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भाग १: पषृ्ठभलूम, अध्ययन र ववलि 
१.१ अध्ययनको पषृ्ठभलूम 

नेपािी जनतािे पवििो पटक आफैिे लनवादम्चत गरेको संवविान सभाका प्रलतलनलििाट लनमादण गररएको नेपािको 

संवविान २०७२ साि असोज ३ गतेदेम्ि िागू भएको छ। नेपाि संघीय, समावेशी, िोकताम्रिक 

गणतरिात्मक राज्यमा रुपारतररत भएको छ।नेपािको संवविानिे संघीय िोकताम्रिक गणतरि नेपािको मूि 

संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय ति गरी तीन तिको िनु ेतथा राज्यशम्िको प्रयोग तीनै तििे संवविान र कानून 

िमोम्जम गने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तिका एकि अलिकारिरू संवविानको क्रमश: 

अनसूुची ५,६ र ८ मा र संघ,प्रदेश र स्थानीयतिका साझा अलिकारिाई अनसूुची ७ र ९ मा समावेश गररएको 

छ।संवविानमा उम्लिम्ित अलिकारसूचीको वववरण अनसूुची -१ मा उलिेि गररएको छ। संवविानिे संघ, प्रदेश 

र स्थानीय तिको अरतर सबिरि सिकाररता, सिअम्स्तत्व र समरवयको लसद्धारतमा आिाररत िनुे व्यवस्था 

गरेको छ। 

नेपािको संवविानिे संघीय िोकताम्रिक गणतरिात्मक शासन व्यवस्था अनरुुप जनताको सिभै रदा नम्जकको 

सरकारको रुपमा  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । जस अनसुार स्थानीय तिमा 

सिभालगता, जवाफदेविता, पारदम्शदता र उत्तरदावयत्व कायम गरी सेवा प्रवािमा प्रभावकारीतासँगै ववकास प्रवक्रयािाई 

द्रतुतर तलुयाई जनअपेक्षाको सबिोिन गने ऐलतिालसक म्जबमवेारी स्थानीय सरकारको काँिमा आएको छ । 

सिकारीता, समरवय र सिअम्स्थत्वका आिारमा संचािन िनुे स्थानीय शासन प्रवक्रयामा जनसिभालगता र 

साझेदारीको ममदिाई समेत उच्च मित्व ददइएको छ । स्थानीय जनतािे प्राप्त  गने सेवा सवुविािाई लछटो, छररतो 

र प्रभावकारी िनाई स्थानीय तिको सदुृढीकरण गनद नीलतगत तथा व्यविाररक अभ्यासिरु अगाडी िवढ रिेेकेा 

छन ्। पररवलतदत नववनतम पररवेशमा स्थानीय सरकारिे संवविान प्रद्धत अलिकार िमोम्जमको अलभभारा परुा गनद 

गलतम्शि ववकास प्रवक्रयािाई अनशुालसत गराई सशुासन र संमवृद्धका िालग अथदपूणद पिि िन ुजरुरी छ । यस 

कायदका िालग नवलनवादम्चत पदालिकारीको कुशि नेततृ्वमा शासन संचािन र ववकास प्रकृयािाई प्रभावकारी रुपिे 

ददशालनदेश गनुद आवश्यक छ ।  
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स्थानीय सरकारका गलतवविीिरुिाट जनतामा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे गरेको व्यवस्था 

िमोम्जमका सेवा सवुविा सवितको संम्घयता मिससु िनुे गरी संघीय समावेशी शासन व्यवस्थाको ममदिाई जीवरत 

तलुयाउने अपेक्षा गररएको छ । मानव संसािन तथा आलथदक स्रोतको लसलमताका वावजदु उिददो जनआकांक्षाको 

व्यवस्थापनमा अपेम्क्षत नलतजा िालसि गनद प्रशासलनक पनुसंरचनाको िालग आवश्यक पने जनशम्ि व्यवस्थापन 

गरी सेवा प्रवाििाई चसु्त दरुुस्त वनाउन ुआजको आवश्यकता वनकेो छ । 

 

नेपाि सरकार मम्रिपररषद् िाट लमलत 2073/10/18 गते स्वीकृत भएको कायदववस्तलृतकरण प्रलतवदेन समतेका 

आिारमा स्थानीय तिको छुट्टाछुटै्ट कायद म्जबमवेारी¸ संगठन संरचना र सेवा समूि अनसुारको जनशम्ि समते 

समायोजन भई सकेको र अपगु दरवरदीमा िेरैजसो स्थानीय तिका िालग िोक सेवा आयोगिाट लसफाररश भइ 

जनशम्ििरु आ-आफ्नो स्थानमा लनयिु समते भइ सकेका छन ।  

संवविानको अनसूुची ८  मा स्थानीय तिको अलिकार अरतगदत नगर तथा नगर प्रिरी, सिकारी संस्था, 

एफएम रेलडयो सञ्चािन, स्थानीय कर, सेवा शलुक, दस्तरु, पयदटन शलुक, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूम कर, दण्ड 

जररवाना, मनोरञ्जन कर, मािपोत सङ्किन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अलभिेि सङ्किन, 

स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजनािरू, आिारभतू स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, आिारभतू तथा 

माध्यलमक म्शक्षा, सडक, कृवष र लसँचाई, स्थानीय िजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता, स्थानीय 

सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र लसचँाई, नगर सभा, म्जलिा सभा, स्थानीय अदाित, मिेलमिाप मध्यस्थताको 

व्यवस्थापन, स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापन, घर जग्गा िनी पजुाद ववतरण, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यम्ि र 

अशितािरूको व्यवस्थापन, िेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन, कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयरिण, 

िानेपानी तथा साना जिववद्यतु आयोजना र वैकम्लपक ऊजाद, ववपद् व्यवस्थापन, जिािार तथा वरयजरत ुर िानी 

तथा िलनज पदाथदको संरक्षण, भाषा संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास जस्ता अलिकारिरू स्थानीय 

तिको एकि अलिकारको रूपमा सलुनम्ित गररएको छ । 

 

स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ िे संवविानको अनसूुची-८ र ९ मा उलिेि भएका स्थानीयतिको एकि 

अलिकार र साझा अलिकारको सवदमारयतामा प्रलतकूि असर नपने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको 
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काम,कतदव्य र अलिकारको उलिेि गनुदका साथै दफा ८३ मा स्थानीयतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 

सवेक्षणका सबिरिमा अविबवन गनुद पने ववलि तथा आिारका ववषयमा ववलभन्न प्राविानिरू रिेका छन।् 

नगरपालिकािे आफ्नो कायदिोझ, राजश्व क्षमता, िचदको आकार, स्थानीय आवश्यकता र ववम्शष्टताका आिारमा 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनुदपने कानूनी व्यवस्था रिेको छ । सङ्गठन सबिरिी पनुसंरचना गररंदा 

कायम सङ्गठन संरचना, सङ्गठनको कायदक्षेि, सेवा प्रवाि सबिरिी कायदिोझ र सोको औम्चत्य तथा उपिब्ि 

मानवस्रोत समेतको आिारमा कमदचारीको दरिरदीको प्रस्ताव तयार गरी सङ्गठन ढाँचा, पदनाम, कायदवववरण, 

म्जबमेवारी र सङ्ख्या सवितको दरिरदी सबवम्रित स्थानीय तिको सभािाट स्वीकृलत गरी िागेू गनुद पने 

व्यवस्था छ । रामग्राम नगरपालिका (कायदसबपादन) लनयमाविी, २०७४ अनसुार नगरपालिकाको कायदसबपादन 

वडा सलमलत र ववषयगत शािा तथा इदकाइिरू (म्शक्षा, स्वास्थ्य, कृवष, पश ु ववकास, आलथदक ववकास, सामाम्जक 

ववकास, पूवादिार ववकास) िगायतका शािा तथा इदकाइिाट फर्छ्यौट िनुे कानूनी व्यवस्था अविबवन गररएको 

छ । वय उलिेम्ित कानून तथा संरचनागत व्यवस्था अनरुुप यस नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरवरदीिाई 

पनुराविोकन गरी यस नगरपालिकाको कायदवोझ र कायदप्रकृलतको आिारमा यथाथदपरक संगठन लनमादण गनद 

आवश्यक भएको मिशसु गररएको छ । 

 

१.२ रामग्राम नगरपालिकाको पररचय 

नेपािको िमु्बिनी प्रदेशमा रिेका १२ म्जलिािरु मध्ये नविपरासी िददघाट ससु्ता पम्िम पलन एउटा िो । यस 

म्जलिाका ७ स्थानीय ति मध्यको रामग्राम नगरपालिका एक िो र यो नगरपालिका वव.स. २०५३ चैि १४ गतेका 

ददन स्थापना भएको िो । भगवान ् गौतम िदु्धको पववि अम्स्थिात ु रिेको प्राचीन रामग्राम स्तपुका नाममा यस 

नगरपालिकाको नामाकरण रामग्राम नगरपालिका भनी गररएको िो । लमलत २०७३ साि फालगनु २७ गते पनु 

संरचना पलछ सालिक रामग्राम नगरपालिकाको १३ वडा र सालिक ५ वटा गा.लि.स (अमराेैट, 

सकु्रौिी,िकुई,िरजररया तथा देवगाव) लमिाई कुि १२८.३२ वगद वक.लम. के्षिफि रिने गरर िाि रामग्राम 

नगरपालिका िनकेो छ | 
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लसमाना 

पूवद:सरावि  गा.पा. 

पम्िम:रुपरदेिी म्जलिा  

उत्तर:सनुवि नगरपालिका 

दम्क्षण:पालिीनरदन  गा.पा. 

िावापानी: 

उष्ण मनसनुी िावापानी किीकतै समम्शतोष्ण उलिेि गरेको पाईरछ । 

ददघदकालिन सोच: 

“नगरिासीको सरोकार" स्वच्छ,पारशी ववकासमिुी"स्थानीय सरकार“ 

१.३ रामग्राम नगपालिकामा जनसाम््यक अवस्था: 
 

ववक्रम सबवत ्२०६८ को राविय जनगणना अनसुार यस नगरपालिकाको जनसं्या ५९४५५  रिेको लथयो, जसमा 

परुुष २९१३२.९५  र मवििा ३०३२२.०५  रिेको देम्िरछ । यसरी २०५८ को जनसं्यािाई आिार वषद माने्न 

िो भने यिाँ प्रलतवषद जनसं्या वदृदद्धर २ प्रलतशत रिेको छ । यिाँ कुि घरिरुी सं्या १०८५५ रिेको छ भन े

जनघनत्व ६३८ प्रलत व.वक.लम रिेको छ । 
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क. जनसंययाको वििरण 

 

१.४ अध्ययनको उद्देश्यः  

 

कमदचारी समायोजन ऐन, २०७५ िमोम्जम नेपािका सबपूणद स्थानीय तििरूको िालग आवश्यक रयूनतम 

जनशम्ि नेपाि सरकारिाट व्यवस्थापन गररएको र कानूनिे तोके अनसुार नयाँ सङ्गठन संरचना लनमादण र 

कमदचारी व्यवस्थापन नभए सबमका िालग १ िािसबम जनसङ्ख्या रिेको नगरपालिकाको िालग सङ्घीय मालमिा 

तथा सामारय प्रशासन मरिाियिाट अस्थायी रूपमा उपिव्ि गराइदएको सङ्गठन संरचना र सो िमोम्जमको 

दरिरदीकै आिारमा कामकाज भइआएको छ । नगरपालिकाको कायदम्जबमेवारी र कायदिोझको िालग 

जनशम्िको आवश्यकता र उपिव्ि जनशम्िको सङ्ख्याको अविोकन र ववश्लषेण गदाद नेपाि सरकारिाट 

कायम कमदचारी दरिरदी र सङ्गठन ढाँचा समयसापेक्ष छैन । नगरपालिकाको ववद्यमान दरिरदीको सङ्ख्या र 

ढाँचा नगरपालिकाको आवश्यकता, मातितका ववद्यमान संरचना,स्थालनय तििे सबपादन गनुदपने कायदिरु र 

लतनको कायद प्रकृलत सँग अलमलदो देम्िएकोिे थप ववश्लषेण गनुदपने अिस्था रिेको छ । 
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यस नगरपालिकाको २०७३।११।२७ मा पनुसंरचना िुे दँा भौगोलिक के्षि ववस्तार िनु गएको कारण 

वतदमान जनसङ्ख्यािाइद प-ुयाउन ु पने सेवा प्रवािको चाप थेग्न र ववस्ताररत शिरी स्वरुपमा आिाररत शिरी 

सवुविािरुको ववस्तार र नयाँ सबभावनािरुिाई थप ववश्लषेण गरर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सबिरिी 

वववरण र प्रस्ताव गनुदपने आवश्यकता रिेको छ । नयाँ सङ्गठन संरचनाका सबिरिमा देम्िएका अस्पष्टतािरु 

समेतको ववश्लषेण पिातमाि नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना र जनशम्िको िाका तयार गररन ु उपयिु िनुे 

पषृ्ठभलूममा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को प्राविान अनरुुप प्रस्ततु सङ्गठन संरचना सबिरिी अध्ययन 

तथा सवेक्षण गररएको िो ।मिुत यस अध्ययनिाट तपम्शि िमोम्जमको उद्देश्य प्राप्त गनद सियोग िनुे अपेक्षा 

गररएको छ । 

 

• संवविानको अनसूुचीमा उलिेम्ित एकि तथा साझा अलिकारसूची, सो को आिारमा नेपाि सरकारिाट 

स्वीकृत कायदववस्ततृीकरण प्रलतवदेन समेतको आिारमा स्थानीय तिको कायदम्जबमवेारीिाई प्राथलमकताको 

आिारमा अम्रतमरुप  ददई सोको संगठन संरचना तथा दरवरदीिरु समते नेपाि सरकारिाट स्वीकृत 

गररएको छ । सो स्वीकृत दरवरदीिाई समयानकुुि र कायदवोझका आिारमा संगठन संरचना र दरवरदी 

तेररज लसफाररस गने । 

• मौजदुा नीलत तथा कायदक्रमिरुको अध्ययन गरी ववगतका प्रयास र अनभुविरु समेतको आिारमा कायद 

सबपादन तथा सेवा प्रवािको िालग उपयिु संगठन संरचनाको व्यवस्था लमिाउन े। 

• रामग्राम नगरपालिकाको वतदमान संगठनात्मक ढाँचा र मौजदुा जनशम्िको कायद ववश्लषेण गने ।  

• रामग्राम नगरपालिकाको दरिरदीको कायादत्मक ववश्लषेण गने । 

• रामग्राम नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप अनसुारको चसु्त दरुुस्त ढाँचा तथा कायदवववरण तयार गने ।  

• रामग्राम नगरपालिकाको कायादत्मक ववश्लषेण गरी संगठनात्मक ढाँचा र कायदवववरण तयार गरी पद 

अनसुारको जनशम्ि प्रस्ताव गने । 
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१.५ अध्ययनको आिार, लसद्धारत र ववलि 

स्थानीय तिसबम रिने संगठन संरचना, संस्थागत व्यवस्था र दरवरदीको वववरणिरू तथा कायदम्जबमवेारीिरु 

प्रस्ताववत गदाद लनबन आिार र ववलि अविबिन गररएको छ: 

१.५.१ अध्ययनका आिारिरू: 
o संवविानमा उम्लिम्ित स्थानीय तिको एकि र साझा अलिकारको सूची (अनसूुची ८ र ९), 

o नेपािको संवविान तथा नेपाि सरकार (मम्रिपररषद्) िाट स्वीकृत कायद ववस्ततृीकरण सबिरिी 

प्रलतवदेन, 

o नेपाि सरकारको (कायदववभाजन) लनयमाविी, २०७४ र नेपाि सरकारको ववद्यमान संगठनात्मक 
संरचना, 

o रामग्राम नगरपालिका (कायदसबपादन) लनयमाविी, २०७४ 

 

o प्रशासलनक पनुसंरचनाका सबवरिमा भएका अध्ययन प्रलतवदेन,  परामशददाताका प्रलतवदेनिरू, 

ववलभन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सिुार सबवम्रि प्रलतवदेनिरू, 

o संवविानको मौलिक िक, राज्यका लनदेशक लसद्धारत र नीलतिरु,  

o संघीय मालमिा तथा सामारय प्रशासन मरिाियिरूिाट प्राप्त राय सझुाविरू 

o नगरपालिकािाट भएका अध्ययन प्रलतवदेनिरु 

o स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ का सारदलभदक प्राविानिरु । 

१.५.२ संगठन संरचना लनमादणका आिारभतू लसद्धारतिरू 

संगठन संरचना प्रस्ताव गदाद देिायका प्रचलित लसद्धारतिरूिाई अविबिन गररएको छ।  

• कायद अनसुारको संगठन संरचना (Function Follows the Structure),  

• सम्न्नकटताको लसद्धारत (Principle of Subsidiarity),  

• सेवा प्रवािमा दक्षता तथा प्रभावकाररता (Principle of Efficiency and Effectiveness)  

• िागत प्रभावी (Cost Effectiveness)र आयतनको आलथदक िाभ (Economies scale)  

• लनयरिणको दायरा (Span of Control),  

• समरवय (Principle of Coordination), 
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• आदेशको एकात्मता (Unity of Command),  

• पदसोपानको लसद्धारत (Principle of Hierarchy),  

• प्रमिु र सिायक कायदिरू (Line and Staff Functions) जस्ता संगठन लनमादणका आिारभतू 

लसद्धारतिाई पलन प्रलतवदेन तयार गने क्रममा ध्यान ददइएको छ ।  

• साथै नगरपालिकाको राजश्व क्षमता, िचदको आकार, स्थानीय आवश्यकता र ववम्शष्टता िाइ समेत 

आिारको रूपमा लिइएकोछ । 

१.५.३ अध्ययन ववलि 

प्रस्ततु प्रलतवदेन तयार गने क्रममा लनबन ववषयिरुको अध्ययन, अविोकन, छिफि जस्ता ववलििरु 

अपनाइएको लथयोः 

• नेपािको संवविान तथा नपेाि सरकार (मम्रिपररषद) िाट स्वीकृत कायद ववस्ततृीकरण प्रलतवेदन 

समेतका आिारमा लमलदोजलुदो प्रकृलतका कायदिरूिाई वगीकरण/समूिीकरण गररएको, 

• सङ्गठन संरचनाका सैद्धाम्रतक आिारिरुको अध्ययन गररएको, 

• नेपािको संवविानको िारा ५७ र सबिम्रित अनसूुची ५, ६, ७, ८, ९ र १० मा उलिेम्ित सङ्घ, 

