहन खाद्य पदाथयको मबक्री 

ववतिणिा िोक िर्ाउन आवश्यक व्यवस्था मििाउने,  
 शाखा अन्तर्यत िहने उपशाखा, एकाइ तथा वडा कायायियहरुको प्रशासकीय मनयन्रण र्ने । 

 

 

स्वास्थ्य चौकीको काययसेवा ववविण 

 आिािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्िी स्थानीय नीमत, योिना तथा काययक्रि  कायायन्वयन । 

 आकचस्िक प्राथमिक उपचाि सेवा,  
 मब.मस.चि., मड.वप.वट. हेपाटाइवटस बी. ÷HIB/PCV, OPV/FIPV, दादिुा रुबेिा, वट.मड. ि िे.ई. 

िस्ता खोप काययक्रि संचािन र्ने,  

 पोषण पोषण काययक्रि िस्तै ५ बषय िनुीका बच्चाका तौि अनरु्िन, मभटामिन “ए” ववतिण ि 
उपचाि, पिचिवी (िकुा) को िोकथाि तथा उपचाि, िि अल्पताको िोकथाि तथा उपचाि, पोषण 
चशक्षा, कुपोवषत बािबामिका तथा र्भयवती आिाहरुको, पोषण चस्थमत मनदान तथा उपचाि र्ने,  

 र्श्ास, प्रर्श्ास िोर् (एकीकृत बाििोर् व्यवस्थापन) िस्तै र्श्ास, प्रर्श्ास िोर्को मनदान÷उपचाि, 
स्वास्थ्य चशक्षा÷प्रषेण सेवा प्रदान र्ने,  

 झाडा पखािा िोर् (एकीकृत बाििोर् व्यवस्थापन) िस्तै झाडा पखािा िोर्को मनदान÷उपचाि, 
पनुियिीय झोि ि चिंक चक्की मबतिण, स्वास्थ्य चशक्षा÷प्रषेण सेवा प्रदान र्ने,  

 परिवाि मनयोिन सम्बन्िी पिािशय सेवा,  
 सिुचक्षत िाततृ्व काययक्रि (िात ृतथा नविात चशश ुस्याहाि) िस्तै पूवय प्रसूमत (र्भयवती) सेवा, प्रसूमत 

(डेमिभिी) सेवा — वमथयङ् सेन्टि सन्चािन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु, उत्ति प्रसूमत (सतु्केिी) सेवा, 



 

 

 
 

पिािशय तथा प्रषेण सेवा, सतु्केिीिाई मभटामिन “ए” क्याप्सिु ्वाउन,े नविात चशशिुाई १ 
घण्टामभर स्तनपान र्िाउने पिािशय तथा प्रषेण सेवा र्ने,  

 िोर् मनयन्रण काययक्रि िस्तै क्षयिोर् मनयन्रण काययक्रि, खकाि संकिन, पिीक्षण तथा औषमि 
मबतिण, कुष्ठ िोर्को मनयन्रण काययक्रि ि औषमि मबतिण, औिो िोर्को मनयन्रण काययक्रि, िर्त 
संकिन ि पिीक्षण, उपचाि ि स्वास्थ्य चशक्षा पिािशय तथा प्रषेण सेवा प्रदान र्ने,  

 स्वास्थ्य चशक्षा (सूचना तथा सञ्चाि) काययक्रि, सम्बन्िी छिफि,  सिूहिा िनचेतना काययक्रि 
सञ्चािन,  

 स्वास्थ्यकेन्रको स्ति अनरुुप मबिािीको स्वास्थ्य िाँच, उपचाि, औषमि मबतिण, प्रषेण ि आकचस्िक 
उपचाि सेवा प्रदान र्ने,   

 िवहिा स्वास्थ्य स्वयिसेववका काययक्रि िस्तै सिुचक्षत िाततृ्व÷परिवाि मनयोिन सम्वन्िी पिािशय, 
एकीकृत बाििोर् व्यवस्थापन, िात ृतथा नव चशश ुस्वास्थ्य चशक्षा ि सेवा, आिा सिूहको िामसक 
बैठक सञ्चािन, िावष्ट्रय काययक्रि सञ्चािन ि सहयोर् संचािन र्ने,  

 यौनिोर् तथा एच.आई.मभ. ÷एडस काययक्रि िस्तै िि िाँच, यौन िोर् सम्बन्िी पिािशय,  
 िहािािी सम्वन्िी सूचना संकिन तथा िहािािी मनयन्रण काययक्रि संचािन तथा सहयोर् ि 

सिन्वय,  
 र्ाउँघि चक्िमनक सेवा िस्तै र्भयवती सेवा, सतु्केिी सेवा, परिवाि मनयोिनको अस्थायी सािन 

ववतिण, पिािशय सेवा ि स्वास्थ्य चशक्षा काययक्रि सञ्चािन, ५ बषय िनुीका बािवामिकाको ववृद्ध 
अनरु्िन, र्श्ास ––प्रर्श्ास ि झाडा पखािाको उपचाि, यौन िोर् तथा एच.आई.मभ. ÷एकस पिािशय 
सेवा, सािान्य प्राथमिक उपचाि तथा प्रषेण सेवा प्रदान र्ने,  