प्रदेश र स्थानीय तिको अलिकार र साझा अलिकारका ववषयिरू, 

• स्थानीय तिको कायदसँग सबिम्रित ऐन तथा लनयमाविीिरू, 

• सङ्गठन सवेक्षण तथा व्यवस्थापन सबिरिमा नगरसभािरूको लनणदय,  

• नगर कायदपालिका कायादियिाट कमदचारी सबिरिी प्राप्त वववरणिरू, 

• नगरपालिकेो कायद प्रवक्रयािाई समते मध्यनजर रािी स्थानीय स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४   र लनयम अनकूुि िनु ेगरी संगठन संरचना तयार गररएकेो । 

• नगरपालिकेो आरतररक आबदानी र िाह्य राजश्व प्रालप्तकेो आंकिन गरी भववष्यमा पनद सक्ने थप 

दावयत्विाइद  समत पविचान गररएकेो । 

• िािका संगठनात्मक संरचना, कायदप्रणािी, तौरतररका तथा कायदप्रवाि सबिरिमा सबिद्ध 

पदालिकारीिरुसँग छिफि गररएका  । 
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• नगरपालिकामा रिेका मौजदुा शािा र उपशािािरुिाट भइरिेका कायदिरुकेो अध्ययन अविोकन 

गररएकेो । 

• नगरपालिका म्जबमेवार पदालिकारी एवं कमदचारीिरुसँग भएकेो छिफिकेो लनश्कषदका आिारमा 

प्रलतवदेनको मस्यौदा गररएकेो । 

• सिभालगतात्मक पद्धलत अविबवन गरी प्राप्त सझुाविरुिाई आिार मालनएकेो । 

• साववकको स्थानीय लनकायको संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन ववश्लषेण गररएको, 

• संघीय मालमिा तथा सामारय प्रशासन मरिाियिाट ववलभन्न समयमा गररएका अध्ययन 

प्रलतवदेन,संगठन संरचना, दरवरदी एवं कायद म्जबमवेारीको अध्ययन ववश्लषेण गररएको, 

सङ्खठनको सेवा इकाइिरुको सङ्ख्या र जनशम्ि ववश्लषेण गदाद कायम भएका वडािरू, नगरपालिका 

केरद्रिाट ती वडािरूको भौगोलिक दरुी तथा सेवा प्रवािका दृवष्टिे ववद्यमान वडा कायादियिरु सबमको पिुँच, 

कायदपालिका अरतगदत रिेको शािा/उपशािािरुको सङ्ख्या र उपिव्ि सेवा र सो सबिरिी ववलभन्न 

कदठनाइिरुको अवस्था ववश्लषेण गररएको छ।  

अध्ययनका िालग सझुाव सङ्किन गनद नगरपालिकाका प्रमिु, उपप्रमिु, कायदपालिकाका सदस्यिरु र प्रमिु 

प्रशासकीय अलिकृत, कमदचारी प्रशासन िगायत सिै शािा सबिद्ध कमदचारीिरु र सरोकारवािािरू सँग 

शािाको कायदिोझ, कमदचारीको उपिव्िता र कायदसबपादनको अवस्था सबिरिमा सझुाव लिइएको लथयो । 

अरतरकृया गने क्रममा शािा तथा इदकाइिरूमा कायदरत ववलभन्न तिका कमदचाररिरुसँग छिफि माफद त 

सङ्गठन संरचना, कमदचाररको दरिरदी, सेवा समूि, कायदभार, कायद ववश्लषेण िगायतका वववरण सबवम्रि 

सूचना सङ्किन गररएको लथयो । अध्ययन प्रस्ताव मसौदा उपर नगर कायदपालिकाको कायादियमा ववलभन्न 

तिमा गररएका छिफि र िैठकिाट प्राप्त प्रलतकृया, सझुाविरु समावेश गरर यो प्रलतवेदन तयार गररएको   

िो ।  

१.५.४ प्रस्ताववत प्रलतवेदनिे समेटेका ववषय क्षेििरु 

यस अध्ययनिे लनबन क्षिेिरु समेटेको छ । 

• नगरपालिकाको संगठनात्मक क्षमता अध्ययन । 
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• मौजदुा जनशम्िको ववश्लषेण गरी आवश्यक पने जनशम्ि पविचान । 

• प्रस्ताववत संगठन संरचना र तेररजको प्रस्ताव । 

• प्रस्ताववत संगठनात्मक ढाँचा अनसुार ववलभन्न शािा, उपशािा र ईकाईिरुको पविचान । 

• शािा तथा पदिरुको कायद वववरण तयारी । 

१.६ मु् य लसफाररश तथा सझुाविरु 

• नगरपालिकाको समग्र कायद सबपादनमा सिुार लयाउन तथा उपिब्ि सािन श्रोतिाट नगरपालिकाको 
कायदिरु सिज ढंगवाट सबपादन िनु सकुन  भने्न उद्देश्यिे तयार गररएको यस संस्थागत क्षमता अध्ययन 
तथा संगठनको संरचनामा मूितः देिायका लसफाररस तथा सझुाविरु प्रस्ततु गररएको छ 

• यस संस्थागत क्षमता ववश्लषेण तथा संगठनात्मक अध्ययन प्रलतवदेनिाई नगरसभािाट स्वीकृत गराई िागू 
गनुद पने । 

• प्रलतवदेनमा उलिेि भए अनसुार सांगठलनक ढाँचामा सिुार गरी कायादियको उपयिु संगठन ढाँचा तयार 
गने र शािा, उपशािा वा ईकाईको आवश्यक कायद वववरण सवित कमदचारीिरुिाई तोवकएका काम गने 
व्यवस्था लमिाउन ुपने । 

• नगरपालिका सवै शािा तथा इकाईिरुिाई पूणद र प्रभावकारी रुपमा पररचािन गनदका िालग नगरपालिको 
मानव संसािन ववकास योजना तयार गने, Training Need Assignment  (TNA) को आिारमा 
प्राथलमकतामा परेका प्रमिु ववषयिरुमा अनमु्शक्षण/ तालिम प्रदान गनद, सिम्जकरण गनद सक्ने जनशम्िको 
ववकास र पररचािन गनुद पने । 

• कमदचारीिरुिाई कायदसबपादनमा आिाररत भै सवुविा र सिलुियत प्रदान गने संस्कृलतको  ववकास गरी सोिी 
आिारमा परुस्कार र दण्डको व्यवस्था गनुद पने । 

• नगरपालिकािाट प्रवाि गने सेवािाई व्यवम्स्थत गनद योजनाको सफ्टवेयरिरु प्रयाग गने । 
 

१.७ उपिब्िी 
रामग्राम नगरपालिकामा रवि सरोकारवािािरुसगको छिफि, कमदचारीिरुसंगको छिफि, प्रस्ताववत 

शािािरुको कायदवववरण, कायदवोझ र कायदप्रकृलतको अध्ययन ववश्लषेण, यस वाट प्रप्त राय/सझुाविरु तथा ववगतका 
अध्ययन प्रलतवदेनिरुको ववश्लषेण  समतेको आिारमा रामग्राम नगरपालिकाकको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन 
प्रलतवदेन तयार भएको िनुेछ । 
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१.८  अध्ययनको सीमा 
• प्रस्ततु सवेक्षण रामग्राम नगरपालिकािाट ददइएको कायद शतदमा उलिेि भए िमोम्जमका शतदिरुको 

अिीनमा रिी प्रस्ताववत सङ्गठन स्वरूप, तदनरुूप आवश्यक जनशम्िको तिगत दरिरदी र कायद 
ववश्लषेणमा सीलमत रवि तयार गररएको छ । 

• ववलभन्न सेवा समूि उपसमूिमा रिेका लनजामलत सेवाका कमदचारीिरू तथा ववलभन्न स्थानीय सेवाका 
कमदचारीिरू समायोजन भइ नगरपालिकामा पदस्थापना भएको छ। ववगतमा आ-आफ्नै सेवा समूिको 
आदेशको एकात्मक स्वरुपमा काम गरर आएका कमदचारीिरू राजनीलतक नतेतृ्वको मातितमा 
कामका िालग मानलसक रूपमा पूणद तयारी निुँदाको अवस्था र आफ्नै पदीय अवस्थामा केरद्रीत िनु े
रूची अवस्थािाइद पलन अध्ययनको सीमाका रूपमा लिइदएको   छ ।  

• कोलभड-१९ संक्रमणको जोम्िम र समयको अभाविे गदाद सबिम्रित के्षिका ववज्ञ, 
सरोकारवािािरूसँग व्यापक समरवय र छिफि कायद अपेम्क्षत रूपमा गनद नसवकएको कुरा यस 
कायददििे मिससु गरेको   छ ।  
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भाग २: ववद्यमान संगठन संरचना र तेररज 
२.१ ववद्यमान सांगठलनक ढाँचा                      

 

 नेपािको संवविानको िारा ३०२ िमोम्जम रािसेवक कमदचारीिरुिाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तिमा समायोजन 

गने प्रयोजनका िालग समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ िमोम्जम संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण सलमलत 

को लसफाररशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तिको संगठन संरचना र दरवरदी नेपाि सरकार मम्रिपररषदिाट 

स्वीकृत भएको ।उि संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण सलमलतिे स्थानीय तिका ४६० गाँउपालिकामा एकै 

वकलसमको संगठन तथा दरवरदी संरचना, नगरपालिकाको िकमा ५० िजार सबम जनसं्या भएको (१८० वटा) 

र ५० िजार भरदा वढी जनसं्या भएको (९६वटा) गरी २ वकलसमको संगठन संरचना र तेररज, ११ 

उपमिानगरपालिकािरुको िकमा एकै वकलसमको, मिानगरपालिकािरु मध्य े नया ँ गठन गररएका ५ 

मिानगरपालिकामा एकै वकलसम र काठमाण्डौ मिानगरपालिका गरी छुट्टा छुटै्ट संगठन संरचना र दरवरदी 

स्वीकृत भएको लथयो । 

  

स्वीकृत भएका ९६ वटा नगरपालिकािरुको संगठन संरचना र तेररज मध्य े रामग्राम नगरपालिकाको संगठन 

संरचना र तेररज पलन एक पददछ । तत्कालिन अवस्थामा रािसेवक  कमदचारीिरुको कायदरत जनशम्ि र छोटो 

अवलिमा गररएको नगरपालिकािरुको ववश्लषेणका विसाविे उि संगठन संरचना र दरवरदी प्रस्ताव गररएको 

लथयो । जस्मा प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शािा,, पूवादिार ववकास शािा, स्वास्थ्य तथा सामाम्जक ववकास 

शािा, म्शक्षा, यवुा तथा िेिकुद शािा, आलथदक ववकास शािा, आलथदक प्रशासन शािा, आरतररक िेिा पररक्षण 

एकाई, वडा कायादियिरु-1८ वटा  र स्वास्थ्य र कृवष/पश ुतफद का लनकायिरु समावेश गरी संगठन संरचना 

स्वीकृत भएको छ  भने यी शािा अरतगदत ववलभन्न उपशािा र इकाइिरुमा रिने दरवरदी नगरकायदपालिका र 

वडा कायादियिरुमा जबमा ७८ दरवरदी स्वीकृत गररएको लथयो ।ववद्ययमान संगठन संरचना अनसूुची-१ 

िमोम्जम रिेको छ ।  
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२.२ ववद्यमान दरवरदी तेररज 

 रामग्राम नगरपालिकाको संगठन संरचना अनसुार कायदवोझ र कायदप्रकृलतको आिारमा शे्रणी तथा पदनामिरु 
प्रस्ताव गररएको लथयो । जस अरतगदत प्रमिु प्रशासवकय अलिकृतिाई संघिाट कामकाजको िाम्ि िटाउने र 
अरय कमदचारीिरु यस नगरकायदपालिका अरतगदत समायोजन भएर आउने र साववकमा स्थानीय तिका 
कमदचारीिरु कायदरत रिेको अवस्थामा लतनीिरुिाई सोिी नगरपालिकामा समायोजन गररएको अवस्था लथयो । 
उि तेररज अनसुार प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत सवित अलिकृतस्तरका-१३ र सिायकस्तरका १९ गरी जबमा 
३२ पद नगरकायदपालिकाको कायादियमा रिेका र १८ वटा वडा कायादियिरुमा सिायकस्तरका प्रशासलनक र 
प्राववलिक गरी जबमा ३६ पद कायम गररएको लथयो । यसमा कृवष तथा पश ु सेवा केरद्रमा र प्राथलमक 
स्वास्थ्य केरद्र तथा स्वास्थ्य चौकीका दरवरदीिरुिाई सबिम्रित सेवा संचािन गने मरिाियिाट प्रस्ताव गरे 
अनसुार कायम गररएको लथयो ।उि नगरकायदपालिकाको कायादिय तथा वडा कायादियमा रिने दरवरदी 
अनसूुम्च-२ िमोम्जम रिेका छन भने प्राथलमक स्वास्थ्य केरद्र तथा स्वास्थ्य चौकीिरुको दरवरदी तेररज  

अनसूुम्च- ३ तथा कृवष र पश ुसेवा केरद्रको  दरवरदी वववरण अनसूुम्च ४ िमोम्जम रिेको छ ।  

                      

२.३ ववद्यमान संरचना र दरवरदीको अवस्था  

ववद्यमान सङ्गठन संरचना अनसुार कायदपालिकाको कायादियमा रिको ११ वटा शािा, शािा सरिको इदकाइ 
१ र उपशािा ९ समेत कुि २१ इदकाइ िनुआउँछ । यस वािेक १८ वडा कायादिय, ८ स्वास्थ्य चौकी 
१ वटा कृवष सेवा केरद्र तथा १ वटा पश ु सेवा केरद्रिरु समते रिेका छन ्। िािको सङ्गठन संरचना 
अनसुार कायदपालिकाको कायादिय तफद  ३२, िडा कायादिय तफद  ३६, स्वास्थ्य चौकी तफद  तफद  ५४ र 
कृवष तफद  ४,  पश ुतफद  ६  समेत नगर कायदपालिकाको कायादिय अरतगदत कुि दरिरदी सङ्ख्या १३२ 
रिका छन ्। 

 

२.४ ववद्यमान संरचना र दरवरदी सबवरिमा देम्िएका समस्यािरुः  

रामग्राम नगरपालिकाको जनसं्या, भौगोलिक म्स्थलत प्रत्यके घरिरुीिे नगरपालिकािाट पाउने सेवा प्रवाििाई 
मध्यनजर गरी नगरकायदपालिकािे आफ्नो नीलत तथा कायदक्रम पाररत गरर आफ्नो कायद सबपादन गदै 
आएको देम्िरछ । यस नगरपालिका अरतगदत 1८ वटा वडा रिेका छन । यसरी जनसं्या तथा वडा 
सं्याको आिारमा वडा कायादिय तफद को कायदवोझ वढी नै रिेको छ । यस नगरपालिका अरतगदतका 
ववकास लनमादणका कायदिरुमा कमदचारीिरु संिग्न िनु ुपने अवस्थािे गदाद पलन नेपाि सरकारवाट स्वीकृत 
दरवरदी अनसुारका कमदचारीिरु िाई शािा अनसुार कुनै शािाको कायदवोझ कम तथा कुनै शािा वा 
इकाइको कायदवोझ नपगु्ने म्स्थलत ववद्यमान रिेको छ । िेरै कमदचारीको दरवरदी सजृना गदाद एकतफद  
तिवभत्तामा िेरै रकम छुट्टाउन ुपने अवस्था िनुे तथा शािाको कायदवोझको आिारमा काम वाँडफाड गरी 
कमदचारीिरुको दरवरदी रा्दा केिी वडामा वािेक अरयमा कमदचारीको अभाव िासै निनुे अवस्था िनु 
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जारछ । तथापी यस नगरपालिकामा संगठन संरचना भरदा वढी नै कमदचारीिरु मरिाियिाट समायोजन 
भई आएको र कलतपय कमदचारीिरुको आवश्यकता नै मिशसु गररएको छ भने कलतपयको दरवरदी कायम 
गने नगने सबिरिमा वृित छिफि गरी कायद अगालड वढाउन ुपने देम्िरछ । 
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भाग ३ :पररवतदनको औम्चत्य 

३.१ कायदक्रम, कायदवोझ र कायद प्रकृलतको ववश्लषेणः  

कायदववस्तलृतकरण प्रलतवेदन समेतका आिारमा स्थानीय तिको छुट्टाछुटै्ट कायद म्जबमवेारी¸ संगठन संरचना र 

सेवा समूि अनसुारको जनशम्ि समेत समायोजन भई गई सकेको र अपगु दरवरदीमा िेरैजसो स्थानीय 

लनकायका िालग िोक सेवा आयोगिाट ववज्ञापन भई लसफाररश समते भइ जनशम्ििरु आ-आफ्नो स्थानमा 

लनयमु्ि भै सकेका छन भन ेनगरपालिकािरुिे आफ्नो दैलनक कायद संचािन तथा जनतािाई ददने सेवािरु 

पलन ददइरिेको अवस्थामा उि नगरपालिकाको कायदक्रम कायदवोझ र कायदप्रकृलतको ववश्लषेण गरी संगठन 

संरचना र दरवरदीिाई उपयिु आकारमा लयाउन ुर सो अनसुारको सेवा प्रवाि गनुद अवििेको आवश्यकता 

भएको छ ।  

३.१.१ नगरपालिकािे सबपादन गनुदपने कायद 

सङ्गठन संरचना लनिादरण, कमदचारी सङ्ख्या लनिादरण र भइरिेको कमदचारीको समायोजन व्यवस्थापनका िालग 

नगरपालिकािे वविानत: सबपादन गनुदपने ववस्ताररत समूिकृत कायदसूची (अनसूुची-१८) िाइद आिार मालन 

ववश्लषेण गररएको लथयो । नगरपालिकािे सबपादन गनुदपने कायदिरू र शािागत कायदिोझ ववश्लषेणका िालग 

ववलभन्न प्रश्नसूचीिरु ( अनसूुची फारम - २५) तयार गरी सूचना लिइ ववश्लषेण गररएको लथयो ।  

३.१.२ ितदमान दरिरदीको अिस्था र कायद सबपादन 

सङ्घीय मालमिा तथा सामारय प्रशासन मरिाियििाट नगरपालिका र अरतगतद समायोजन भइ आएका तथा 