 स्वास्थ्य सेवा शाखाको मनदेशन अनसुाि स्वास्थ्य सम्बन्िी सेवाहरु ि संचामित स्वास्थ्य सम्बन्िी 
काययक्रिहरुिा सहयोर् एवि सिन्वय र्ने । 
 

आिािभतू स्वास्थ्यकेन्रको काययसेवा ववविण 

 आिािभतू स्वास्थ्य ि सिसफाई सम्बन्िी स्थानीय नीमत, योिना तथा काययक्रि  कायायन्वयनिा 
सहयोर् तथा सिन्वय,  

 आकचस्िक प्राथमिक उपचाि सेवा,  
 स्थानीय तहिा आिािभतू स्वास्थ्यकेन्र मनिायण तथा सेवा संचािन सम्बन्िी काययववमि, २०७५िा 

उल्िेचखत आिािभतू खोप, पोषण, परिवाि मनयोिन, स्वास्थ्य प्रबद्धय सम्बन्िी सेवा, 
 स्वास्थ्य सेवा शाखाको मनदेशन अनसुाि स्वास्थ्य सम्बन्िी सेवाहरु ि संचामित स्वास्थ्य सम्बन्िी 

काययक्रिहरुिा सहयोर् एवि सिन्वय र्ने । 
 
बन वाताविण तथा ववपद् व्यवस्थापन शाखा 

 ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीमत, कानून, िापदण्ड, योिनाको कायायन्वयन, अनरु्िन ि मनयिन, 

 स्थानीय स्तििा ववपद् पूवय तयािी तथा प्रमतकायय योिना, पूवाय सूचना प्रणािी, खोि तथा उद्दाि, िाहत 
सािग्रीको पूवयभण्डािण, ववतिण ि सिन्वय,  



 

 

 
 

 ववपद् िोचखि क्षेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान ि स्थानान्तिण व्यवस्था सम्बन्िी कायय 
र्ने,  

 ववपद् व्यवस्थापन (वारूणयन्र ि अन्य ववपद) कोषको स्थापना तथा सञ्चािन ि परिचािन सम्बन्िी 
काि र्ने,  

 ववपद्िोचखि न्यूनीकिण सम्बन्िी स्थानीयस्तिका आयोिनाको तिूयिा, कायायन्वयन ि अनरु्िनिा 
सहयोर् र्ने,  

 स्थानीय स्तिको ववपद् सम्बन्िी तथ्याङ्क व्यवस्थापन ि अध्ययन अनसुन्िान र्ने,   

 प्रदषुणििु र्ाउँपामिका बनाउन आवश्यक नीमत, काययददशा मनिायिण र्ने ि अनसुन्िानात्िक कायय 
सिेत र्ने र्िाउन,े  

 उद्यान, पाकय , खिुा िैदान आददको संभाव्य के्षर पवहचान र्ने । 

 
र्ाउँपामिका सिसफाइ केन्र 

 र्ाउँपामिका मभरको फोहि वर्ीकिण, संकिन ि व्यवस्थापन व्यवचस्थत रुपिा र्ने र्िाउने,  

 फोहििैिािाई वर्ीकिण र्िी व्यवस्थापन र्ने, र्िाउने,  

 टोि ववकास संस्था, स्वयंसेवी संस्था, मनिी क्षेरको सहकाययिा फोहि व्यवस्थापन र्ने, र्िाउने । 

 सिसफाइ सम्बन्िी सवािी, उपकिण ि औिािको स्याहाि सम्भाि र्ने । 

 
आन्तरिक िेखा पिीक्षण शाखा 

 शाखाहरू तथा अन्तर्यत समिमत-आयोर्-प्रमतष्ठानहरूको बीच सिन्वय सम्पकय का िामर् आन्तरिक कायय 
प्रणािी, काययववमिहरू कायायन्वयन मनदेचशका सम्बन्िी काययहरू र्ने, 

 वेरुिहुरु िामथ मनयन्रण ि पूवयवेरुिकुो आकाििा अध्ययन, मबश्लषेण ि कि र्ने, 
 ववत्तीय अनशुासनका िोखि के्षरहरूको पवहचान ि मनयन्रण सम्बन्िी कायय र्ने, 
 आमथयक कािोवाि ऐन मनयि अनसुाि खचय भए नभएको िाँच र्ने, 
 िामसक वा रैिामसक रुपिा आम्दानी तथा खचयको सम्वचन्ित खाताहरुको पिीक्षण र्िी रवुट देचखएिा 

मिचखत प्रमतवेदन प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सिक्ष पेश र्ने, 
 ऐन मनयििे तोके विोचिि पेश्की वा भिुानी ददँदा रित परेु् नपरेु्को सम्वन्ििा पूवयआन्तिीक 

िेखापिीक्षण र्ने, 
 आ.िे.प.बाट देचखएका वेरुिहुरुको वकताव खडा र्िी आमथयक व्यवस्थापन शाखािाई उपिव्ि 