साववक देम्ि कायदरत कमदचारीको पलछलिो वववरण अनसुार नगरपालिकामा कुि कमदचारी सङ्ख्या १५२ 

रिेको छ । प्राववलिक र अप्रावविक समूिका आिारमा िेदाद यो सङ्ख्या प्राववलिक तफद को प्रशासनको भरदा 

कम न ै रिेको अवस्था छ । यसरी वतदमान संगठलनक संरचनामा रिेको दरवरदी भरदा वढी न ैकायदरत 

कमदचारीिरु रिेको अवस्था छ भन ेअको तफद  यस नगरपालिका अरतगदत १८ वटा वडाको िालग आवश्यक 

पने कमदचारीको सं्या कमी नै मिशसु गररएको छ ।यसिे गदाद वडा स्तरको कायदसबपादनमा कदठनाई 
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उत्पन्न भएको अवस्था छ । यस अगालड संघिाट प्रस्ताववत दरवरदी तथा यिा कायदरत साववकका स्थानीय 

तिका कमदचारीिरुिाई समायोजन गरी नयाँ संगठन संरचना लनमादण गनुद पने आवश्यकता छ । साववकमा 

स्वीकृत दरवरदी भरदा यस नगरपालिकािाई दैलनक कायदसंचािन, नगर अनगुमन, सडक वत्ती व्यवस्थापन 

वढ्दो जनसं्याको चाप अदद िाई समेत मध्यनेजर गरर दरवरदी प्रस्ताव गनुद पने देम्िरछ । 

सङ्घीय प्रणािी कायादरवयन गनद स्थानीय सरकारको प्रशासलनक संरचना लनिादरण गने कायद चनुौलतपूणद रिेको 

छ । स्थानीय सरकारिे सबपादन गनुद पने कायदिरूको िालग मौजदुा साङ्गठलनक संयरि र कमदचारीिरूको 

ब्यवस्थािाई समेत ववश्लषेण गरी रयूनतम एवम ्अववम्च्छन्न सेवाको सलुनम्ितता िनुे गरी सङ्गठनात्मक संरचना 

र कमदचारी दरिरदी प्रस्ताव गररएको छ । 

२.१.३  जनसङ्ख्या र कमदचारीको अनपुात 

रामग्राम नगरपालिकािे सेवा प-ुयाउनपुने भौगोलिक क्षेिफि  ९३.९१ वगद वक.लम.  रिेको छ ।१८ वडा 
रिेको यस नगरपालिकाको २०६८ को जनसङ्ख्या ५९४५५ रिेको र प्रलत वगद वकिोलमटर क्षेिफिमा 
जनघनत्व ६३८  जनाको दरमा रिेको देम्िरछ ।  

जरम दतादको आिारमा वडागत वववरण 
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यस नगरपालिका के्षिमा भएको जनसङ्ख्या िदृ्धीको अवस्था आंकिन गदाद िाि तीव्र रुपमा जनसङ्ख्या िवृद्ध 
भएको छ । सङ्गठन लिस्तार र उच्च दरिरदीका कारण िढ्ने सञ्चािन िचद घटाउन,ु सेवा प्रवािमा 
गणुस्तररयता राख्न ु र सावदजलनक सेवामा सवैको पिुँच स्थावपत गनद  सङ्गठन संरचनािाई चसु्त राम्िन ु
अवििेको आवश्यकता िो ।  

 

यस नगरपालिकामा कायदवोझका आिारमा साववकका शािा  तथा ईकाईिरुिाई चसु्त रुपिे काय गनदका 
िालग तपम्शि िमोम्जमका शािा तथा शािा अरतगदतका ईकाइिरुको प्रस्ताव गररएको छ ।सो सबिम्रि 
संगठन संरचना र तेररज अनसूुचीमा देिाय िमोम्जम रिने छ।  

३.२.  रामग्राम नगरपालिकाका अरतगदत िाि रिेका शािा, उपशािा र इकाईिरु 

प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शािा   
• प्रशासन उप-शािा 

• राजस्व उप-शािा 

• योजना तथा अनगुमन उप-शािा 

• कानून इदकाइद 

पूवादिार ववकास शािा 
• सडक, लसंचाइद तथा अरय पूवादिार ववकास उप-शािा 

• भवन तथा वस्ती ववकास उप-शािा 

• वातावरण, तथा ववपद् व्यवस्थापन इदकाइद 

स्वास्थ्य तथा सामाम्जक ववकास शािा 
• सामाम्जक सरुक्षा तथा पम्रजकरण उपशािा 
• मवििा, िाििालिका तथा समाज कलयाण उपशािा 
म्शक्षा, यवुा तथा िेिकुद शािा 
आलथदक ववकाश शािा 

आलथदक प्रशासन शािा 

• आरतररक िेिा पररक्षण इकाई 
 
- प्राथलमक स्वास्थ्य केरद्र, स्वास्थ्य चौकीिरु, आयवेुद औषिाियिरु 

-   कृवष सेवा केरद्र/पश ुसेवा केरद्र 
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वडा कायादियिरु- 1८ 

३.४ पररवतदनको आवश्यकताः 
सेवा प्रवाि र आलथदक लमतव्यवयताको दृवष्टिाट रामग्राम नगरपालिकाको उलिेम्ित अनपुात राम्रो देम्िए पलन 
सेवा प्रदान गररने दृष्टकोणिे यो अनपुात सरतलुित छ भन्न सवकन्न । स्थानीय तिको राजस्व क्षमतािाइद 
आिार लिने िो भने ७५३ स्थानीय ति मध्ये आफ्नै क्षमतािे कमदचारी पालन सक्न ेस्थानीय तििरू औिामा 
गन्न सवकन ेभएकोिे आलथदक क्षमतािाइद मध्यनजर गरी रयूनतम कमदचारी सङ्ख्यािाट अलिकतम सेवा लिन ु
पने गरी नया सङ्गठन संरचना र कमदचारी दरिरदी प्रस्ताव गररएको छ । 

  

यस नगरपालिकाको वावषदक आबदानी तथा िचदको अनपुातिाई िेदाद केिी कमदचारीिरको दरवरदी थप गदाद 
अझ वढी वावषदक व्ययभार पनद जाने तथा जनशम्िको िालग समते केरद्र सरकारको मिु ताक्न ुपने अवस्था 
सजृना िनु जाने म्स्थती रिेको छ । केरद्रिाट आउन ेसशतद अनदुान समते यस नगरपालिकाको आबदानी 
िेरी आउने संभावना रिेकोिे यस नगरपालिका र अरतगदतको संगठन संरचना र दरवरदी तेररजिाई 
पनुराविोकन गनुद पने देम्िरछ । साववकमा संघीय मालमिा तथा सामारय प्रशासन मरिाियिाट पाररत गरर 
पठाइएको संगठन संरचना र तेररजमा कलतपय शािा तथा इकाइिरुको वाँडफाड नलमिेको अवस्था रिेको 
छ भने स्वास्थ्य सेवा, कृवष तथा पश ु सेवा केरद्रिरुको संगठन संरचनािाई उि संरचनामा समेवटएको 
अवस्था छैन । िाि यस नगरपालिका अरतगदत प्राथलमक स्वास्थ्य केरद्र तथा स्वास्थ्य चौकीिरु समते 
परेको कारण स्वास्थ्य जस्तो संवदेनम्शि के्षिको संरचनािाई चसु्त दरुुस्त राख्न ु पने आवश्यकता रिेको   
छ । यसरी मालथ उलिेम्ित ववषयिरुिाई समते समेटेर संगठन संरचना र दरवरदीमा पनुराविोकन गनुद पने 
आवश्यकता रिेको छ । 

छ।  

(क) कायदक्रमको ववश्लषेण 

 नगरपालिकाको आफ्नो नीलत, कायदक्रम, िक्ष्य र प्रलतिद्धता एवं कायदक्रमको प्रभावकारी कायादरवयन िाट न ै
िक्ष्य अनरुुप प्रलतफि प्राप्त िरुछ । ववद्यमान अवस्थामा नागररकिे पाउन ेसेवा सवुविािाई मध्यनजर गरर 
नगरपालिका र अरतगदत रिेका वडा कायादिय, स्वास्थ्य संस्था तथा कृवष तथा पश ुसेवा करद्रिरूको क्षमता 
अलभवृवद्ध गरी सेवा ववस्तार गनुद आजको आवश्यकता िो । जनताको आवश्यकता अनरुुपको सेवा प्रवाि गनुद 
र जनताको घरदैिोसबम स्थानीय सरकारको आभाष पयुादउको िालग नगरपालिकाको भौलतक संरचनामा सिुार 
गदैजाने र सोिी अनसुार कमदचारीिरुको व्यवस्थापन गरी भगूोि र जनसं्याको आिारमा िरेक वडा सबम 
ववकास लनमादणका कायदक्रमिरु सोिी वडावाटै संचािन गनद सक्ने अवस्था सजृना गनद तथा जनताको घर 
दैिोसबम प्रशासलनक कायदिाई पयुादउनका िालग कायदक्रम तय गरर सबपन्न गनुद पने अवस्था रिेको छ । 
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(ि) कायदिोझको ववश्लषेण 

नगरपालिकामा ददनप्रलतददन िढ्दै गएको सेवाग्रािीको चापिाई िान्न तथा जनताका सानालतना कायदिरुिाई 
नगरपालिकासबम िाउन पने अवस्थाको अरत्य गदै प्रत्येक वडा कायादिय माफद त सेवा प्रदान गनदको िालग 
समेत यस नगरपालिका र वडा कायादियिरुको संगठन संरचना र दरवरदीिाई कायदवोझको ववश्लषेण गरर 
उि कायदवोझको आिारमा कमदचारीको अनपुात लमिाइ सेवा प्रवािमा सिज वातावरण सजृना गनुद पने िनु 
जारछ । कलतपय वडा कायादियमा कामको वोझ अत्यालिक छ भने कलतपय वडा कायादियिरुमा कायदवोझ 
अलि कमी नै भएको कारण उि कायादियिरुमा कायदवोझको आिारमा दरवरदीको प्रक्ष्येपण गनुद पने   
िरुछ ।  

(ग)          कायदप्रकृलतको ववश्लषेण 

 सचेत र उजादशेीि मानव संशािनको ववकासिाट नै सेवा प्रवािमा लनिारता आउन ेर त्यस्तो जनशम्ििाट 
प्रदान गररने सेवामा गणुस्तररयता कायम िनुे र नगरपालिकाका जनतािरुको भववष्य उज्वि िनुे िरुछ । 
जनताको मनोभावना वझेुर स्थानीय सरकारका नीलत कायदक्रमिरु तयार गरी कायादरवयन गने ववषय अत्यरतै 
सबिेदनम्शि ववषय िो । यस्तो संिेदनशीि लिषयमा काम गने  कमदचारीिरूको कायदप्रकृलत अत्यरत गबभीर 
ढङ्गको िरुछ । त्यसैिे कायदप्रकृलतको आिारमा प्रत्येक कमदचारीको कामको वववरण तयार गरी सोिी अनरुुप 
कायद अगालड वढाउनको िालग यथेष्ट कमदचारीिरुको आवश्यकता पददछ । प्रत्येक कमदचारीिे िप्तामा 
कम्बतमा पलन ४० घण्टाको कामको workload  पगु्न ेगरी कायदक्रम, कायदवोझ र कायदप्रकृलतको आिारमा 
संगठन संरचना र दरवरदी प्रस्ताव गनुद पने िरुछ । 
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भाग ४: प्रस्तावित संगठन र दरिन्दीको व्याख्या 

४.१ प्रस्ताववत सगठन संरचनाको व्या्या 
रामग्राम नगरपालिका १८ वडा सवितको एक वृित नगरपालिका िो । भैरिवा गौतमिदु्ध अरतराविय 
ववमानस्थििाट नम्जकको दरुीमा रिेको कारणिे पलन यिाँको वस्ती ददनानदुदन वढ्दै गैरिेको र ववलभन्न 
पूवादिार ववकास सबिरिी कायदिरु अगालड वढ्दै गैरिेको पररप्रक्ष्यमा यो नगरपालिका लनकट भववष्यमा न ै
स्तरोन्नती गरी उपमिानगरपालिका वनाउन ुपने आवश्यकता देम्िरछ । सोिी आवश्यकतािाई दृवष्टगत गरी 
यस नगरपालिकाको कायदवोझ र कायदप्रकृलतको ववष्िेषणको आिारमा आगामी ददनमा िनु सक्न े
स्तरोन्नतीिाई समते मध्यनेजगर गरी थप मिाशािा र शािािरुको पररकलपना गररएको छ ।यसरी 
मिाशािा र शािािरु थप गदाद समेत िाि कायम दरवरदीमा त्यती िेरै कमदचारीको दरवरदी थप नगररकन 
सकेसबम वैज्ञालनक ढंगिे ववष्िेषण गरी संगठन संरचना र तेररज प्रस्ताव गररएको छ । 

नगरपालिकाको साववकको संगठन संरचना र दरवरदी, साववकमा रिेका स्वास्थ्य चौकी, कृवष तथा पश ुसेवा 
केरद्रका संरचनािरुिाई जनताको सिज पिुँच िनु ेस्थानमा स्थापना गनुद र भै रिेका संगठनिाई कायदवोझ र 
कायदप्रकृलत अनसुार रुपारतरण गने तथा साववकको दरवरदीिाई िरेक वडा सबम सेवा पयुादउनका िालग 
कदठन भैरिेको पररप्रक्ष्यमा कबतीमा पलन स्थानीय जनतािाई आफनो घरदैिोसबम स्थानीय सरकारको 
अनभुतुी ददिाउनका िालग यस नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरवरदीिाई पनुराविोकन गनुद पने 
आवश्यकता परेको छ ।  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को व्यवस्था िमोम्जम  स्थानीय तिमा 
रिने संगठन संरचना, सो संरचनािे  प्रदान गने सेवािरु  र त्यस्ता संरचनािरु लनयमन गने कायद समेत गनुद 
पने िरुछ । 

नगरपालिकाको ितदमान आवश्यकता अनरुुप नगरपालिकाको सङ्गठनको इदकाइगत सङ्गठन संरचना, वडा 
कायादियको सङ्गठन संरचना, शािा र सो अरतगतदका उपशािा दरवरदी तालिका र आवश्यक तिगत 
दरिरदी सङ्ख्या अनसूुचीगत  दरवरदीको  ववववरण  अनसूुची-४  देम्ि अनसूुची-१४ सबम प्रस्ताव गररएको  
छ । जसमध्ये  नगरपालिका अरतगदत रिने कमदचारीको ववम्त्तय ववश्लषेण अनसूुची-८ मा देिाइएको छ । 
यसैगरी शािाको कायदवववरण अनसूुची-१६,  प्रत्यके पदको कायदवववरण अनसूुची-२२, वडा कायादियका 
कमदचारीको कायदवववरण अनसूुची-२३ र स्वास्थ्य तफद को कायदवववरण अनसूुची-२४ मा उलिेि गररएको  
छ ।   

कायद म्जबमेवारीको विसाििे कमदचारी सङ्ख्या कम गरेर पलन सेवा प्रवाि गनद सवकने गरी कमदचारी 
दरिरदी, शािा (इकाइ ) र उपशािा प्रस्ताव गररएको छ । 
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४.२ प्रस्ताववत दरवरदी वववरणको व्या्या 
प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना अनसुार कायदपालिकाको कायादियमा रिने मिाशािा, शािा र उपशािा तथा  
उपशािासरिको इदकाइ १ सरुक्षा इकाइ १ समेतको वववरण तपम्शि िमोम्जम उलिेि गररएको छ । 

प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा अधिकृत सातौ/आठौ प्र  १  

  

  

प्रशासन उपशाखा 
अधिकृत छैटौ प्र १  

सहायक पााँचौ प्र १  

क.अ चौथो/पााँचौ प्र १  

योजना तथा अनुगमन उपशाखा सहायक पाचौ प्र  १  

खरीद तथा भण्डार उपशाखा सहायक चौथो  प्र १  

सोधपुछ तथा दताा चलानी उपशाखा सहायक चौथो प्र  १  

सवारी साधन,यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन 
उपशाखा िे.ई. ५ औ इख्न्ज.  १  

  
सुरक्षा इकाइ   ० 

  

सुचना,प्रववधध तथा अभभलेख शाखा  सु.प्र अधिकृत छैठौ विवि.  
१  

  

कानून शाखा अधिकृत छैटौ कानून १  

स.चौथो प्र. १  

आन्त्तररक लेखापररक्षण इाकाइ आ.िे.प.अधिकृत छैटौ                     १  

 पूवााधार ववकास महाशाखा मस.डड.ई. निौ/दशौ इख्न्ज १  

  

सडक, भसचाइ तथा अन्त्य पूवााधार 
ववकास शाखा 

  
इाख्न्ज मसमभि छैटौ १  

सिइाख्न्ज. मसमभि पाचौ १  

  

आवास, भवन तथा नक्शापास शाखा 

  
इाख्न्ज. मसमभि छैटौ 

१  

  

सि.इा.मसमभि पाचौ १  

सभेक्षक इख्न्ज पााँचौ १  

अमिन चौथो २ 

  

वातावरण, सरसफाइा तथा ववपद 
व्यवस्थापन उपशाखा 

सहायक पााँचौ प्र 
१  

सामाजजक ववकास महाशाखा अधिकृत निौ/दशौ मशक्षा १  

  

स्वास््य सेवा शाखा 

  

ज.स्िा. अधिकृत सातौ, 
हे.ई १  

ज.नन छैटौ हे.ई. १  

स्िा. क.न./ज.न. पााँचौ १  
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महहला,बालबाभलका तथा सामाजजक 
समावेशीकरण ववकास उपशाखा 

ि.वि.नन. पाचौ विविि 
१  

स.ि.वि.नन. चौथो वि. १  

सामाजजक सुरक्षा तथा पंजीकरण 
उपशाखा सहायक पााँचौ प्र. १  

  

भशक्षा, संस्कृतत युवा तथा खलेकूद 
ववकास शाखा 

  
अधिकृत छैटौ मशक्षा 

१  

आधारभूत तथा माध्यभमक भशक्षा 
उपशाखा प्रा.स. पााँचौ मशक्षा १  

युवा, खेलकुद, संस्कृतत, पयाटन ववकास 
तथा राजरिय/अन्त्तराजरिय समन्त्वय 
उपशाखा 

सहायक पााँचौ प्र  
१  

आधथाक ववकास महाशाखा    अधिकृत सातौ/आठौ प्र.  १  

  

आधथाक ववकास शाखा 

  अधिकृत छैटौ प्र. १  

बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हकहहत 
संरक्षण उपशाखा 

सहायक चौथो प्र  
१  

सहकारी,उद्योग,श्रम तथा रोजगार 
उपशाखा सहायक पााँचौ प्र. १  

  

पशुपक्षी ववकास शाखा 

  

पशु विकास अधिकृत छैटौ  १  

सहायक चौथो प.से.प्रा.. १  

सहायक पाचौ/ित्स्य. १  

सहायक चौथो प.स्िा.प्रा. १  

  

कृवि ववकास शाखा 

  

अधिकृत छैटौ कृवष. १  

सहायक पाचौ कृवष. १  

 सहायक चौथो कृवष. १  

आधथाक प्रशासन तथा राजश्व 
महाशाखा    अधिकृत सातौ/आठौ िेिा.  १  

  

आधथाक प्रशासन शाखा   

अधिकृत छैटौ िेिा १  

सहायक पााँचौ  िेिा  १  

सहायक चौथो  िेिा  १  

राजस्व प्रशासन उपशाखा सहायक पााँचौ प्र. १  

  क.अ.पााँचौ  १  

     ५० 
 

 

 

 

वडा कायादिय (१८ वटा)     
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1 वडा सम्चव सिायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ८ ८ वटा वडा 

२ वडा सम्चव सिायक ४ औ ं प्रशासन सा.प्र.  १०  १०वटा वडा 

३ सव इम्रजलनयर सिायक ५ औ ं इम्रज. लसलभि   ८ ८ वटा वडा  

४ अलसषे्टरट सव इम्रजलनयर सिायक ४ औ ं इम्रज  लसलभि   १० १०वटा वडा 

वडा कायादिय तफद  जबमा 36   

 

 

स्वास्थ्य चौकी सं्या ८     

1 अलिकृत िेअ/अिेव ६ औ स्वास्थ्य/  िे .इद .  १  ८   

2 अ.न.मी ५ औ स्वास्थ्य/क .न .  नलसदङ १  ८   

3 
अ.िे.व ५औ स्वास्थ्य/ 

िे .इद .  
िे .इद .  २  १६ 

  

४ अ.न.मी चौथो स्वास्थ्य/क .न .  ज न १  ८   

५ अ.िे.व चौथो स्वास्थ्य/ 
िे .इद .  