र्िाउने, 
 वडा समिमत कायायियबाट भए र्िेका आमथयक कािोवािहरुको वावषयक आ.िे.प. र्ने, 
 अचन्ति िेखािीक्षण र्िाउन िेखापिीक्षकको छनौटिा िाय सझुाव ददई सहयोर् र्ने, 
 अचन्ति िेखापिीक्षण र्िाउन आवश्यक कार्िपर तथा सूचना िटुाई सहयोर् र्ने, 
 अचन्ति िेखापिीक्षणबाट प्राप्त वेरुिहुरु मनयमित र्नय, असूि र्नय ि आवश्यकतानसुािको कािवाही र्नय 

सो प्रमतवेदन सम्वचन्ित शाखािा ददने, 
 र्ाउँ सभाको वैठकिा िेखापिीक्षणको प्रमतवेदन पेश र्ने तथा चिज्ञासा सिािान र्नय सहयोर् र्ने। 



 

 

 
 

 
आमथयक ववकास शाखा 
 

 उद्योर् व्यवसायको प्रवियन, स्थान, िापदण्ड मनिायिण र्नय संघ, प्रदेश ि अन्य स्थानीय तह वा मनकायिा 
सिन्वय सहकायय र्ने ि उद्योर्को प्रकाि, स्थान, आकाि ि भाि (क्वाचन्टटी) आददको नीमत बनाई 
प्रववमियिु उद्योर् व्यवसायिाई आह्वान, प्रोत्साहन प्रवियन र्िी कि ि सवुविा बािे पमन नीमत बनाई 
कायायन्वयन र्ने र्िाउन,े  

 सावयिमनक मनिी सावयमनक साझेदािी सम्बचन्ि नीमत, काययववमि, िापदन्ड काययक्रि पवहचान ि 
कायायन्वयन मनिी के्षरसंर् सिन्वय ि सहकायय र्ने र्िाउने,  

 र्ाउँपामिका मभरको खानी तथा खमनि पदाथयको संिक्षणका िामर् मनती, मनयि, िापदण्ड तिुयिा, 
 खानी तथा खमनि पदाथय सम्वन्िी सूचना तथा तथ्यांक संकिन, अमभिेखन ि भौर्ोमिक नक्शा 

तयािी, 
 िोिर्ाि प्रवियन तथा र्रिवी मनवािण सम्वन्िी नीमत, िणनीत मनयि तिुयिा, 
 र्ाउँपामिका के्षरिा बेिोिर्ािहरूको तथ्यांक संकिन ,प्रकाशन ि सूचना प्रणािी स्थापना, 
 पवहचान भएका र्रिव घिपरिवाि ि िचक्षत सिूहिाइय परिचय ववतिण, र्ाउँपामिका स्तिका 

आयोिना,काययक्रििा मनचश्चत ददन सम्ि िोिर्ािीका अवसि मसियनाको प्रत्याभतूी, 
 सवै तहका सिकािि िोिर्ािदाता सङ्घसंस्थासंर् िोिर्ािीका अवसििा पहँूचका िामर् सहकायय ि 

सिन्वय, 
 बैदेचशक िोिर्ािीिा सीपयिु िनशचि ववकासका काययक्रि तिुयिा तथा दक्ष िनशचि तयािीका 

िामर् श्रोत सािन परिचािन, 
 सिदुायिा मसपििुक, आयआियन तथा आमथयक उपाियनका ववमभन्न काययक्रिहरु सञ्चािन सिन्वय,  

 वेिोिर्ाि यवुा िनशचिको तथ्यांक व्यवस्थापन,  

 शाखाको काययसम्पादनका िामर् अन्य शाखा सँर् सम्पकय  ि सिन्वय र्ने,  

 शाखा अन्तर्यतका उपशाखाहरुको कायय ववविण ि कायय सम्पादन सूचक तयािी, कायय वाताविणको 
मसियना, कायय सम्पादनिा सहयोर्, अनरु्िन, मनिीक्षण एवं िूल्यांकन र्िी सझुाव तथा पषृ्ठपोषण 
र्ने।  

 उपशाखाबाट भए र्िेका कािहरुको िामसक, चौिामसक ि बावषयक रुपिा समिक्षा बैठक िाखी 
छिफि र्िाउन,े िामसक, चौिामसक ि बावषयक प्रमतवेदन सियिानै सम्बचन्ित शाखा तथा 
मनकायिा पठाउन,े 

 शाखा अन्तर्यतका उपशाखा तथा एकाइिा काययित कियचािीको ववदा स्वीकृत र्ने‚ 

 शाखा अन्तर्यतका उपशाखा तथा एकाइिा काययित कियचािीहरुको कायय सम्पादन सपुिीवेक्षण तथा 
िूल्याङ्कन सम्बन्िी काि र्ने ।   

 

 



 

 

 
 

उद्योर् तथा पययटन एकाइ 
 घिेि ुतथा साना उद्योर् एवं िघ ुउद्योर्को ववकासका काययक्रि तिुयिा सवहत उद्यिशीिता प्रवियनका 

कािहरू  
 उद्योर् व्यवसायिाई मनयि अनसुाि दताय र्ने इिाित अनिुमत ददन ेनवीकिण र्ने,  