 
१  ८  

जबमा 48   

आिारभतू स्वास्थ्य संस्था ( १०वटाको िालग) 

1  िे.अ. /अ.िे.व ५ औ स्वास्थ्य/  िे .इद .   १० 

2 स्टाप नसद/अ.न.मी. ४/५ औ स्वास्थ्य/क .न .  नलसदङ  १० 

जबमा                                                                                                      
2० 

 

४.३ आलथदक व्ययभार 

कमदचारीको प्रस्ताववत दरिरदीको िालग तिगत तिवमानका आिारमा व्यिोनुद पने तिि भत्ता कमदचारी 
संचय कोष िगायतका दावयत्व सवितको वावषदक व्ययभार देिायका आिारिरुमा ववश्लषेण गररएको छ ।  

• आव ०७६।७७ देम्ि िाग ुभएको नयाँ तििमानमा आिाररत रिेको । 

• आवश्यक तिि िचद विसाव गदाद १ वषदका िालग १४.२ मविनाको गणना गररएको । 

• लनवृम्त्तभरणको िालग आवश्यक पने िचद ववश्लषेण नगररएको । 

 

नयाँ सङ्गठन ढाँचाका आिारमा प्रस्ताव गररएको सवै तिको कुि दरिरदीका िालग वावषदक तिि िचद रु ७ 
करोड ५६ िाि को दावयत्व लसजदना िनु आउँछ ।  
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नेपाि सरकारिे २०७७/७८ श्रावण देम्ि िाग ुगरेको तिगत तिवमानिाइद आिारमानी तिव िचद गणना 
गररएको छ । ववस्ततृ वववरण अनसूुची – ८ मा राम्िएको छ । 



२५ 

 

अनसूुची १: ववद्यमान संगठन संरचना 
रामग्राम नगरपालिका, नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
नगरकायदकालिकाको कायादियको ववद्यमान संगठन संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पूवााधार ववकास शाखा 
मस.डड.ई., ९/१०औ(ंइख्न्ज./मस.)-1  
सडक, भसचंाइा तथा अन्त्य पूवााधार 

ववकास उप-शाखा 
ईख्न्ज., ६औ ं(इख्न्ज./मस.)-१ 
सब-ईख्न्ज, ५औ ं(इख्न्ज./मसमभि)-1  
भवन तथा वस्ती ववकास उप-शाखा 
ईख्न्ज.,६औ(ंइख्न्ज./मस./बब.आ.)-१ 
अमिन,चौथो(इख्न्ज./सभे.)-१ 
सब-ईख्न्ज, ५औ ं(इख्न्ज./मसमभि)-1  
वातावरण, तथा ववपद् व्यवस्थापन 
इाकाइा 
सहायक५ औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

आधथाक ववकास शाखा 
अधिकृत.,६औ ं(प्र./सा.प्र.)-1  
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)१ 

आधथाक प्रशासन शाखा 
िेिा अधिकृत,६औ ं(प्र./िे.)-१ 
िे.पा., ५औ(ंप्र./िे.) -१ 
स.िे.पा.,चौथो(प्र./िे.) -1  
 
 

स्वास््य तथा सामाजजक 
ववकास शाखा 

ज.स्िा.अधिकृत,७/८/औ(ंस्िा.)-१ 
प.हे.न.,५/६औ(स्िा./क.न.)-1  
हे.अ.,५/६औ(ंस्िा./हे.इा.)-१ 
सामाजजक सुरक्षा तथा 
पजन्त्जकरण उप-शाखा 
सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

महहला, बालबाभलका तथा समाज 
कल्याण उप-शाखा 
िहहिा विकास ननररक्षक,५औ ं
(विविि)-1 
स.ि.वि.नन.,चौथो(विविि)-1  

स्वास््य र कृवि/पशु तफा का तनकायहरु: 

- प्राथमिक स्िास््य केन्र, स्िास््य चौकीहरु, आयुिेद औषिाियहरु, 
शहरी स्िास््य केन्रहरु 

- कृवष विकास शािा 
- पशु सेिा केन्र:- ………….. 
  

 
 

आन्त्तररक लेखा 
पररक्षण एकाई 

आ.िे.प.अधिकारी,७/८औ(ं
प्र./िेिा)-१  

 

भशक्षा, युवा तथा खेलकुद 
शाखा 

अधिकृत,९/१०औ(ंमशक्षा/मश.प्र.)-१ 
अधिकृत,७/८/औ(ंमशक्षा/मश.प्र.)-१ 
प्रा.स.,५औ ं(मशक्षा/मश.प्र.)-१ 
 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत  
१०औ ंतह(प्र./सा.प्र.)-१ 

आधथाक विकास, सािाख्जक विकास, पुिाािार विकास र 
िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन समिनत 

 

िेिा, वििायन, सुशासन तथा अन्य समिनत नगरसभा 

 

प्रिुि 

नगर कायापामिका 

उपप्रिुि न्त्यातयक सभमतत 

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन 
शाखा 

अलिकृत.,७/८/औ ं(प्र./सा.प्र.)-१ 

कब्यटुर अपरेटर,५औ(ंववववि)-1 
प्रशासन उप-शाखा 

सहायक,5औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

राजस्व उप-शाखा 
अधिकृत,६औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 
योजना तथा अनुगमन उप-शाखा 
अधिकृत,६औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 
सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

कानून इाकाइा 
सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 
 

वडा कायादियिरु-18 वटा 
सिायक ५औ ं(प्र./सा.प्र.)-8 
सि.इम्रज, ५ औ(ंइद./लस.)-8  

सिायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- 10 
अ.सव.इम्रज. चौथो (इम्रज./लस.)-10 
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अनसूुची २: ववद्यमान दरवरदी तेररज 

रामग्राम नगरपालिका, नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
नगर कायदपालिकाको कायादियको ववद्यमान दरवरदी तेररज 

क्र.सं. पद ति सेवा समूि उपसमूि स्वीकृत 
दरवरदी 

अरय सेवािाट 
समायोजन िनु े
दरिरदी 

िाकँी 
दरिरदी कैवफयत 

1 प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत  10 प्रशासन सा.प्र.   1       

2 अलिकृत 9/10 म्शक्षा म्श.प्र.   1   1   

3 लस.लड.इद. 9/10 इम्रज. लसलभि   1   1   

4 अलिकृत 7/8 प्रशासन सा.प्र.   १  १   

5 िेिा अलिकृत 6 प्रशासन िेिा   1 १ 1   

6 अलिकृत 7/8 म्शक्षा म्श.प्र.   1  1   

7 जन स्वास्थ्य अलिकृत 7/8 स्वास्थ्य ज.स्वा.   1  1   

8 इम्रजलनयर 6 इम्रज. लसलभि वव.ए.आ. 1  1   

9 इम्रजलनयर 6 इम्रज. लसलभि   1  1   

10 आ.िे.प. अलिकृत 6 प्रशासन िेिा   1   1   

11 अलिकृत 6 प्रशासन सा.प्र.   ३   ३   

12 प.िे.न. 5/6 स्वास्थ्य क.न.   1   1   

13 िेलथ अलसस्टेरट 5/6 स्वास्थ्य िे.इद.   1   1   

14 सिायक 5 प्रशासन सा.प्र.   5   5   

15 िेिा सिायक 5 प्रशासन िेिा   १  १ १   

16 प्रा.स. 5 म्शक्षा म्श.प्र.   1   1   

17 सव-इम्रजलनयर 5 इम्रज. लसलभि   2   2   

18 कब्यटुर अपरेटर 5 ववववि     1   1   

19 मवििा ववकास लनरीक्षक 5 ववववि     1   1   
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20 सभेक्षक 5 इम्रज. सभे   1   1   

21 सिायक 4 प्रशासन सा.प्र.   3  3   

22 स.िे.पा. 4 प्रशासन िेिा   1  1   

23 सिायक मवििा ववकास लनररक्षक ४ ववववि     १  १   

कायादिय तफद  जबमा 32 २ 32   

वडा कायादिय (१८ वटा)        

१ सिायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ८ १ ७   

२ सव-इम्रजलनयर ५ औ ं इम्रज. लसलभि   ८ १ ७   

३ सिायक चौथो प्रशासन सा.प्र.   १० ६ ४   

४ अ. सव-इम्रजलनयर चौथो इम्रज. लसलभि   १०   १०   

५ सिायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ८ १ ७   

वडा कायादिय तफद  जबमा ३६ ८ २८   

कुि जबमा ६८ १० ५७   

नोटः कुनै स्थानीय तिमा ततृीय तिको कमदचारी कायदरत भएमा लनजिाई स्वीकृत संगठन संरचनाअनसुारको लमलदो चौथो तिमा कामकाज िगाउन सवकनेछ । त्यस्तो पदमा कायदरत कमदचारी जनुसकैु 
कारणिाट ररि भएमा सो पद स्वतः िारेज िनुेछ। 

संगठन संरचना लभि नपरेका सरसफाई, दमकि सञ् चािन, एबििेुरस सञ् चािन, नगर प्रिरी जस्ता स्थायी कमदचारीिाई िाि कायदरत रिेकै पदमा कामकाज िगाउन सवकनेछ र त्यस्ता पदमा कायदरत कमदचारी 
कुनै कारणिाट ररि भएमा स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ अनसुार कामकाज गराउन ुपनेछ । 

स्थानीय तिमा समायोजन भएका िा.पा.स.टे. चौथो र पाँचौ कमदचारीिरुिाई लनजिरुको शैम्क्षक योग्यता समेतको आिारमा सि-ई., अ.स.ई. वा प्रा.स. को पदमा कामकाज िगाउन सवकनछे  
यस दरवरदी भरदा िािेक नगरपालिकाका स्थायी कमदचारीिरुिे नगरपालिकािे िटाए िमोम्जमको काम गनुद पने छ । 
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अनसूुची ३: ववद्यमान प्राथलमक स्वा.केरद्र र स्वास्थ्य चौकीको संगठन संरचना र तेररज 
रामग्राम न.पा मा रिेका साववकमा   स्वास्थ्य चौकीिरुको वववरण र दरवरदी अवस्था 

 

स्वास्थ्य चौकीिरु र दरवरदी 

स्थानीय तिको नाम स्वास्थ्य संस्थाको नाम 

िे.
अ.

 

(५
/६

/७
 

ति
) 

अ.
िे.
ि.

 

(४
/५

/६
 

ति
) 

अ.
न.
मी
. 

(४
/५

/६
 

ति
) 

जब
मा

 

रामग्रम नगरपालिका-०२ जमवुाड स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-०७ उनवच स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-१० मरझररया स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-१४ अमरौट स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-१६ सकु्रौलि स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-१६ िकुइ स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-१७ देिगाउँ स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 

रामग्रम नगरपालिका-१८ अमरिन स्वास्थ्य चौकी १ ३ २ ६ 
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रामग्रम नगरपालिकाको ववद्यमान कृवष तथा पश ुसेवा केरद्रको दरवरदीको अवस्था 
कृवष तफद  

म्जलिा प्रदेश नं स्थानीय ति 

अलिकृत ९/१० 
नेपाि कृवष सेवा 

अलिकृत ७/८ 
नेपाि कृवष सेवा 

सिायक पाँचौ 
नेपाि कृवष सेवा 

सिायक चौथौं 
नेपाि कृवष सेवा जबमा 

नविवरासी पम्िम िमु्बिनी  ० १ २ १ ४ 

पश ुतफद  
 

म्ज
लि

ा प्रदेश 
नं 

स्थानीय ति 

अलिकृत 
9/10  
कृवष 

(िापोडेडे)  

अलिकृत 
9/10 

कृवष 
(भेट)  

अलिकृत 
7/८ औ 

कृवष 
(भेट)  

अलिकृत 
7/८ औ  
कृवष 

(िापोडेडे)  

अलिकृत 
7/८ 
कृवष 
सेवा 

(मत्स्य)  

स पाँचौं 
कृवष 
(भेट)     

प स्वा 
प्रा 

स पाचौ 
कृवष 

(िापोडेडे)     

प स्वा प्रा 

स चौथो 
कृवष 

(मत्स्य)     

प स्वा  

स चौथो  

कृवष/ 
भेट ना 
प स्वा  

स चौथो  

कृवष/ 
िापोडेडे 

ना प 
स्वा 

जबमा 

नविपरासी 
(िददघाट 
ससु्ता 
पम्िम) 

५ 
िमु्बिनी रामग्राम नगरपालिका - - - १ १ १ १ - १ १ ६ 

 



27 
 

अनसूुची ४: नगरपालिकाको प्रस्ताववत संगठन संरचना(मिाशािा/शािा/उपशिा/इकाई) 

रामग्राम नगरपालिका , कायदपालिका कायादियको प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना 
शािा र सो अरतगतदका उपशािागत  वववरण 

 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत     
रा.प.द्धधतीय प्रशासन -१ 

 

आधथाक प्रशासन 
शाखा 

 

राजस्व प्रशासन 
उपशाखा 

 
 

वडा कायाालय १८ 
 

प्रशासन, योजना तथा 
अनुगमन शाखा 

सडक, भसचाइ तथा 
अन्त्य पूवााधार 
ववकास शाखा 

 
 
 

आवास, भवन 
तथा नक्शापास 

शाखा 
 
 

 
 

 

 

सोधपुछ तथा दताा 
चलानी उपशाखा 

 

आन्त्तररक 
लेखापररक्षण इाकाइ 

वातावरण, 
सरसफाइा तथा 

ववपद व्यवस्थापन 
उपशाखा 

 

सुचना,प्रववधध तथा 
अभभलेख शाखा 

    
 

 

भशक्षा, संस्कृतत 
युवा तथा खेलकूद 
ववकास शाखा 

खरीद तथा भण्डार 
उपशाखा 

महहला,बालबाभलका 
तथा सामाजजक 

समावेशीकरण ववकास 
उपशाखा 

 
 

स्वास््य चौकी तथा 
स्वास््य संस्थाहरु 

युवा खेलकुद, संस्कृतत, 
पयाटन ववकास तथा 
राजरिय/अन्त्तराजरिय 
समन्त्वय  उपशाखा 

 

आधथाक प्रशासन तथा राजश्व 
महाशाखा  

 

 पूवााधार ववकास 
महाशाखा 

 
 

प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा 
 
 

सामाजजक ववकास महाशाखा 
 

आधथाक ववकास महाशाखा  
 

 

बजार अनुगमन 
तथा उपभोक्ता 
हकहहत संरक्षण 

उपशाखा 
 

सहकारी,उद्योग,
श्रम तथा 
रोजगार 
उपशाखा 

 

सामाजजक सुरक्षा 
तथा पजंीकरण 

उपशाखा 
 
 

 

सुरक्षा इकाई                                   
 

कानून शाखा 
    

 
 

प्रशासन उपशाखा 
 
 
 योजना तथा 
अनुगमन उपशाखा 
 

सवारी साधन,यन्त्र 
उपकरण व्यवस्थापन 

उपशाखा                      

 

आधथाक ववकास  
शाखा 

 

कृवि ववकास शाखा 
 

 
 

 

पशुपक्षी ववकास शाखा 
 

स्वास््य सेवा शाखा 

आधारभूत तथा 
माध्यभमक भशक्षा 

उपशाखा 
 

 

ववद्याियिरु 

कृवि सेवा केन्त्र 

पशु सेवा केन्त्र 
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अनसूुची ५: नगरपालिकाको प्रस्ताववत संगठन संरचना 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

नगरसभा 
सभाबाट गहठत समिनतहरू 

िडा समिनतहरू 

 

विषय के्षत्रगत समिनतहरू सब ैनगर कायापाभलका 

नगर प्रमुख 
प्रिुिको सधचिािय 

क.अपरेटर -१ 
 
 

नगर उपप्रमुख 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत  न्यानयक समिनतको सधचिािय 
 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत     
रा.प.द्धधतीय प्रशासन -१ 

 

आधथाक प्रशासन शाखा 
अधिकृत छैटौ िेिा-१ 

सहायक पााँचौ  िेिा -१ 
सहायक चौथो  िेिा -१ 

 

राजस्व प्रशासन उपशाखा 
सहायक पााँचौ प्र. -१ 

क.अ.पााँचौ -१ 
 

 