 उद्योर्, व्यवसाय, व्यापािको िर्त तयाि र्ने र्िाउन,े  

 उद्योर् व्यवसाय, व्यापाि, मनिायण व्यवसायको अनरु्िन मनयिन र्ने र्िाउन,े  

 रै्ससको उद्देश्य कायय के्षर सिेत प्रष्ट हनुे र्िी ववविण पेश र्नय िर्ाई अमभिेख िाख्न ेिाख्न िर्ाउन,े  
 स्थानीय सिकाि संचािन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (ख) अनसुािका कायय र्ने र्िाउन,े  
 सिदुायिा मसपििुक, आयआियन तथा आमथयक उपाियनका ववमभन्न काययक्रिहरु सञ्चािन र्ने तथा 

ववचत्तय कािोवाििा सहिीकिण र्िीददन ववचत्तय संस्थाहरुसंर् सिन्वय िाख्न,े  

  स्थानीय पययटन नीमत, मनयि, िापदण्ड तयाि र्िी र्रुूयोिना तिुयिा तथा कायायन्वयन,   

 स्थानीय पययटकीय तथा सांस्कृमतक िहत्वका िठ, िचन्दि, र्मु्वा, िस्िीदको संिक्षण, 

 प्राकृमतक वा िानव मनमियत पययटकीय आकषयणका संिचनाहरूको ववकास, स्याहाि ि संिक्षण, 

 पययटनको संभावनाका आिाििा साहमसक पययटनको ववकासिा िोड , 
 ग्रािीण पययटनको ववकास ि ववस्तािका िामर् होिस्टेको स्थापना, ववकास ि ववस्ताि, 
 ग्रािीण पययटनको ववकासको िाध्यििे िोिर्ािी मसियना भइय र्रिवी न्यूनीकिणिा टेवा पगु्ने हदुा 

दक्ष िनशचिको ववकासका िामर् मनिी के्षरसंर् सहकायय र्ने , 
 पययटनको ववकासिा मनिी के्षरिाइय आकवषयत र्नय सावयिमनक मनिी साझेदािीिा आिारित योिना 

काययक्ि पवहचान र्िी िर्ानीका िामर् आकवषयत र्ने , 
 

भिूी व्यवस्था, सहकािी तथा र्रिवी मनवािण एकाइ 
 सहकािीको मनयिन र्ने र्िाउने ि सिदुाय परिचािन व्यवस्था र्ने र्िाउने ।  
 सहकािी ऐन २०७४ अनसुाि दताय, सहिीकिण, मनदेशन आदद कायय र्ने र्िाउने । 

 संचामित सहकािी ि रै्ह्रसिकािी संस्थाको सम्पूणय ववविण तथ्याङ्क, अवस्था आदद  सम्बचन्ित 
मनकायबाट प्राप्त र्िी व्यवचस्थत अमभिेख िाख्न ेिाख्न िर्ाउन,े  

 सहकािी ऐन २०७४ अनसुाि दताय, सहिीकिण, मनदेशन आदद कायय र्ने र्िाउन,े 

 सहकािी संस्थाको दताय,अनिुमत,खािेिी तथा ववघटनका काि, 
 संचामित सहकािी ि रै्ह्रसिकािी संस्थाको सम्पूणय ववविण तथ्याङ्क, अवस्था आदद  सम्बचन्ित 

मनकायबाट प्राप्त र्िी व्यवचस्थत अमभिेख िाख्न ेिाख्न िर्ाउन,े  
 सहकािी ऐन २०७४ अनसुाि दताय, सहिीकिण, मनदेशन आदद कायय र्ने र्िाउन,े  
 सहकािी सम्वन्िी ववमभन्न तहका सङ्घसंस्थासंर् सिन्वय, सहकायय, 
 सहकािीको ववकासका िामर् अध्ययन अनसुन्िान िर्ायत सहकािी संस्थाको कायय क्षिता 

ववकासका िामर् काययक्रि तिुयिा, 



 

 

 
 

 सहकािी बचत तथा ऋण परिचािन सम्वचन्ि स्थानीय िापदण्ड मनिायिण ि अनरु्िन , 
 रै्ससको उद्देश्य कायय के्षर सिेत प्रष्ट हनुे र्िी ववविण पेश र्नय िर्ाई अमभिेख िाख्न े िाख्न 

िर्ाउन,े  
 स्थानीय सिकाि संचािन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (ख) अनसुािका कायय र्ने र्िाउन,े  
 सावयिमनक मनिी सावयमनक साझेदािी सम्बचन्ि नीमत, काययववमि, िापदन्ड काययक्रि पवहचान ि 

कायायन्वयन मनिी के्षरसंर् सिन्वय ि सहकायय र्ने र्िाउने,  
 सिदुायिा मसपििुक, आयआियन तथा आमथयक उपाियनका ववमभन्न काययक्रिहरु सञ्चािन र्ने तथा 

ववचत्तय कािोवाििा सहिीकिण र्िीददन ववचत्तय संस्थाहरुसंर् सिन्वय िाख्न,े  
 वेिोिर्ाि यवुा िनशचिको तथ्यांक मिने िोिर्ािी अमभवृवद्ध काययक्रििा सहभार्ी कृयाशीि 