वडा कायाालय १८ 
 

प्रशासन, योजना तथा 
अनुगमन शाखा 

  अधिकृत छैटौ प्र-१  

सडक, भसचाइ तथा अन्त्य 
पूवााधार ववकास शाखा 

इाख्न्ज मसमभि छैटौ-१ 
सिइाख्न्ज. मसमभि पाचौ–१ 
 
 
 आवास, भवन तथा 

नक्शापास शाखा 
इाख्न्ज. मसमभि छैटौ-१ 
सि.इा.मसमभि पाचौ–१ 
सभेक्षक इख्न्ज पााँचौ-१ 

अमिन चौथो -२ 
 
 

 
 

 

 
सोधपुछ तथा दताा 
चलानी उपशाखा 

सहायक चौथो प्र -१ 
 

आन्त्तररक 
लेखापररक्षण इाकाइ 

आ.प.िे.अधिकृत छैटौ -१                        

वातावरण, सरसफाइा 
तथा ववपद 

व्यवस्थापन उपशाखा 
सहायक पााँचौ प्र–१ 

 

सुचना,प्रववधध तथा 
अभभलेख शाखा 

सु.प्र अधिकृत छैठौ विवि.-१  
    

 
 

भशक्षा, संस्कृतत युवा 
तथा खलेकूद ववकास 

शाखा 
अधिकृत छैटौ मशक्षा -१ 

खरीद तथा भण्डार 
उपशाखा 

सहायक चौथो  प्र.–१ 

महहला,बालबाभलका तथा 
सामाजजक समावेशीकरण 

ववकास उपशाखा 
ि.वि.नन. पाचौ विविि-१ 
स.ि.वि.नन. चौथो वि.-१ 
 

 

स्वास््य चौकी तथा 
स्वास््य संस्थाहरु 

युवा, खेलकुद, संस्कृतत, 
पयाटन ववकास तथा 
राजरिय/अन्त्तराजरिय 
समन्त्वय उपशाखा 
सहायक पााँचौ प्र -१ 

 

आधथाक प्रशासन तथा राजश्व महाशाखा  
अधिकृत सातौ/आठौ िेिा. -१ 

 

 पवूााधार ववकास महाशाखा 
मस.डड.ई. निौ/दशौ इख्न्ज- १ 

 
 

प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा 
अधिकृत सातौ/आठौ प्र.-१  

 
 

सामाजजक ववकास महाशाखा 
अधिकृत निौ/दशौ मशक्षा- १ 

 

आधथाक ववकास महाशाखा  
अधिकृत सातौ/आठौ प्र.-१  

 
 

बजार अनुगमन तथा 
उपभोक्ता हकहहत 
संरक्षण उपशाखा 

सहायक चौथो प्र -१ 
 

 

सहकारी,उद्योग,श्रम 
तथा रोजगार 
उपशाखा 

सहायक पााँचौ प्र.-१ 
 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
पंजीकरण उपशाखा 

सहायक पााँचौ प्रशा–१ 
 
 

 

सुरक्षा इकाई                                   
 

कानून शाखा 
अधिकृत छैटौ कानून-१ 

स.चौथो प्र.–१ (उ.प्रशासक) 
 

    
 

 

प्रशासन उपशाखा 
सहायक पााँचौ प्र–१ 
क.अ चौथो/पााँचौ प्र–१ 
 
 
 

योजना तथा 
अनुगमन उपशाखा 
सहायक पाचौ प्र -१ 
 

सवारी साधन,यन्त्र 
उपकरण व्यवस्थापन 

उपशाखा                     
िे.ई. ५ औ इख्न्ज. - १ 

 

आधथाक ववकास  
शाखा 

अधिकृत छैटौ प्र.-१ 
 

कृवि ववकास शाखा 
अधिकृत छैटौ कृवष.-१ 

  सहायक पाचौ कृवष.-१ 
 सहायक चौथो कृवष.-१ 

 
 
 

 

पशुपक्षी ववकास शाखा 
पशु विकास अधिकृत छैटौ -१ 
  सहायक पाचौ/ित्स्य.-१ 
सहायक चौथो प.से.प्रा..-१ 
सहायक चौथो प.स्िा.प्रा..-१ 

 

स्वास््य सेवा शाखा 
ज.स्िा. अधिकृत सातौ, हे.ई.१ 
ज.नन छैटौ हे.ई.-१ 
स्िा. क.न./ज.न. पााँचौ-१ 

 
 आधारभूत तथा माध्यभमक 

भशक्षा उपशाखा 
प्रा.स. पााँचौ मशक्षा १ 

 
 

ववधालयहरु 

कृवि सेवा केन्त्र 

पशु सेवा केन्त्र 
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अनसूुची ६: नगरपालिकाको प्रस्ताववत दरवरदी तेररज 

रामग्राम नगरपालिका, नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
नगर कायदपालिकाको कायादियको प्रस्ताववत दरवरदी तेररज 

लस नं. पदनाम ति सेवा  समूि उपसमूि 
कायम 
दरवरदी कैवफयत 

१ प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत  रा.प.ददतीय प्रशासन सा.प्र.   1 नेपाि सरकार 

२ 
अलिकृतस्तर ९/10 औ म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन   1   

३ लस.लड.ई. ९/10 औ इम्रज लसलभि   1   

४ अलिकृत ७/8 औ प्रशासन सा.प्र.   2   

५ अलिकृत ७/8 औ प्रशासन िेिा   1   

६ अलिकृत ७ औ स्वास्थ्य ज.स्वा.   1   

७ अलिकृत ६ औ प्रशासन सा.प्र.   2   

८ अलिकृत ६ औ प्रशासन िेिा   1   

९ अलिकृत ६ औ म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन   1   

१० जनस्वास्थ्य लनररक्षक ६ औ स्वास्थ्य ज.स्वा.   1   

११ अलिकृत ६ औ इम्रज लसलभि   2   

१२ आ.िे.प. अलिकृत ६ औ प्रशासन आ.िे.प.   1   

१३ कानून अलिकृत ६ औ रयाय कानून   1   

१४ सूचना प्रववलि अलिकृत ६ औ ववववि ववववि   1   

१५ अलिकृत ६ औ कृवष    १   

१६ अलिकृत ६ औ कृवष पश ु   १   

१७ सिायकस्तर ५ औ स्वास्थ्य क.न/ज.न   1  

१८ सिायकस्तर ५ औ प्रशासन सा.प्र.   ७   

१९ सिायकस्तर ५ औ प्रशासन िेिा   1   

२० सिायकस्तर ५ औ म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन   1   

२१ सव इम्रजलनयर ५ औ इम्रज लसलभि   २   

२२ म. वव. लन. ५ औ ववववि     1   

२३ सभेक्षक ५ औ इम्रज सभे   1   

२४ सिायकस्तर ५ औ कृवष     1   

२५ सिायकस्तर ५ औ कृवष भेट/मत्स्य   1   

२६ मेकालनक्स ५ औ इम्रज मेकालनकाि   1   

२७ कबयु् टर अपरेटर ४/५ औ ववववि     ३   

२८ सिायकस्तर ४ औ प्रशासन सा.प्र.   ४   

२९ सिायकस्तर ४ औ प्रशासन िेिा   1   

३० सिायकस्तर ४ औ कृवष     1   

३१ सिायकस्तर ४ औ कृवष भेट/प.से.प्रा.   1   

३२ सिायकस्तर ४ औ कृवष भेट/प.स्वा.प्रा.  
1  
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३३ स.म. वव. लन. ४ औ ववववि     1   

३४ अलमन ४ औ इम्रज     2   

 जबमा 50  
 

वडा कायादिय (१८ वटा)     

1 वडा सम्चव ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ८   

2 वडा सम्चव ४ औ ं प्रशासन सा.प्र.   १०  

3 सव इम्रजलनयर ५ औ ं इम्रज. लसलभि   ८   

4 अलसषे्टरट सव इम्रजलनयर चौथो इम्रज  लसलभि   १०   

वडा कायादिय तफद  जबमा ३६   

 
 

स्वास्थ्य चौकी सं्या ८     

1 अलिकृत िेअ/अिेव ६ औ स्वास्थ्य/  िे .इद .  १  ८   

2 अ.न.मी ५ औ स्वास्थ्य/क .न .  नलसदङ १  ८   

3 
अ.िे.व ५औ स्वास्थ्य/ 

िे .इद .  
िे .इद .  २  १६ 

  

४ अ.न.मी चौथो स्वास्थ्य/क .न .  ज न १  ८   

५ अ.िे.व चौथो स्वास्थ्य/ 
िे .इद .  

 
१  ८  

जबमा ४८   

आिारभतू स्वास्थ्य संस्था ( १० वटाको िालग) 

1  िे.अ. /अ.िे.व ५ औ स्वास्थ्य/  िे .इद .   १० 

2 स्टाफ नसद/अ.न.मी. ४/५ औ स्वास्थ्य/क .न .  नलसदङ  १० 

जबमा                                                                                                      
२० 
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वजेट प्रयोजनका िालग  दरवरदी वववरण 

क्र  .सं .  पद नाम शे्रणी/ति सेवा / समूि 
प्रस्ताववत 
दरवरदी 

कैवफयत 

१ प्रमिु नगर प्रिरी प्रशासन/ स पाचँौ ववववि १  

२ इिेम्क्िलसयन सिायकस्तर चौथो इम्रज २  

३ िेवी सवारी चािक शे्रणीववविन प्रशासन १  

४ ि स चा शे्रणीववविन प्रशासन ३  

५ सरसफाइकमी  शे्रणीववविन प्रशासन १२  

६ सरसफाइद सपुररवेक्षक शे्रणीववविन प्रशासन २  

७ कुम्चकार शे्रणीववविन प्रशासन ३  

८ मािी शे्रणीववविन प्रशासन १  

९ नगर प्रिरी शे्रणीववविन प्रशासन १२  

१० िेक्टर सवारी चािक शे्रणीववविन प्रशासन २  

११ मेिलमिाप सयोजक सिायकस्तर चौथो प्रशासन १  

१२ सामाम्जक पररचािक सिायकस्तर चौथो प्रशासन ३  

१३ कायादिय सियोगी शे्रणीववविन प्रशासन ३६  कायादिय र वडाको समेत 

१४ कायादिय सियोगी शे्रणीववविन प्रशासन १८ स्वास्थ्य सँस्थािरु तफद  

१५ दमकि िेलपर शे्रणीववविन प्रशासन ४  

 जबमा   १०१  

 

नोट :  
१. क.अ., का.स. , ह.स.चा, इितरीमसयन , प्िम्बर, िािी, कुचीकार, दिकि हेल्पर, जस्ता पदहरु यस अनघ स्थायी पदपूनता भएको 
भए सोही पदिा स्ित दरबन्दी कायि रहेको िाननने र  शे्रणीविहहन पदका सबै प्रकारका पद तथा नगर प्रहरीहरुिाइा बजेट प्रयोजनको 
िाधग िात्र देिाइएको छ । उल्िेखित पदहरुिा स्थायी नभएको अिस्थािा करार सेिािा मिन सककने छ ।साथै नगरपामिकाको 
राजस्ि आम्दानीका आिारिा आिश्यकता अनुसार अन्य किाचारी करार सेिाबाट मिन सककनेछ । 
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अनसूुची ७: नगरपालिकाको प्रस्ताववत दरवरदी तेररज(मिाशािा, शािा/उपशािागत) 

रामग्राम नगरपालिका , कायदपालिका कायादियको मिाशािा, शािा र सो अरतगतदका उपशािागत प्रस्ताववत 
दरवरदी तेररज 

महाशाखा/शाखा/उपशाखा/ईकाइ पदनाम/तह/दरवन्त्दी संख्या 
•प्रशासन तथा व्यवस्थापन मिाशािा  अलिकृत (७/८ औ  ति) प्र. - १  

•प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शािा     
अलिकृत ६ औ  प्र. – १ 

क.अ ५ औ-१ 

•सूचना प्रववलि तथा अलभिेि शािा     सू.प्र.अलिकृत ६ औ  - १ 

•काननु  शािा   का.अलिकृत ६ औ  - १  

•प्रशासन उपशािा                                
सिायक ५ औ  प्र.  – १ 

क.अ. सिायक ५ औ  ववववि – १ 

•योजना तथा अनगुमन उपशािा                     सिायक ५ औ  प्र.  – १ 

•िररद तथा भण्डार उपशािा                           सिायक ४ औ  प्र.  – १ 

•सोिपूछ तथा दताद चिानी उपशािा     सिायक ४ औ  प्र.  - १           

•सवारी सािन,यरि उपकरण व्यवस्थापन उपशािा                        मे.ई. ५ औ इम्रज.  - १         

•सरुक्षा इकाई 
प्रमिु नगर प्रिरी  - १       

नगर प्रिरी – १२ 

•रयावयक सलमलत सम्चवािय उजरुी प्रशासक सिायक ४ औ प्र. - १  

 आरतररक िेिा पररक्षण इकाई •आ.िे.प  अलिकृत ६ औ - १  

•आलथदक तथा राजश्व प्रशासन मिाशािा    अलिकृत ७/८ औ  िेिा – १ 

•आलथदक प्रशासन शािा                                

अलिकृत ६ औ  िेिा – १ 

सिायक ५ औ िेिा  - १ 

सिायक ४ औ िेिा  - १  

•राजश्व प्रशासन उपशािा सिायक ५ औ  प्र. - १  

क.अ. सिायक ५ औ  - १ 

•आलथदक ववकास मिाशािा  अलिकृत ७/८ औ  प्र. – १ 

आलथदक ववकास शािा अलिकृत ६ औ  प्रशासन- १ 

िजार अनगुमन तथा उपभोिा वित संरक्षण उपशािा सिायक ४ औ  प्र.  – १ 

सिकारी, उद्योग, श्रम तथा रोजगार उपशािा सिायक ५ औ  प्र.  – १ 

कृवष ववकास शािा 
अलिकृत ६ औ  कृवष- १ 

सिायक ५ औ कृवष. - १  

सिायक ४ औ कृवष  - १  

कवष सेवा केरद्रिरु   

पशपुक्षी ववकास शािा 
अलिकृत ६ औ  पश-ु १ 

सिायक ५ औ कृवष मत्स्य. - १  

सिायक ४ औ पश ु - २  

पश ुसेवा केरद्रिरु   

पूवादिार ववकास मिाशािा •लस.लड.ई. ९/१० औ ईम्रज.  - १  
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महाशाखा/शाखा/उपशाखा/ईकाइ पदनाम/तह/दरवन्त्दी संख्या 

•सडक,लसंचाई तथा अरय पूवादिार ववकास शािा         
इम्रज. लसलभि. ६ औ  - १ 

स.इ.लसलभि. ५ औ – १ 

•आवास भवन तथा नक्शा पास शािा   

इम्रज. लस. ६ औ  - १ 

इम्रज. लस. ५ औ - १  

सवेक्षक इम्रज. ५ -१ 

अलमन इम्रज ५ औ- २ 

•वातावरण, सरसफाई तथा ववपद व्यवस्थापन उपशािा           सिायक ५ औ  प्र.  - १   

•सामाम्जक ववकास मिाशािा     अलिकृत  ९/१० औ म्शक्षा  - १     

•स्वास्थ्य सेवा शािा                  

जनस्वास्थ्य अलिकृत (िे.ई.) ७ औ  - १            

जनस्वास्थ्य लनररक्षक (िे.ई.) ६ औ  - १ 

स्वास्थ्य क.न. / ज.न. ५ औ  - १   

•मवििा, िाििालिका तथा सामाम्जक समावेम्शकरण 
ववकास उपशािा  

म.वव.लन. ५ औ - १     

स.म.वव.लन. ४ औ – १ 

•सामाम्जक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण उपशािा              सिायक ५ औ  प्र. – १ 

•स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य सस्थािरु            

•म्शक्षा, संस्कृती यूवा तथा िेिकुद ववकास शािा  अलिकृत ६ औ  म्शक्षा - १  

•आिाभतू तथा माध्यलमक म्शक्षा उपशािा  सिायक ५ औ  म्शक्षा  - १             

•यवुा, िेिकुद, संस्कृलत, पयदटन ववकास तथा 
राविय/अरतराविय समरवय उपशािा सिायक ५ औ  प्र  - १  

 

वडा कायादिय (१८ वटा)     

1 वडा सम्चव सिायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ८  ८ वटा वडा 

२ वडा सम्चव सिायक ४ औ ं प्रशासन सा.प्र.  १०  १० वटा वडा 

३ सव इम्रजलनयर सिायक ५ औ ं इम्रज. लसलभि   ८ ८ वटा वडा  

४ अलसषे्टरट सव इम्रजलनयर सिायक ४ औ ं इम्रज  लसलभि   १०  १०वटा वडा 

वडा कायादिय तफद  जबमा ३६   
 

स्वास्थ्य चौकी सं्या ८     

1 अलिकृत िेअ/अिेव ६ औ स्वास्थ्य/  िे .इद .  १  ८   

2 अ.न.मी ५ औ स्वास्थ्य/क .न .  नलसदङ १  ८   

3 
अ.िे.व ५औ स्वास्थ्य/ 

िे .इद .  
िे .इद .  २  १६ 

  

४ अ.न.मी चौथो स्वास्थ्य/क .न .  ज न १  ८   

५ अ.िे.व चौथो स्वास्थ्य/ 
िे .इद .  