र्िाउने अमभयान संचािन र्ने र्िाउन,े  
 िोिर्ािीका अवसि पवहचान र्िी त्यसवािे तािीि अमभिूखीकिण आदद र्ने र्िाउन े । 

र्ाउँपामिका मभर िहेका ववमभन्न एमतहामसक तथा सांस्कृमतक िहत्वका घिोहिको िर्त िाख्न,े 
उचीत िेखदेख ि संिक्षणका काययक्रि तयाि र्ने ि ववमभन्न सिकािी ि रै्ि सिकािी 
सङ्घसंस्था,र्ठुी,िामियक सिूह तथा सिदुायसंर् सहकायय र्िी संिक्षण ि सिुक्षाको व्यवस्था मििाउने,  

 बैदेचशक िोिर्ािी सम्वन्िी िोिर्ाि सूचना प्रणािीको स्थापना ि प्रचाि प्रसाि, 
 
कृवष शाखा  

 कृवष ववकास, कृवष प्रसाि, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन सम्वन्िी र्ाउँपामिका स्तिीय नीमत, मनयि, 
िापदण्ड, योिना तिुयिा, कायायन्वयन ि मनयिन र्ने, 

 कृवष उत्पादन विािसम्ि पहूँच िामर् हाटबिािको ववकास ि ववस्तािका िामर् पूवायिाि मनिायण, 
प्राववमिक सेवा तथा प्रववमिको प्रसाि, कृवष सािाग्रीको आपूती िर्ायत कृषक क्षिता ववकासका िामर् 
अमभिखुीकिण तामिि  संचािन र्ने, 

 स्थानीय संभावनाका आिाििा कृवषको व्यवसावयकिण ि ववववमिकिण र्नय वकसानिाइय प्रोत्साहन 
काययक्रि तिुयिा, साना मसंचाइय आयोिना सञ्चािन र्ने,  

 कृवषिन्य प्राकृमतक प्रकोप तथा िहािािी िोर् मनयन्रण सम्वन्िी कािहरू र्ने, 
 उच्च िूल्ययिु कृवषिन्य बस्तकुो प्रबियन, ववकास तथा बिािीकिणका काययहरू र्ने, 
 कृवष सिूह्, कृवष सहकािी र्ठन ि सञ्चािनिा प्रोत्साहन तथा कृवषसम्वन्िी सङ्घसंस्थासंर् सिन्वय ि 

सहकायय र्ने, 
 कृवष सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन, सूचनाको प्रचाि प्रसाि तथा कृवष तथ्यांक अद्यावमिक र्ने, 
 कृषकहरुिाई आयिूिक िोिर्ािीको अवसि मसियना र्ने खािका कृवष योिना तथा काययक्रि तिुयिा 

र्िी सो को कायायन्वयन र्ने,  

 
 



 

 

 
 

पशपंुक्षी शाखा 
 पशपंुछी ववकास, प्रसाि, उत्पादन व्यवस्थापन सम्वन्िी र्ाउँपामिका स्तिीय नीमत, मनयि, िापदण्ड, 

योिना तिुयिा, कायायन्वयन ि मनयिन र्ने, 
 पशपंुछी उत्पादन विािसम्ि पहूँच िामर् हाटबिािको ववकास ि ववस्तािका िामर् पूवायिाि मनिायण, 

प्राववमिक सेवा तथा प्रववमिको प्रसाि, सािाग्रीको आपूती िर्ायत कृषक क्षिता ववकासका िामर् 
अमभिखुीकिण तामिि  संचािन र्ने, 

 स्थानीय संभावनाका आिाििा पशपंुछीको व्यवसावयकिण ि ववववमिकिण र्नय वकसानिाइय प्रोत्साहन 
काययक्रि तिुयिा,  

 पशिुन्य प्राकृमतक प्रकोप तथा िहािािी िोर् मनयन्रण सम्वन्िी कािहरू र्ने, 
 पशपुािक सिूह्, सहकािी र्ठन ि सञ्चािनिा प्रोत्साहन तथा पशपुािनसम्वन्िी सङ्घसंस्थासंर् सिन्वय 

ि सहकायय र्ने, 
 पशपंुछी सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन, सूचनाको प्रचाि प्रसाि तथा पशपंुछी तथ्यांक अद्यावमिक र्ने, 
 पशपुािकहरुिाई आयिूिक िोिर्ािीको अवसि मसियना र्ने खािका   योिना तथा काययक्रि तिुयिा 

र्िी सो को कायायन्वयन र्ने,  

 पशपुन्छीिा िाग्ने िोर् (बडयफ्िू खोिेत आदद) िाई मनवािण (वप्रभेन्शन) र्नयिा सम्वद्ध ववज्ञ संस्था 
मनकायसँर् सिन्वय सहकायय र्ने र्िाउन,े  

 िाछा िास ु वा अन्य खाद्य पदाथयको र्णुस्ति पिीक्षणको िामर् प्रयोर्शािा स्थापना र्ने, ववषयर्त 
िाँचको िामर् सिकािी वा मनिीस्तििा स्थावपत प्रयोर्शािािा पमन सिन्वय सहकायय र्ने र्िाउन,े  

 पशसेुवाकेन्रहरुको व्यवस्थापन र्ने ।    
 
कानून शाखा  

 सम्बचन्ित ऐन मनयिको िस्यौदा तथा ऐन मनयििा सिुाि र्ने एवं वविेयक तिुयिा सम्बन्िी काििा 
सहयोर् र्ने, 

 कानूनी िाय, पिािशय उपिब्ि र्िाउने सम्बन्िी कायय र्ने, 
 स्थानीय िािपर प्रकाशन सम्बन्िी काि र्ने,  

 शाखासँर् सम्बचन्ित पिुाना कार्िपर िलु्याउने सम्बन्िी काययिा कानूनी पक्षको सिन्वय र्ने, 
 शाखा तथा अन्तर्यतका मनकायहरूिे र्ने नीमत, कानून ि काययववमि मनिायण, परििाियन वा संशोिनिा 

कानूनी पिािशय ददने, 
 कानूनिे तोके अनसुािको िदु्दा सम्बन्िी कािवाहीको काययप्रणािी बािे सम्बचन्ित शाखाहरुिाई 

िानकािी र्िाउन,े 

 पिेका रिट, मनवेदन ि पनुिावेदन सम्बन्िी कायय र्ने, र्ाउँपामिकाको तफय बाट िदु्दा पैिवी र्ने, 
 स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) का (ठ) र्ाउँसभा,  िेिििाप व्यवस्थापन 

कायय सिन्वय र्ने, 



 

 

 
 

 पदामिकािीहरुिाई पक्ष वा ववपक्ष बनाई ववमभन्न तहका अड्डा अदाितहरुिा ववचािामिन (दायि) िहेका 
िदु्दा ि उििुीहरुको िर्त िाखी अध्यावमिक अवस्थावािे प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत ि प्रिखुिाई 
िानकािी र्िाउने, 

 िदु्दाहरुको पपुयक्ष सम्बन्िी काययवाही सियिै र्ने र्िाउने व्यवस्था मििाउने, 
 चाि ुिदु्दा िामििाहरुको िचिष्टि दताय र्िी कार्िातहरु सिुचक्षत साथ िाख्न े ि चल्ती मिमसिहरुको 

नक्कि सिोकािवािा व्यचििे मिन आएिा कानूनी प्रकृया पयुायई नक्कि ददने व्यवस्था र्ने, 
 अदाित वा अन्य मनकायहरुबाट प्रिाणको िामर् मिमसि िार् भई आएिा पंचिका तथा नक्कि बनाई 

सम्बचन्ित मनकायिा पठाउन ेव्यवस्था र्ने, 
 र्ाउँपामिकासँर् सम्बचन्ित ऐन, कानून ि ििुकुी अपिाि संवहता ऐन, ििुकुी देवानी संवहता ऐन, नेपाि 

सिकािका िािपर तथा प्रदेश सिकािका िािपर आदद सिुचक्षत साथ िाख्न ेव्यवस्था मििाउने, 
 स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ िा व्यवस्था भएको र्ाउँपामिकाको न्यावयक 

अमिकाि सम्वन्िी काययहरुको कायायन्वयनको िामर् न्यावयक समिमतको सचचवाियिाई िार् भएको 
कानूनी सहयोर् र्ने। 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

प्रश्नाविी फाििहरु 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

पालिकािे संववधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पादन गननपुने कायहुरू  

प्रत्येक कमचुारीिे आ- आफ्ना ववषयक्षेत्र सम्बजधधत सनचना ददन े( _/  चचह्न िगाउने) 

कमचुारीको नाम: कायरुत शाखा/ फााँट/ इकाइ: 

सङ््या कायकु्षेत्र   

प्राथलमक 

जिम्मेवारी (पूणु 
संिग्नता) 

सहयोग (आंलशक 

संिग्नता) 
 समधवय  

१  अत्यावश्यक       

१ .१  अग्नीशमन यधत्र संचािन तथा व्यवस्थापन       

१ .२ एम्बनिेधस सेवा संचािन तथा व्यवस्थापन       

१ .३ शव (वेवाररश समेत) व्यवस्थापन        

१ .४ शव दाहगहृ, शवदाहस्थि र चचहान व्यवस्थापन       

१ .५ शव वाहन संचािन तथा व्यवस्थापन       

१ .६ प्रकोप तथा महामारी, सरूवा रोग ननयधत्रण सहयोग 

समधवय 

      

१ .८ फोहरमैिा संकिन, पननउुपयोग, प्रशोधन, ववसिनु       

१ .९ ल्याण्डफीि साइट व्यवस्थापन       

१ .१० अस्पताििधय/औद्योचगक फोहर मैिा ववसिनु 

व्यवस्थापन 

      

१ .११  नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन       

१ .१२ नगर यातायात सेवा संचािन       

१ .१३ साविुननक शौचािय ननमाुण संचािन       

१ .१४ खाद्य गनणस्तर (नापतोि, मासनिााँच)अननगमन       

१ .१५ पशनवधशािा ननमाुण तथा संचािन व्यवस्थापन       

१ .१६ उपभोक्ता दहत संरक्षण सम्बधधी काम       

१ .१७ व्यजक्तगत घटना दताु (िधम, मतृ्यन, वववाह आदद)       