 
१  ८  

जबमा ४८   
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आिारभतू स्वास्थ्य संस्था ( १० वटाको िालग) 

1  िे.अ. /अ.िे.व ५ औ स्वास्थ्य/  िे .इद .   १० 

2 स्टाप नसद/अ.न.मी. ४/५ औ स्वास्थ्य/क .न .  नलसदङ  १० 

जबमा                                                                                                      
२० 
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अनसूुची ८: नगरपालिका र अरतगदतको प्रस्ताववत दरवरदीको ववम्त्तय ववष्िेषण 

रामग्राम नगरपालिका , कायदपालिका कायादियको 
प्रस्ताववत दरवरदीको ववम्त्तय ववष्िेषण 

क्र. सं. पदनाम ति सेवा 
प्रस्ताववत 

दरवरदी सं्या 

मालसक वावषदक 

िावषदक जबमा दावयत्व शरुु तिि 
स्केि 

ग्रेड क.सं.कोष थप िीमा थप मिंगी भत्ता 
वावषदक तिव 

जबमा 
पोशाक भत्ता 

वावषदक 
चाडदपवद िचद वावषदक 

१ प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत रा.प.म्व्द. अप्राववलिक १ ४७३८० १५७९ ४८९६ ४०० २००० ६७५०५९ १०००० ४८९५९ ७९०२७३ 

२ अलिकृत नवौ/दशौ अप्राववलिक १ ४३५८० १४५३ ४५०३ ४०० २००० ६२३२३६ १०००० ४५०३३ ६७८२६९ 
३ अलिकृत  नवौ/दशौ प्रावविक १ ४३५८० १६८७ ४५२७ ४०० २००० ६२६३२४ १०००० ४५२६७ ६८१५९१ 
४ अलिकृत सातौ/आठौ अप्राववलिक २ ४०३८० १३४६ ४१७३ ४०० २००० ५७९५८३ १०००० ४१७२६ १२६२६१८ 
५ अलिकृत  सातौ प्राववलिक १ ३७८७० १२६२ ३९१३ ४०० २००० ५४५३४२ १०००० ३९१३२ ५९४४७४ 
६ अलिकृत छैटौ अप्राववलिक ६ ३७८७० १२६२ ३९१३ ४०० २००० ५४५३४२ १०००० ३९१३२ ३५६६८४६ 
६ अलिकृत छैटौ प्राववलिक ७ ३७८७० १२६२ ३९१३ ४०० २००० ५४५३४२ १०००० ३९१३२ ४१६१३२१ 
७ सिायकस्तर पाँचौ अप्राववलिक ११ २८९१० १२६२ ३०१७ ४०० २००० ४२७०७० १०००० ३०१७२ ५१३९६६६ 
८ सिायकस्तर पाँचौ प्राववलिक ९ २८९१० १२६२ ३०१७ ४०० २००० ४२७०७० १०००० ३०१७२ ४२०५१८२ 
९ सिायकस्तर चौथो अप्राववलिक ४ २६६१० १२०० २७८१ ४०० २००० ३९५८९२ १०००० २७८१० १७३४८०८ 
१० सिायकस्तर चौथो प्रावविक ७ २६६१० १२६२ २७८७ ४०० २००० ३९६७१० १०००० २७८७२ ३०४२०७७ 
  जबमा ५०                 २५८५७१२६ 
  वडा कायादिय १८ तफद को दरवरदी वववरण 

१ सिायकस्तर पाँचौ अप्राविधिक १० २८३२० १२६२ २९५८ ४०० २००० ४१९२८२ १०००० २९५८२ ४५८८६४४ 
२ सिायकस्तर पाँचौ प्राविधिक १० २८३२० १२०० २९५२ ४०० २००० ४१८४६४ १०००० २९५२० ४५७९८४० 
३ सिायकस्तर चौथो अप्राविधिक ८ २६६१० १२६२ २७८७ ४०० २००० ३९६७१० १०००० २७८७२ ३४७६६५९ 
४ सिायकस्तर चौथो प्राविधिक ८ २६६१० १२६२ २७८७ ४०० २००० ३९६७१० १०००० २७८७२ ३४७६६५९ 
  जबमा ५४   १६१२१८०२ 

स्वास्थ्य चौकीिरु-८ र आिारभतू स्वास्थ्य केरद्रिरु-१० 

१ अलिकृत िेअ/अिेव छैटौ स्िास््य १८ ३५९९० १२०० ३७१९ ४०० २००० ५१९७०८ १०००० ३७१९० १०२०४१६४ 
२ अ.िे.व पाँचौ स्िास््य १६ २८२०० ९४० २९१४ ४०० २००० ४१३४४८ १०००० २९१४० ७२४१४०८ 
३ अ.न.मी चौथो स्िास््य १८ २६६१० ८८७ २७५० ४०० २००० ३९१७६० १०००० २७४९७ ७७२६६३३ 
४ अ.िे.व चौथो स्िास््य ८ २६६१० ८८७ २७५० ४०० २००० ३९१७६० १०००० २७४९७ ३४३४०५९ 

जम्मा ६८ ६६७४१० २५६३३ ६९३०४ ८४०० ४२००० २०४४३७८ २१०००० ६९३०४३ २८६०६२६४ 
पालिका र वडा तफद को जबमा वावषदक दावयत्व     ७०५८५१९२ 
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  वजेट प्रयोजनका िालग सेवा करारिाट पदपूलतद िनुे पदिरु 
१ प्रमिु नगर प्रिरी पाँचौ ववववि 1 २८९१० ० ० ० ० ३४६९२० १०००० २८९१० ३८५८३० 
२ 

इिेम्क्िलसयन 
सिायकस्तर 
चौथो 

इम्रज 2 २६६१० 
० ० ० ० ३१९३२० 

० ० 
६३८६४० 

३ िेवी सवारी चािक शे्रणीववविन प्रशासन 1 १९४८० ० ० ० ० २३३७६० ० ० २३३७६० 
४ ि स चा शे्रणीववविन प्रशासन 3 १९४८० ० ० ० ० २३३७६० ० ० ७०१२८० 
५ सरसफाइकमी  शे्रणीववविन प्रशासन 12 १९४८० ० ० ० ० २३३७६० ० ० २८०५१२० 
६ सरसफाइद 

सपुररवेक्षक 
शे्रणीववविन प्रशासन 2 १९४८० 

० ० ० ० २३३७६० 
० ० 

४६७५२० 

७ कुम्चकार शे्रणीववविन प्रशासन 3 १९४८० ० ० ० ० २३३७६० ० ० ७०१२८० 
८ मािी शे्रणीववविन प्रशासन 1 १९४८० ० ० ० ० २३३७६० ० ० २३३७६० 
९ नगर प्रिरी शे्रणीववविन प्रशासन 12 १९४८० ० ० ० ० २३३७६० ० ० २८०५१२० 
१
० 

िेक्टर सवारी 
चािक 

शे्रणीववविन प्रशासन 2 १९४८० 
० ० ० ० २३३७६० 

० ० 
४६७५२० 

१
१ 

मेिलमिाप सयोजक 
सिायकस्तर 
चौथो 

प्रशासन 1 १९४८० 
० ० ० ० २३३७६० 

० ० 
२३३७६० 

१
२ 

सामाम्जक पररचािक 
सिायकस्तर 
चौथो 

प्रशासन 3 १९४८० 
० ० ० ० २३३७६० 

० ० 
७०१२८० 

१
३ 

कायादिय सियोगी शे्रणीववविन प्रशासन 36 १९४८० 
० ० ० ० २३३७६० 

० ० 
८४१५३६० 

१
४ 

कायादिय सियोगी शे्रणीववविन प्रशासन 18 १९४८० 
० ० ० ० २३३७६० 

० ० 
४२०७६८० 

१
५ 

दमकि िेलपर शे्रणीववविन प्रशासन 4 
१९४८० 

० ० ० ० २३३७६० 
० ० 

९३५०४० 

जम्मा २३९३२९५० 
कुल जम्मा ९४५१८१४२ 
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अनसूुची ९: प्रस्ताववत संगठन संरचना (वडा कायादिय) 

 
 

वडा कायादियको सङ्गठन संरचना 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

अनसूुची १०: प्रस्ताववत दरवरदी (वडा कायादिय) 
१८ िटा िडा कायााियहरुको दरिन्दी 

१ वडा सम्चव पाचौ प्रशासन/सा .प्र  ८ ८ वडा कायादियिरुमा 
२ सव इम्रजलनरयर पाँचौ इम्रज/लसलभि ८ ८ वटा वडा कायादियिरुमा 
३ वडा सम्चव चौथो प्रशासन/सा .प्र  १० १० वडा कायादियिरुमा 
४ अलसषे्टरट सव इम्रजलनयर चौथो इदरजी/लसलभि १० १० वटा वडा कायादियिरुमा 
   जबमा सङ्ख्या ३६  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

अनसूुची १३: प्रस्ताववत संगठन संरचना (स्वास्थ्य चौकी) 
 

िडा समिनत 

िडा अध्यक्ष 

िडा सधचि 

योजना तथा प्राविधिक इाकाइ प्रशासन तथा सािुदानयक सेिा इाकाइ 
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स्वास्थ्य चौकीको सङ्गठन संरचना 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची १४: प्रस्ताववत दरवरदी (स्वास्थ्य चौकी) 
स्वास्थ्य चौकी ८ 

१ अलिकृत िेअ/अिेव ६ स्वास्थ्य/ िे  .इद .  १  ८ 
२ अ.न.मी ५ स्वास्थ्य/क .न .  १  ८ 
३ अ.िे.व ५ स्वास्थ्य/ िे  .इद .  २  १६ 
४ अ.न.मी ४ स्वास्थ्य/क .न .  १  ८ 
५ अ.िे.व ४ स्वास्थ्य/ िे  .इद .  १  ८ 
  जबमा   ७ ४८ 

 

स्िास््य व्यिस्थापन समिनत   )िडा स्तर (  

.इान्चाजा 

सािुदानयक स्िास््य तथा िोप सेिा 

 

िात ृमशश ुस्िास््यसेिा 

 

बहहरंग सेिा 
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रामग्राम नगरपालिका, नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
नगर कायदपालिकाको कायादियको प्रस्ताववत दरवरदीमा पूलतद/ररि एवं थपघटको म्स्थलत 

क्र  .सं .  पद नाम शे्रणी/ति सेवा / समूि साववक 
दरवरदी 

प्रस्ताववत 
दरवरदी 

थप/घट कैवफयत 

१ प्रमिु प्रशासकीय 
अलिकृत 

रा.प.वद्ध,नवौ./दशौ प्रशासन/ सा.प्र. १ १ ०  

२ अलिकृत नवौ/दशौ म्शक्षा प्रशासन १ १ ०  
३ अलिकृत (इदम्रज.) नवौ/दशौ इदरजी/लसलभि १ १ ०  
४ अलिकृत, प्रशासन सातौ/आठौ प्रशासन/सा.प्र १ २ +१  
५ अलिकृत )जन स्वास्थ्य(  सातौ/आठौ स्वास्थ्य / िे .इद.  १ १ ०  

६ अलिकृत )कानून(  छैठौ प्रशासन / काननु ० १ +१  
७ इदम्रजलनयर  सातौ/आठौ इदरजी / लसलभि २ ० -२ ७/८ रिेकोमा ६औ 

कायदरत 
८ इम्रजलनयर छैठौ इदरजी / लसलभि ० २ +२  
९ अलिकृत    सातौ/आठौ म्शक्षा/ म्श .प्र.  १ ० -१ ७/८ रिेकोमा ६औ 

कायदरत 
१० अलिकृत    छैठौ म्शक्षा/ म्श .प्र.  ० १ +१  
११ अलिकृत िेिा सातौ/आठौ प्रशासन / िेिा ० १ +१  
१२ अलिकृत िेिा छैटौ प्रशासन / िेिा १ १ ०  
१३ अलिकृत, प्रशासन छैटौ प्रशासन/सा.प्र ३ २ -१  

१४ आ.िे.प.अलिकृत सातौ/आठौ प्रशासन /िे .प.  १ ० -१ ७/८ रिेकोमा ६औ 
कायदरत 

१५ आ.िे.प.अलिकृत छैटौ प्रशासन /िे .प.  ० १ +१  
१६ अलिकृत, कृवष ववकास सातौ/आठौ कृवष १ ० -१  
१७ अलिकृत, कृवष ववकास छैटौ कृषी ० १ +१  
१८ अलिकृत ,पश ुववकास सातौ/आठौ कृवष/भेट १ ० -१  
१९ अलिकृत ,पश ुववकास छैटौ कृवष/भेट ० १ +१  
२० अलिकृत ,पश ुववकास सातौ/आठौ कृवष//िा पो डे डे १ ० -१  

२१ िे.अ./लस अ िे व छैटौ स्वास्थ्य / िे .इद.  १ १ ०  
२२ अलिकृत  छैटौ सूचना प्रववलि ० १ +१  
२३ सिायकस्तर प्रशासन पाचौ प्रशासन / सा .प्र.  १३ १५ +२  
२४ िेिापाि पाँचौ प्रशासन /िेिा. १ १ ०  
२५ सव इम्रजलनयर, पाँचौ इदरजी / लसलभि १० १० ० ८ वटा वडामा ८ जना 

चाविन े
२६ प्राववलिक सिायक पाँचौ म्शक्षा / म्श .प्र.  १ १ ०  
२७ पम्व्िक िेलथ नसद  पाँचौ स्वास्थ/क .न.  १ ० -१  

२८ अ न मी पाँचौ स्वास्थ/क .न.  ० १ +१  
२९ मवििा ववकास लनरीक्षक पाँचौ ववववि सेवा १ १ ०  
३० कब्यटुर अपरेटर  पाँचौ ववववि सेवा ,प्रा.  १ ३ +२  
३१ मेकालनकि सव 

इम्रजलनयर 
पाँचौ इम्रज/मेकालनकाि ० १ +१  

३२  सिायक पाँचौ कृवष २ १ -१  
३३  सिायक पाँचौ भेट/मत्स्य १ १ ०  
३४  सिायक पाँचौ िा पो डे डे १ ० -१  

३५ सभेक्षक पाँचौ इम्रज ० १ +१  
३६ सिायकस्तर चौथो प्रशासन /सा .प्र.  १३ १४ +१ १४ कायदरत 
३७ िेिा सिायक चौथो प्रशासन /िेिा १ १ ०  
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(स.िे.पा.) 
३८ अलमन चौथो इदरजी / सवे १ २ +१  
३९ स.मवििा ववकास 

लनरीक्षक 
चौथो ववववि सेवा १ १ ०  

४० अ.सव इम्रजलनयर , चौथो इदरजी / लसलभि १० १० ० १० वटा वडामा १० 
जना चाविन े

४१  सिायक चौथो कृवष १ १ ०  
४२  सिायक चौथो  भेट/ प से प्रा १ १ ०  
४३  सिायक  चौथो भेट/ प स्वा प्रा १ १ ०  
 जबमा   ७८ ८६ +८  

 
केम्रद्रय अनदुान र केम्रद्रय अनदुान समेतिाट पदपूलतद गररएका करार सेवाका पदिरु 

क्र  .सं .  पद नाम शे्रणी/ति सेवा / समूि साववक 
दरवरदी 

प्रस्ताववत 
दरवरदी 

थप/घट कैवफयत 

१ रोजगार संयोजक अलिकृतस्तर प्रशासन १ १  केम्रद्रय अनदुान 

२ सूचना प्रववलि अलिकृत अलिकृतस्तर ववववि १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

३ MIS अपरेटर सिायकस्तर पाँचौ प्राववलिक २ २  केम्रद्रय अनदुान समेत 

४ प्राववलिक सिायक सिायकस्तर पाँचौ इम्रज १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

५ ना प्रा स सिायकस्तर चौथो कृवष  २ २  केम्रद्रय अनदुान समेत 

६ ना प स्वा प्रा सिायकस्तर चौथो  भेट १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

७ वफलड सिायक सिायकस्तर चौथो ववववि १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

८ उद्यमववकास सिजकताद सिायकस्तर पाँचौ प्रशासन १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

९ उद्यमववकास सिजकताद सिायकस्तर चौथो प्रशासन १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

१० पोषण संयोजक सिायकस्तर प्रशासन १ १  केम्रद्रय अनदुान समेत 

११ सामाम्जक पररचािक 
गररवसँग ववश्वशेेवर 
कायदक्रम 

सिायकस्तर प्रशासन 
१ 

 

१ 

 
केम्रद्रय अनदुान समेत 

 जबमा   १३ १३   

 
 

वजेट प्रयोजनका िालग 

क्र  .सं .  पद नाम शे्रणी/ति सेवा / समूि 
प्रस्ताववत 
दरवरदी 

कैवफयत 

१ प्रमिु नगर प्रिरी प्रशासन/ स पाचँौ ववववि १  

२ इिेम्क्िलसयन सिायकस्तर चौथो इम्रज २  

३ िेवी सवारी चािक शे्रणीववविन प्रशासन १  
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४ ि स चा शे्रणीववविन प्रशासन ३  

५ सरसफाइकमी  शे्रणीववविन प्रशासन १२  

६ सरसफाइद सपुररवेक्षक शे्रणीववविन प्रशासन २  

७ कुम्चकार शे्रणीववविन प्रशासन ३  

८ मािी शे्रणीववविन प्रशासन १  

९ नगर प्रिरी शे्रणीववविन प्रशासन १२  

१० िेक्टर सवारी चािक शे्रणीववविन प्रशासन २  

११ मेिलमिाप सयोजक सिायकस्तर चौथो प्रशासन १  

१२ सामाम्जक पररचािक सिायकस्तर चौथो प्रशासन ३  

१३ कायादिय सियोगी शे्रणीववविन प्रशासन ३६  कायादिय र वडाको समेत 

१४ कायादिय सियोगी शे्रणीववविन प्रशासन १८ स्वास्थ्य सँस्थािरु तफद  

१५ दमकि िेलपर शे्रणीववविन प्रशासन ४  

 जबमा   १०१  
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अनसूुची १५: संगठन संरचनामा आिाररत शािा उपशािा तथा इकाइको वववरण 

नगरपालिकाको सङ्गठन संरचनामा आिाररत शािा तथा इदकाइदको वववरण 
रामग्राम नगरपालिकाको प्रस्ताववत नयाँ सङ्गठन संरचना अनसुार कायदपालिकाको कायादिय अरतगदत देिाय िमोम्जमका 
मिाशािा, शािािरू तथा इदकाइद रिनेछन । सो अनसुार प्रत्येक शािा अरतगतद लनबनानसुार उपशािािरूको रिने छ । 

१ . प्रशासन तथा व्यवस्थापन मिाशािा  
प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शािा     
•प्रशासन उपशािा                                

• योजना तथा अनगुमन उपशािा                     

• िररद तथा भण्डार उपशािा                           

• सोिपछु तथा दताद चिानी उपशािा     

• सवारी सािन, यरि उपकरण व्यवस्थापन उपशािा       • सरुक्षा इकाई 

सूचना प्रववलि तथा अलभिेि शािा        

काननु  शािा   
२. आलथदक तथा राजश्व प्रशासन मिाशािा    
आलथदक प्रशासन शािा                                
•राजश्व प्रशासन उपशािा 
३. आलथदक ववकास मिाशािा  
आलथदक ववकास शािा 
•िजार अनगुमन तथा उपभोिा वित संरक्षण उपशािा 
•सिकारी, उद्योग, श्रम तथा रोजगार उपशािा 
कृवष ववकास शािा 
•कवष सेवा केरद्रिरु 