१ .१८ ववपद् खोि तथा उद्धार सहयोग        

१ .१९ छाडा पशन चौपायाको ननयधत्रण       

२ आवश्यक       



 

 

 
 

२.१  स्थानीय खानेपानी सेवा व्यवस्थापन कायाुधवयन र 
ननयमन 

      

२.२ ढि (सतह ढि समेत) व्यवस्थापन       

२.३ स्थानीय ववद्यनत ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, 

संचािन  

      

२.४ वैकजल्पक ऊिाु सम्बधधी कायाुधवयन र ननयमन       

२.५ स्थानीय तटबधध नदी तथा पदहरो ननयधत्रण तथा 
व्यवस्थापन 

      

२.६ लशक्षा       

  ववद्यािय लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, प्राववचधक 

लशक्षा
   शैक्षक्षक पूवाुधार ननमाुण र ममतु संभार
   छात्रवजृत्तको व्यवस्थापन

   स्थानीय पनस्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन

२.७ स्वास््य र सरसफाई        

  आधारभूत स्वास््य र सरसफाई सेवा संचािन 

  अस्पताि र अधय स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा 
सञ्चािन

  स्वास््य सेवा सम्वधधी भौनतक पूवाुधार ववकास 

  सननत,ु मददरा र िागनपदाथिुधय वस्तनको प्रयोग 

ननयधत्रण 

   ध्वनी, वायन प्रदनषण ननयधत्रण

२.८ स्थानीय सामाजिक सनरक्षा       

   िेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यजक्त र 
अशक्तहरुको व्यवस्थापन

  वािगहृ, सेवा आश्रम, वदृ्ध आश्रम संचािन

२.९ राजष्िय पररचयपत्र तथा पञ्िीकरण व्यवस्थापन       

२.१० घरेिन दहसंा रोकथाम       

3 ववकास तथा प्रवद्धुन सेवा       

३.१  कृवष        

• कृवष तथा पशनपधछी बिार तथा हाटबिार पूवाुधार 
ननमाुण 
• सूचना तालिम, प्रववचध प्रसार, प्राववचधक टेवा 



 

 

 
 

३.२ औद्योचगक क्षेत्र र ववशेष आचथुक क्षेत्र सम्बधधी       

३.३ स्थानीय सहकारी संस्था दताु, अननमनत, खारेिी ननयमन       

३.४ एफ. एम. रेडडयो सञ्चािन अननमनत, नवीकरण र 
ननयमन 

      

3.5 गाउाँ पालिका सौधदनयकुरण       

·   साविुननकस्थि, पाकु, उद्यान, िैववक ववववधता 
व्यवस्थापन 

      

·   सडक ककनार वकृ्षारोपण व्यवस्थापन र हररयािी 
प्रवद्धुन 

      

·  साइनबोड,ु होडडङु्बोड ुव्यवस्थापन       

· प्रदनषण ननयधत्रण       

३.६ प्राणी उद्यान (चचडडयाखाना) स्थापना र सञ्चािन       

३.७ कृडा मनोरंिनस्थि संचािन       

३.८ सामनदानयक, धालमकु वन व्यवस्थापन       

३.९ ववपद् िोखखम धयूनीकरण, पनन:स्थापन र पनन:ननमाुण       

3.10 भाषा, संस्कृनत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास       

३.११  पनरातत्व, प्राचीन स्मारक संग्रहािय संरक्षण, सम्भार र 

प्रवद्धुन  

      

३.१२ परम्परागरत िात्रा, पवहुरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन       

३.१३ स्थानीय गनठी व्यवस्थापन       

३.१४ भूउपयोग तथा साविुननक िग्गा सम्भार, उपयोग तथा 
व्यवस्थापन 

      

३.१५ राजष्िय भवन संदहता र मापदण्ड बमोजिम भवन ननमाुण 

र अननमनत 

      

४ क्षमता ववकास कायकु्रम       

४.१  स्रोत साधन पररचािन र व्यवस्थापन सेवा       

४.२ कर, शनल्क, दैदस्तनर संकिन व्यवस्थापन       

४.३ ववलभधन Office Automation System स्थापना       

४.४ तालिम व्यवस्थापन       

५  प्रकृयागत सेवा       

५.१  घर ननमाुण अननमनत       

५.२ सबै प्रकारका लसफाररशहरू       



 

 

 
 

५.३ Online सेवा संचािन       

५.४ ववषयग क्षेत्रगत सलमनत सम्बधधी       

५.५ आवचधक, रणनीनतक, वावषकु योिना तिनमुा सम्बधधी       

५.६ गैसस, सामनदानयक संस्था, क्ल्व सम्बधधी       

          