पशपुक्षी ववकास शािा 
•पश ुसेवा केरद्रिरु 

४. पूवादिार ववकास मिाशािा 
•सडक,लसंचाई तथा अरय पूवादिार ववकास शािा         

•आवास भवन तथा नक्शा पास शािा   

•वातावरण, सरसफाई तथा ववपद व्यवस्थापन उपशािा           

५. सामाम्जक ववकास मिाशािा     
• स्वास्थ्य सेवा शािा                  

•मवििा, िाििालिका तथा सामाम्जक समावेम्शकरण ववकास उपशािा  

•सामाम्जक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण उपशािा              

•स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य सस्थािरु          

•म्शक्षा यूवा तथा िेिकुद र संस्कृती ववकास शािा  

•आिाभतू तथा माध्यलमक म्शक्षा उपशािा  

•यूवा,िेिकुद, सस्कृलत पयदटन ववकास तथा  संघ संस्था (राविय तथा अरतराविय) समरवय उपशािा  
६•आरतररक िेिा पररक्षण इकाई 

  ७• रयावयक सलमलत सम्चवािय 
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अनसूुची १६: मिाशािा, शािा उपशािा तथा इकाइको कायदवववरण 

नगर कायदपालिका कायादियको सङ्गठन संरचनामा आिाररत मिाशािािरु/शािािरू/इदकाइद  
अरतगदत उपशािािरूको कायदवववरण देिाय अनसुार िनुेछ । 

 

१ . प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा 

  

१ प्रशासन, योजना तथा अनुगिन 
शािा 

१ प्रशासन उपशािा 

२ योजना तथा अनुगिन उपशािा 
३ िरीद तथा भण्डार उपशािा 
४ सोिपुछ तथा दताा चिानी उपशािा 
५ सिारी सािन,यन्त्र उपकरण व्यिस्थापन उपशािा 
६ सुरक्षा इकाइ 

  
२ सुचना,प्रविधि तथा अमभिेि शािा 

  
३ कानून शािा 

 

 

यस मिाशािा अरतगदत ३ वटा शािा, ५ उपशािा र सरुक्षा इकाई रिेका छन ् । यस 
मिाशािाको कायदवववरण तपम्शि िमोम्जम रिेको छ । 

प्रशासन तथा व्यवस्थापन मिाशािाको कायदवववरण 

• नगरपालिका र अरतगदत वडािरूको संगठनात्मक स्वरुप (दरवरदी शृ्रजना िारेज) सबिरिी कायद, 
• कमदचारी प्रशासन सबिरिी कायद, 
• जनशम्ि ववकास सबिरिी कायद, 
• नगरपालिका लभिको व्यवस्थापन तथा लनरीक्षणसबिरिी कायद, 
• नगरपालिकाकको वावषदक िजेट तजुदमा (सािारण) एवं िजेट प्रशासनसबिरिी, 
• िेिापरीक्षण एवं िेरुज ुफछ्र्यौट सबिरिी कायद, 
• नगरपालिकालभिको आरतररक सरुक्षा एवं आरतररक व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
• वस्तगुत सिायताको पररचािन, व्यवस्थापन एवं अनगुमनसबिरिी कायद, 
• नगरपालिका अरतगदतका सामग्रीिरूको िररद, भण्डारण र व्यवस्थापनसबिरिी कायद, 
• कमदचारी िैठकसबिरिी कायदिरू, 

• अरतरमिाशािा र शािा िीच समरवय प्रणािी स्थापनासबिरिी कायदिरू, 

• मिाशािा अरतगदतका कायदिरूको लनणदयसार िनाउन,े संग्रि गने सबिरिी कायद, 
• मिाशािा अरतगदतका परुाना कागजपि िलुयाउने सबिरिी कायद, 
• नगर र वडा कायादििरुकोआलथदक, प्रशासलनक तथा भौलतक म्स्थलतको व्यवस्थापकीय पक्षिरूको लनरीक्षण र 

कायदवािी सबिरिी कायद र 

• कमदचारीिरुको अलभिेि व्यवस्थापन सबिरिी कायद । 
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• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सबिरिी कायद 
• नगर सभाको िैठक व्यवस्थापन सबिरिी कायद 
• शाम्रत सरुक्षा सबिरिी कायद 
• कानून िमोम्जम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन र व्यवस्थापनगने, गराउने सबिरिी कायद . 

• स्थानीय तिको संगठन ववकास, जनशम्ि व्यवस्थापन र वृम्त्त ववकासगने, गराउने सबिरिी कायद . 

• कानून िमोम्जम स्थानीय तिको संगठन संरचना तथा दरिरदी लनिादरणगने, गराउने सबिरिी कायद . 

• स्थानीय तिमा समायोजन भई आउने कमदचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समरवय सबिरिी कायद . 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको उपयोग, प्रवद्धदन र लनयमन सबिरिी कायद .  

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 

• नगरपालिकामा पदस्थापना भएका कमदचारीिाइद कायदवववरण सवित म्जबमेवारी तोक्ने, 
• नगरपालिकािाट सरुवा भएका कमदचारीिरूिाइद रमाना ददने, 
• नगरपालिकामा कायदरत तथा काजमा रिेका कमदचारीिरुको व्यम्िगत वववरण अद्यावलिक गने, 

• नगरपालिकामा कायदरत कमचादरीको िाम्जरी र ववदा तथा काजको रेकडद राख्न,े 

• सेलमनार, गोष्ठी तथा िैठकको िागी प्राप्त पिको आिारमा मनोनयन गने, 

• कमदचारीको अिदवावषदक तथा वावषदक कायद सबपादन मलुयांकन फारामको लितरण तथा सकंिन गने, 

• सबपम्त्त वववरणको फाराम संकिन तथा लनजामती वकताििानामा पठाइद रेकडद राख्न,े 

• कायादिय सञ्चािन सबिरिी मािसामान िररद तथा भिुानी व्यवस्था गने, 

• नगरपालिकाको म्जरसी लनररक्षण गने गराउने, 
• लनयमानसुार परुानो कागजात िलुयाउने, लििाम लिक्री गने व्यवस्था लमिाउने, 
• कायादियको िालग आवश्यक भौलतक तथा म्जरसी सामान र सवुविाको व्यवस्थापन गने, 

• कायादियको सरुक्षा व्यवस्था, सफाई, िानेपानी तथा उत्सि समारोि प्रिरि, िगैंचा व्यवस्थापन आदद कायद 
गने, 

• नगरपालिकामा िनु ेअरय आरतररक वैठकिरु व्यवस्थापन गने 

• नगरपालिकाको शािागत तथा पदगत कायदवववण तयार गरी स्वीकृत गराउने र अद्यावलिक गने, 

• नगरपालिका अरतगदतका प्रत्येक वडाको म्जबमामा रिेको घर, जग्गा, सवारी सािन िगायत म्जरसी 
मािसामानको िगत सवितको प्रलतवदेन संकिन गरी एकीकृत म्जरसी प्रलतवेदन तयार गरी मु् य मरिी 
तथा मरिीपररषदको कायादिय र आलथदक मालमिा तथा योजना मरिाियमा पठाउने । 

• आलथदक प्रशासन सञ्चािन गनद प्रदेशमा िेिा सबिरिी जनशम्िको पररचािन र व्यवस्थापन गने। 

• नगरपालिकाको आलथदक प्रशासनको सञ्चािन गने ,कारोवारको िेिा राख्न ेर सो को अलभिेिको 
व्यवस्थापन गने, 

• सिै प्रकारका कारोवारको लनिादररत ढाँचामा मालसक तथा िावषदक आलथदक वववरण तयार गने, 

• सबिद्ध लनकायमा आवलिक, लनयलमत तथा पटके प्रलतवदेन गने 

• नगरपालिकाको आरतररक तथा अम्रतम िेिापरीक्षण गराउने,िेरुज ुदेम्िएमा फर्छ्यौट गने, 

• प्रदेश सम्ञ्चत कोष सञ्चािन सँग सबिम्रित कायदववलि, लनदेम्शका तयार गनद समरवय गने । 

• नगरपालिकाको सञ्चािन सँग सबिम्रित अरय आवश्यक कायदिरू गने । 

• ववलभन्न कायादियमा यस कायादियिाट पठाउन ेप्रलतलनलि तोक्ने । 

• नगरपालिका तथा अरतगदतका कायादियको वावषदक कायदक्रम तथा िजेट तयार गने । 

• गनुासो सनुवुाई सबिरिी कायद । 
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प्रशासन उपशाखाको कायावववरण 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सबवरिी नीलत,मापदण्ड,सेवा शतद लनिादरण तथा लनयमन, 
• कायादियको दैलनक प्रशासन सञ्चािन िगायत कमदचारी प्रशासन र व्यवस्थापन सबवरिी कानून िमोम्जम 

गनद तोवकएका सवै कामिरू  

• कायादिय र अरतगदत इदकाइिरूको शाम्रत सरुक्षा, पािोपिरा, सरसफाइद व्यवस्था 
• सावदजलनक ववदा, उत्सव, जािा, पवद, उपािी तथा ववभषूण सबवरिी कामिरू , 
• कायादिय र अरतगदत कायदरत सवै कमदचारी तथा पदालिकारीिरूको क्षमता ववकास सबवरिी कायदक्रम 

तजुदमा तथा कायादरवयन , 
• कायदपालिका िैठक िगायत ववलभन्न सलमलत उपसलमलतिरूको िैठक व्यवस्थापन, लनणदय पमु्स्तका 

तयारी,लनणदय प्रमाणीकरण, लनणदय ववतरण, लनणदय सावदजलनक गने  

• नगरपालिकाको तफद िाट लमिाउन ुपने म्शष्टाचार व्यविार सबवरिी कामिरू तथा अरतरादविय र राविय 
सबवरिका सवै वकलसमका कामिरू  

• िावषदक िरीद योजना तयारी तथा स्वीकृत सबवरिी काम, सावदजलनक िरीदका िालग शािा,उपशािागत 
मांग संकिन, तोवकए िमोम्जम सावदजलनक िरीद प्रकृया प्रारबभ गने ,  

• सवै प्रकारका म्जरसी मािसामानको िगत अध्यावलिक गने, सामान आपूती तथा भण्डारणको उचीत 
व्यवस्था, मािसामानिरूको ममदत संभार तथा सावदजलनक सबपत्तीको व्यवस्थापन एवं संरक्षण सबवरिी 
काम, िावषदक म्जरसी लनरीक्षण गराइ िावषदक प्रलतवेदन तयार गरी पेश गने। 

• सावदजलनक िरीद लनयमाविी िमोम्जम िरीद इदकाइको कायद म्जबमवेारी लभिका कामिरू । 

• नगरको सरसफाइद सबवम्रि कामिरू,फोिर व्यवस्थापन, जनचेतनामूिक कामिरू, िररयािी प्रवद्धदन तथा 
संरक्षणका कामिरू , 

• नगर सभाको िैठक व्यवस्थापनगने ।  

• नगर सभाको लनणदय कायादरवयन गने गराउने ।  

• स्थानीय िजार, पावकद ङ्गस्थि व्यवस्थापनमा सियोग गने । 

• नगर कायदपालिकािे तोकेका नगर प्रिरी सबिरिी नीलत, योजना, कायदक्रम िमोम्जमका कायद गने  

• नगर सरसफाई सबिरिी मापदण्ड कायादरवयन र कसरु उपर छानववन र अनसुरिान गने। 

• स्थानीय रयावयक सलमलतिे गरेका आदेश, फैसिा कायादरवयनमा सियोग गने । 

• स्थानीय तिको कायादिय पररसर, सबपदा, सावदजलनक, ऐिानी, पलतद जग्गा, सावदजलनक भवन तथा भौलतक 
पूवादिारको संरक्षण र सरुक्षा गने । 

• ववपद् व्यवस्थापनमा सियोग गने । 

 

योजना तथा अनगुमन उपशािाको कायदवववरण 

• नगरपालिका अरतगदतका आवलिक योजना तथा वावषदक िजेट र कायदक्रम सबवरिी कायद,  
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तििीचको योजना प्रणािीिीच समरवय र तादाबयता सबिरिी कायद, 
• स्थानीय तिको आवलिक योजना तथा िजेट, मध्यकालिन िचद संरचना तथा रणनीलतक योजना तथा 

MTEF तजुदमा सबिरिी कायद, 
• अरतर-स्थानीय ति ववकास योजना, पररयोजना र कायदक्रमको समरवय र सिम्जकरण, 

• ददगो ववकास िक्ष्य (Sustainable Development Goals) िाँलसि गने सबिरिमा स्थानीय तििाई सियोग र 
समरवय, 
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• ववशेष, संरम्क्षत तथा स्वायत्त र वपछलडएको के्षिको ववकास सबिरिी कायद, 
• स्थानीय तिको वस्तगुत वववरण, योजनागत तथ्यांक, प्रगलत सलमक्षा र प्रलतवदेन अलभिेिीकरण सबिरिी 

कायद, 
• स्थानीय तिमा नेपाि सरकारिाट प्रदान गररएिाट साञ्चािन िनुे आयोजना तथा कायदक्रम सबिरिी कायद, 
• अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, सूचक र कायदक्रम तजुदमा, एवं कायादरवयनमा 

समरवय,  

• अनगुमन तथा मूलयाङ्कनका सूचकिरूको आिारमा कायदक्रम र आयोजनाको लनयलमत अनगुमन एवं 
मूलयाङ्कन सबिरिी कायद, 

• वावषदक एवं चौमालसक प्रगलत वववरणिरूको संकिन, ववश्लषेण एवम ्पषृ्ठपोषण सबवरिी कायद, 
• आयोजना कायादरवयनमा देम्िएका समस्या समािानका िालग कायदपालिकामा छिफि सबिरिी कायद, 
• वावषदक तथा आवलिक आयोजनािरूको अद्यावलिक अलभिेि राख्न ेतथा समीक्षा गने र देम्िएका िािा 

अड्चन फुकाउने सबिरिमा आवश्यक कारवािी गने सबिरिी कायद  
• नगरपालिकािाट गररने मित्वपूणद नीलतगत लनणदयिाई व्यवम्स्थत गनद कायद | 

 

िररद तथा भण्डार उपशािाको कायदवववरण 

• शािा प्रमिुिे प्रत्यायोजन गरेको रकमको लसमालभि रिी म्जरसी सामानिरुको माग फाराम, िररद आदेश 
तथा दाम्ििा ररपोटद स्वीकृत गने । 

• प्रत्येक शािा, उपशािा तथा इकाइिाट स्वीकृत माग फाराम अनसुार माग भइ आएको म्जरसी सामान 
मौज्दातमा भए उपिब्ि गराउने, मोज्दात नभए आवश्यक प्रवक्रया प¥ुयाई िजारिाट िररद गरी उपिब्ि 
गराउने । 

• िचद भई जाने म्जरसी सामान र िचद भई नजाने म्जरसी सामानको िेग्िा िेग्िै रम्जष्टर िडा गने र प्रमिु 
प्रशासकीय अलिकृतिाट प्रमाम्णत गराई अलभिेि राख्न े। 

• िररद गरी वा वस्तगुत सिायता वा कुन ैपलन प्रकारिाट आएका मािसामान प्राप्त भएको लमलतिे तीन ददन 
लभि आबदानी िाँध्ने । 

• म्जरसी लनरीक्षण पमु्स्तका िडा गरी लनरीक्षण गराउने, मािसामानको सरुक्षा, ममदत, संभार, लििाम वववक्र, 

िानी नोक्सानी आदद पक्षिरुमा लनरीक्षकिाट प्रलतवदेन प्राप्त गने । 

• कायादिय समान र लनमादण सामग्री लनयमानसुार सोझै, कोटेशन, टेण्डरद्वारा आपूलतद गने कायदिािीका िालग 
पेश गने र लनणदय भए िमोम्जम िररद गने, दाम्ििा गने र ववतरण गने । 

• नयाँ आलथदक वषद सरुु भएको १५ ददन लभि अम्घलिो आलथदक वषदको म्जबमेवारी साने, म्जरसी मौज्दातको 
वावषदक वववरण तयार गने र प्रमाम्णत गराउन े। 

• व्यम्िगत र सिायक म्जरसी िाता राख्न े। 

• नगरपालिकाको भौलतक तथा चि अचि सबपम्त्तको अलभिेि रािी सो को सरुक्षा एवम ्ममदत संभारको 
व्यवस्था लमिाउने । 

• कायादियिाई आवश्यक पने छपाई सबिरिी कायदको व्यवस्था गने । 

• नगदी रलसद तथा अरय आवश्यक रलसदिरु छपाई समयमै उपिब्ि गराउन ेर सोको रेकडद रलसद 
लनयरिण िातामा राख्न े। 

• सवारी सािन तथा ढुवानी सािनिरुको ब्ि ुिकु राख्न ेर रररयू गने तथा िगवकु राख्न े। 

• दैलनक िचद िनुे सामानिरुको फाराम अुनसार अलभिेि राख्न े। 
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• कायादियिाई आवश्यक पने घर जग्गा आदद िररद वा भाडामा लिनपुने भएमा आवश्यक व्यवस्था 
लमिाउने । 

• ममदत गदाद पलन काम निाग्ने अथवा ममदत गनद नसवकन ेसामानिरुको लििामका िालग आवश्यक 
कारिािी चिाउने । 

• राविय चाडपवद तथा ववलभन्न सभा, समारोि, कायदक्रमिरुमा आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था लमिाउने । 

• प्रत्येक शािा, उपशािा तथा इकाइिरुिाई आवश्यक म्जरसी सामानको िगत संकिन गरी आगामी 
आलथदक वषदको िजेटमा समावेश गनद पेश गने । 

• प्रत्येक शािा, उपशािा र इकाइिरुमा रिेका म्जरसी मािसामानको अलभिेि ठीक दरुुस्त राख्न े। 

• कायादियमा वफताद नआउन ेगरी लनकासा भएको सामानको िस्तारतरण सबिरिी कायद गने । 

• म्जरसी सामान िरीद भई ववि भिुानी गदाद आवश्यक कागजपि समेत संिग्न गरी आलथदक प्रशासन 
शािामा पठाउने । 

• शािा प्रमिुिे प्रत्यायोजन गरेका एवं िाए अिएका अरय कायदिरु गने । 

 

सोिपछु तथा दताद चिानी उपशािाको कायदवववरण 

•   नगरपालिकामा आएका पििरु दताद गने प्रमिु वा उपप्रमिु संग पेश गनद पने प्रकृलतका भए सबिम्रित 
लनजी सम्चवाियमा वझुाउने सबिरिी कायद, 

•  कायादियमा आएका पििरु दताद गने र प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत सबिम्रित शािामा वझुाउने 
सबिरिी कायद 