६ संगठन संरचना सम्बधधी        

६.१  संगठन संरचना ननमाुण अध्ययन        

६.२ कमचुारी व्यवस्थापन       

६.३ कमचुारी िेड यनननयन सम्बधधी       

७ सम्बधध तथा समधवय सेवा       

७.१  रािकीय अनतथी, ववदेशी पाहनना सत्कार       

७.२ क्षेत्रीय तथा अधतरराजष्िय सम्बधध समधवय       

७.३ कन टनैनतक ननयोग सम्बधध समधवय       

७.४ अधतर प्रदेश, अधतर स्थानीय तह सम्बधध       

८ धयानयक सलमनत       

८.१  धयानयक सलमनतको सचचवािय व्यवस्थापन       

८.२ उिनरी गननासो दताु, अलभिेख व्यवस्थापन       

९ स्थानीय तहको त्याङ्क अलभिेख व्यवस्थापन       

९.१   त्याङ्कीय अलभिेख व्यवस्थापन       

९.२ वस्तनगत वववरण तयारी र अद्यावचधक       

१० व्यवस्थापकीय सेवा       

१०.१  सभाका सलमनतहरूको गठन र सञ्चािन व्यवस्थापन        

१०.२ मयाुदापािन र मयाुदापािक सम्बधधी काम       

१०.३ स्थानीय कानून मस्यौदा तिनमुा       

१०.४ स्थानीय रािपत्र प्रकाशन       

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

फािि - २ 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

काययबोझ ि आवश्यक िनशचि पवहचान सूचना सङ्किन फािि 

(सबै कियचारििे भने) 

१. काययित शाखा/ फाँट/ इकाइ/ वडा आदद   

१.१ कियचारिको नाि   

१.२ पदनाि ( मनयचुििा उल्िेचखत)  

१.३ हामसि र्िेको अमिकति शैचक्षक योग्यता   

 

२. मनयचुि/ पद मििान/ सिायोिन हुँदा मनयिु र्रिएको पदिा िही र्नुयपने कायय ववविण उपिब्ि 
र्िाइएको मथयो ? मथयो भने कायय ववविणिा उल्िेचखत िू्य कािहरु उल्िेख र्नुयस । उपिब्ि न 
भएको भए के कस्ता आिाििा काि सम्पादन र्रििहन ुभएको छ उल्िेख र्नुयस । 

 

 

 

३. दैमनक सम्पादन र्रििहन ुभएका िू्यिू्य ५ वटा कािहरु प्राथमिकताक्रििा उल्िेख र्नुयस । 

प्राथमिकता क्रि िू्य काि  

  

  

  

  

  

  
 

४. िाथी बुदँा नं. ३ िा उल्िेख र्नुयभएका कािहरु तपाइिे हामसि र्िेको शैचक्षक योग्यता सँर् 
सम्बचन्ित छ वा छैन ? छैन भने काि सम्पादन र्दाय सन्तषु्टी छ छैन ? उल्िेख र्नुयस ।  

 

५. िाथी बुदँा नं. ३ िा उल्िेख र्नुयभएका कािको प्रर्मतको सपुरिवेक्षण कसैबाट हनुेर्िेको छ ? छ 
भने उल्िेख र्नुयहोस । छैन भने कािको परिणाि न मनचस्कंदा तपाइँिाइ चिम्िेवाि बनाइने र्रिन्छ 
?  



 

 

 
 

६. िाथी बुदँा नं. ३ िा उल्िेचखत प्रत्येक िू्यकाि सम्पादन र्दाय देहायका काययक्षेरिा आइपिेका 
प्रिखु ३/३ वटा सिस्या उल्िेख र्नुयस । 

६.१ काि सम्पादन र्नय व्यवस्थापन (प्रशासमनक, कानूनी, आमथयक आदद) सम्बन्िी कदठनाइ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

६.२ कायायियिा कािर्ने वाताविण (भौमतक संिचना, उत्प्रिेणा, पेशार्त वहत आदद) सम्बन्िी 
कदठनाइ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

६.३ सिन्वय (अन्तिशाखा, अन्ति र्ाउँ/नर्ि आदद) सम्बन्िी कदठनाइ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

७. तोवकएको काि सम्पादन कायायिय सिय मभरै र्नय भ्याउन ुभएको छ ? नभ्याउँदा कायायिय 
सिय अचघपमछ पमन काि र्नुयहनु्छ ?  

 

८. र्एको एक आमथयक वषयिा सबैप्रकािका र्िी सिदि कमत ददन ववदािा बस्नभुयो ? 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

फारम -३ 

   सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

   कायपुालिका कायाुिय र वडा कायाुियको भौनतक सनववधा वववरण 

   सब ैशाखाप्रमनखिे आआफ्नो शाखा र वडासचचविे वडा कायाुियको वववरण भने । 

इकाइ 

उपिब्ध सं्या 
कायाुिय 

भवन/कोठा(भाडामा 
समेत) 

कम््यनटर
/ल्यापटप 

डडस््िे 

बोड ु

डडजिटि 

हाजिरी 

सवारी 
डाटाबेस 

टेलि
फोन 

िाइन 

इधटरनेट वाइफाइ 
दहटर 

पंखा  
अधय 

चारपाङ्गे्र मोसा हेभी(दमकि 

समेत) 

कायपुालिका कायाुिय                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

        ...शाखा/उपशाखा                           

                            

वडा कायाुियहरु 

वडा नं.                           



 

 

 
 

 