•  कायादियका पििरु चिानी गरी सबिम्रित लनकायमा पठाउन ेसबिरिी कायद, 
•  अरय कायादियिरुवाट आएको सूचना टाँस गने र मचुलुका तयार गरी पठाउने कायद, 
•  ववलभन्न फारामिरु र सूचना ववतरण सबिरिी कायद, 

सवारी सािन यरि उपकरण व्यवस्थापन उपशािा 

• गाडी तथा ममे्शन सञ्चािनका िालग कायदववलि िगायत िगिकु समेतको अलभिेि राख्न,े 

•  गाडी तथा मेम्शन ममदतको िालग म्स्टमेट तयार गने 

•  स्वीकृलत भएपलछ गाडी तथा मेम्शन ममदतको व्यवस्था गने, 

•  ववलभन्न मेलसनरी र सवारी सािनको सलभदलसङ गने व्यवस्था लमिाउने, 
•  ममदतको िालग वकद शपिरुको सूची तयारी गने, 

•  सवारी सािनको अवस्थाको वववरण तयार गने र सवारी सािन तथा मेलसनरी सामानको पाटपूजाद 
िररदको िालग पेश गने, 

•  गाडी तथा मेम्शन चाि ुअवस्थामा राख्न,े ममदत िनु नसक्नेिाई लििाम प्रवकयामा िैजान पेश गने, 

•  आफ्नो म्जबमा रिेको रम्जस्टर अलभिेि, प्रलतवेदन फाइि तथा अरय सबपम्त्तको दरुुस्त र सिी व्यवस्था 
गने, सरुवा िुँदा आफनो म्जबमामा रिेको सामानिरुको िरिझुारथ गने, 

•  गनुद पने काम कारवािीिरु समयमा िनुपुने व्यवस्था गने, कायदसबपादन िनु नसकेमा सोको पूणद 
जवाफदेविता विन गने, 

• सवारी सािनिरुको लनरीक्षण गराउने, सवारी सािन तथा यरि उपकरणको सरुक्षा, ममदत, संभार, लििाम 
वववक्र, िानी नोक्सानी आदद पक्षिरुमा लनरीक्षकिाट प्रलतवेदन प्राप्त गने । 
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• सवारी सािन तथा ढुवानी सािनिरुको ब्ि ुिकु राख्न ेर रररयू गने तथा िगवकु राख्न ेकायदका िालग 
सिम्जकरण गने । 

• सवारी सािन तथा यरििरुको ममदत संभार गदाद िाग्ने िागत अनमुान गने र सकेसबम ममदत संभारको 
सामाग्रीिरु िररद गरी कायादियमै ममदत संभार गने व्यवस्था लमिाउने र नसक्ने अवस्था भएमा िागत 
इवष्टमेट तयार गरी ममदत सबभार गने । 

•  काम निाग्ने अथवा ममदत गनद नसवकने सामानिरुको लििामका िालग आवश्यक कारिािी    चिाउने 
। 

• सवारी सािन तथा यरि उपकरण जस्ता सामान िरीद भई ववि भिुानी गदाद आवश्यक कागजपि समते 
संिग्न गरी  म्जरसी शािा माफद त आलथदक प्रशासन शािामा पठाउन े। 

• शािा प्रमिुिे प्रत्यायोजन गरेका एवं िाए अिएका अरय कायदिरु गने । 

सरुक्षा इकाइको कायदवववरण 

• कायादियको सरुक्षा सबिरिी कायद,  
•  फूटपाथ व्यवस्थापन, छाडा पश ुचौपायको व्यवस्थापन तथा िजार व्यवस्थापन गने सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकािे जारी गरेको बयाद तामिेी गने साथै फैसिा कायादरवयनमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकाका नीलत, कानून, मापदण्ड, लनणदयिरु कायादरवयनमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  नगरक्षेिको सवदजलनक सबपम्त्तको संरक्षण सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकामा िनुे सभा समारोि, परबपरा तथा जािा चाडपवदको व्यवस्थापनमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  नगर वस्ती सरसफाई सबिरिी मापदण्डको कायादरवयन र कसूर उपर छानववन सबिरिी कायद, 
•  स्थानीय रयावयक सलमलतिे गरेका आदेश, फैसिा कायादरवयनमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  कायादिय पररसर, सबपदा, सावदजलनक, ऐिानी, पलतद जग्गा, सावदजलनक भवन र पूवादिारको संरक्षण र 

सरुक्षा, 
•  ववपद्व्यवस्थापन कायदमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  सडक मापदण्ड उिंघन, अलतक्रमण लनयरिण र फूटपाथ व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
•  स्थानीय िजार तथा पावकद ङ्ग स्थिको व्यवस्थापनमा सियोग गने गराउने, 
•  लनयलमत रुपमा नगर के्षि लनरीक्षणको व्यवस्था लमिाउने । 

•  ववना इजाजत लनमादण भएका भौलतक संरचनािरुको स्थिगत अध्ययन गरी कायादियमा प्रलतवदेन पेश 
गने, 

•  सावदजलनक स्थिमा जथाभावी फोिोरमैिा फालने कायदमा लनयरिण गने तथा सबझाई वझुाई गने कायद, 
•  व्यवसायीिरुिे नगरपालिकामा व्यवसाय दताद गरे नगरेको अनगुमन गने कायद, 
•  नगरपालिकाको ईजाजत पि अनसुार सबिम्रित व्यापारीिे व्यवसाय सञ्चािन गरे नगरेको लनयलमत 

अनगुमन गने र सो जानकारी सबिरिीत शािािाई गराउने, 
•  अव्यवम्स्थत पावकद ङिाइ व्यवम्स्थत पानद म्जलिा िावफक प्रिरीसँग समरवय गने कायद, 
•  कानूनिे लनषेि गरेका िाद्य पदाथद िेचवविन िरद गनद िगाउन ेकायद, 
•  नगर के्षिलभि रिेको ववेारीसे तथा मतृक अवस्थामा रिेका जनावरिरु पाइएमा िटाउने व्यवस्था 

लमिाउने कायद, 

सचुना, प्रववलि तथा अलभिेि शािा 

• सूचना तथा अलभिेि केरद्रको स्थापना तथा सञ्चािन कायद, 
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•  स्थानीय तथ्याङक संकिन, प्रशोिन, अलभिेम्िकरण गने, 

•  आिारभतू तथ्याङ्क सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रणािीमा आवद्धता र पाश्र्व म्चि तथा श्रोतनक्साको 
अद्यावलिक एवं अलभिेि राख्न,े 

•  सूचना संचार प्रववलि तथा अलभिेि शािामा भएका सूचना आवश्यक पने सेवाग्रािी वा संस्थािाई 
उपिब्ि गराउने, 

•  सूचना तथा सञ्चार प्रववलिमा आिाररत तथ्याङ्क कब्यूटराइज्ड गने र कबपूटरराइज भएका 
वववरणिरुिाई सरुम्क्षत रुपमा राख्न,े 

•  नगरपालिकाको गलतववलि स्माररका प्रकाशन गने र नगरपालिकाको गलतववलििरु स्थानीय स्तरका 
पिपलिका र एफ.एम.मा आवश्यक अनसुार उपिब्ि गराउने, 

•  कानून पाररत भएपलछ प्रमाम्णत गराई सबिम्रित लनकायमा पठाउने र  राजपिमा प्रकाम्शत गरी 
वेवसाइटमा राख्न,े 

•  सामाम्जक सरुक्षा सबिरिी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
•  प्रदेश तथा संघसँग तथ्याङ्क एवं सूचना आदानप्रदान र समरवय सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकाको आवलिक तथा वावषदक कायदक्रम र िजटेसबिरिी कायदिरु एफ.एम. प्रसारण र संचार 

• प्रववलिसबिरिी आफ्नो के्षिलभि इरटरनेट सेवा, टेलिसेरटर, केविु तथा तारवविीन टेलिलभजन प्रसारणको 
अनमुलत, नवीकरण र लनयमन सबिरिी काय गने, 

•  एक सय वाटसबमको एफ.एम. रेलडयो सञ्चािन अनमुलत, नवीकरण र लनयमन सबिरिी कायद, 
•  सूचना तथा सञ्चार प्रववलिमा सवदसािारण जनताको सिज र सरि पिुँच र उपयोग सबिरिी कायद, 
•  ववकासका िालग संचालित आयोजनािरूको अलभिेि व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकामा इरटरनेट सेवा, टेलिसेरटर, केविु तथा तारवविीन टेलिलभजन प्रसारणको अनमुलत, 

नवीकरण गने, 

•  वावषदक ववकास कायदक्रम, आयोजना तजुदमा तथा कायादरवयनमा आवश्यक सियोग गने, 

•  ववकास आयोजना तथा पररयोजना सञ्चािनको आलग आवश्यक सियोग गने, 

•  नगर क्षेिलभि इरटरनेट सेवा, टेलिसेरटर, केविु तथा तारवविीन टेलिलभजन प्रसारणको अनमुलत, नवीकरण 
सबिरिी अवस्थाको अलभिेि रािी सेवा कायदमा आवश्यक कायद गने, 

•  सूचनाको िकको प्रचिनको िालग लनणदय र आदेश िमोम्जम सूचना प्रवाि गने, 

•  ववववि तथ्याङ्क सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रणािीमा आवद्धता गरी अलभिेि दरुुस्त राख्न,े 

•  मानव ववकास सूचकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय समतेको तथ्याङ्क सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रणािीमा 
आवद्धता र पाश्र्व म्चि तथा श्रोत नक्साको अद्यावलिक एवं अलभिेि राख्न,े 

•  नगरपालिकामा भएका प्राकृलतक श्रोतको अलभिेि (प्रोफाईि) तयार गरी ध्भद कष्तभ मा राख्न,े 

•  नगरपालिकाका सिै कमदचारीिरुिाई ववद्यतुीय शासन, सूचना तथा संचार प्रववलि सबिरिी आिारभतू 
ज्ञान आदान प्रदान गराउने, 

•  ववद्यतुीय शासन स्थापनाको क्रममा कायादिय÷वडाको इरटरनेट सेवा, वि वाइफाई व्यवस्थापन, 

वेवसाइट, लडम्जटि नागररक वडापि, ई. िाम्जरी, सामवुिक एस.एम.एस., अलडयो नोवटस वोडद, मोवाइि 
एम््िकेसन जस्ता कायदमा सियोग गने, 

•  शािाको कायदके्षिसँग सबिम्रित सूचना तथा जानकारी प्रवाि गने, 

•  म्जबमा रिेको रम्जस्टर अलभिेि, प्रलतवदेन फाइि तथा अरय सबपम्त्तको दरुुस्त र सिी व्यवस्था गने, 

• गराउने तथा कमदचारीिरु सरुवा िँेदुा आफनो म्जबमामा रिेको सामानिरुको िरिझुारथ गने तथा गनद 
िगाउने, 

•  समयमा कायदसबपादन िनु नसकेमा सोको पूणद जवाफदेविता विन गने, 
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कानून शािा 

यस शािािे िहाशािा प्रिुि प्रनत उिरदायी र प्रिुि प्रशासकीय अधिकृतको ननदेशनिा रही देहायका कायाहरु 
प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउनपुनेछः 

•  मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  रयावयक सलमलतको सम्चवाियिाइद सियोग गने सबिरिी कायद, 
•  मेिलमिाप र मध्यस्थता, लनणदय तथा फैसिा कायादरवयन, 

•  स्थानीय रयावयक सलमलतिे गरेका आदेश र फैसिा कायादरवयनमा सियोग 

•  मानव अलिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्िन रयाय तथा मिेलमिाप र मध्यस्थता, लनणदय तथा फैसिा 
कायादरवयन सबिरिी कायद, 

•  नगरपालिकामा रयावयक लनणदय तथा फैसिा कायादरवयन सबिरिी कायद, 
•  मेिलमिाप केरद्र, इजिास कक्षको सञ्चािन र व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिका र वडा कायादियिरूिाई कानूनी राय, परामशद उपिब्ि गराउने सबिरिी कायद, 
•  स्थानीय राजपिमा प्रकाशन गररनपुने सूचना र अरय यस्तै ववषय सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिका ववरुद्ध परेका ररट, लनवदेन र पनुरावदेन सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकाको तफद िाट वफरादपि, प्रलतउत्तरपि, ररट लनवदेन, लिम्ित जवाफ, पनुरावेदनपि तयार गरी 
• सबिम्रित लनकायमा पठाउन ेकायद, 
•  वविायन सबिरिी कामको िालग नगरपालिकाको ऐन, लनयम, वविेयक तजुदमा, कायदपालिका तथा नगर 

सभामा पेश गनुदपने ववलभन्न नीलत, लनयमको मस्यौदामा संयोजन तथा पेश सबिरिी कायद, 
•  नीलत, कानूनको प्रमाणीक प्रलतको संरक्षण, प्रकासन सबिरिी कायद, 
•  रयावयक सलमलतको सम्चवािय सबिरिी कायद, 
•  वववाद उजरुीको कारवादिी र वकनाराको अलभिेिीकरण एवं संरक्षण सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिका ववरुद्ध परेका ररट, लनवदेन र पनुरावदेनको अलभिेिको व्यवस्थापन र संरक्षण सबिरिी 

कायद, 
•  मेिलमिाप केरद्र, इजिास कक्षको सञ्चािन र व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 

आन्तररक िेिापररक्षण इाकाइ 

आरतररक िेिापररक्षण इकाइको कायदवववरण 

• िेिापरीक्षण सबिरिी नीलत तथा कायदक्रमको िांका तयारी स्वीकृत पिात कायादरवयन गने, गराउने, 
•  िेिापरीक्षण वववरण (िेरुजूको िगत समेत) को अलभिेि व्यवस्थापनको कायद गने, 

•  िेिापािन सबिरिी क्षमता ववकास सबिरिी कायद गने, 

•  वावषदक आयव्यय र िरौटीको आरतरीक िेिापरीक्षण सबिरिी कायद गने, 

•  वावषदक स्वीकृत िजेटको आिारमा आयव्यय िरौटी सबिरिी वववरण माग गरी आरतररक                  
िेिापरीक्षण प्रलतवदेन कायद गने, गराउन,े 

•  आरतररक िेिापरीक्षण प्रलतवदेन कायदको िालग वावषदक कायदयोजना तयार पारी पेश गने, 

•  िेिा सलमलतको सदस्य सम्चव भई कायद गने, िेिा सलमलतको सम्चवाियको काम गने, 

•  शािाका कमदचारीिरुिाई कामको कायदववभाजन गराई कायदको म्जबमवेारी ददने, 
•  आरतररक िेिापरीक्षण प्रलतवदेन कायदका चौमालसक प्रलतवदेन पेश गने, 



51 
 

•  आरतररक िेिापरीक्षण प्रलतवदेन कायदमा देम्िएका नीलतगत कमी कमजोरी िटुी सिुारका िालग सझुाव 
सवित पेश गने, 

•  कायादियको िररद, ठेक्का, उपभोिािाट गररने कायदको यथेष्ट वववरण माग गरी प्रचलित कानून िमोम्जम 
भए नभएका सबिरिमा प्रलतवेदनमा सझुाव सवित पेश गने, 

•  ववलभन्न मिाशािा, शािा एवं सरोकारका के्षिमा समरवय वरेुज ुकम गनद जोड ददने, 
•  िेिापरीक्षणसँग सबिम्रित ववलभन्न पररपििरु, ऐन तथा लनयमिरु संकिन गने र आवश्यक 

दफाउत्तारगरी कायादरवयन गने र आवश्यक भए वडािरुमा पठाउने, 
•  शािाको कायद क्षेिसँग सबिम्रित सूचना तथा जानकारी प्रवाि गने, 

 

पूवााधार ववकास महाशाखा 

  

सडक, मसचाइ तथा अन्य पूिाािार विकास 
शािा 

 

  आिास, भिन तथा नतशापास शािा 

 

  

  

िातािरण, सरसफाइा तथा विपद व्यिस्थापन 
उपशािा 

 

महाशाखाको काया वववरण (काम, कताव्य र अधधकार) 
 

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवि सडक, भसचंाई,साना जलववद्युत, खानेपानी) 
• स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, मसचंाई सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना 

कायाान्ियन र ननयिन गने ।  

• स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, झोिुङ्खगे पुि, पुिेसा, मसचंाई र तटबन्िन सम्बन्िी 
स्थानीय तहको गुरुयोजना तजुािा, ननिााण र स्तरोन्ननतका आयोजना पहहचान, अध्ययन, 

कायाान्ियन, ििात, सम्भार र ननयिन गने । 
• स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत मसचंाई प्रणािीको सञ्चािन, ििात सम्भार, सेिा शुल्क 

ननिाारण र संकिन व्यिस्थापन गने । 
• स्थानीय तटबन्ि, नहद तथा पहहरो ननयन्त्रण तथा नदी व्यिस्थापन गने । 
• स्थानीय िानेपानी, साना जिविद्युत आयोजना, िैकख्ल्पक उजाा सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड र 

योजना कायाान्ियन र ननयिन गने । 
• जनसहभाधगतािा आिाररत स्िदेशी िगानीिाई प्राथमिकता हदई जिस्रोतको बहुउपयोगी विकासका 

कायाक्रिको तजुािा र कायाान्ियन गने । 
• साना जिविद्युत आयोजना सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा, 

कायाान्ियन र ननयिन गने । 
• स्थानीय विद्युत वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र ननयिन गने । 
• स्थानीय िानेपानी सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्ियन र ननयिन गने । 
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• सिासािारणिाई स्िच्छ िानेपानीको उपिब्िता, िानेपानी सेिा व्यिस्थापन र िहसुि ननिाारण  
गने। 
 

भवन संहहता, मापदण्ड र तनमााण  

• सहरी विकास, बस्ती विकास र भिन सम्बन्िी स्थानीय तहको नीनत, कानून, िापदण्ड र योजना 
तजुािा, आयोजना पहहचान, अध्ययन, कायाान्ियन र ननयिन गने । 

• राख्ष्रय भिन संहहता र िापदण्ड बिोख्जि भिन ननिााण अनुिनत र ननयिन गने । 
• स्थानीय तहका सरकारी भिन, विद्यािय, सािुदानयक भिन, सभागहृ तथा अन्य सािाजननक भिन 

र संरचना ननिााण र ििात सम्भार गने । 
• भिन र ननिााण सम्बन्िी संघीय र प्रादेमशक आयोजना, पररयोजना कायाान्ियनिा सिन्िय, 

सहजीकरण र सहयोग गने । 
बसोबास तथा आवास 

• प्रदेशस्तरसंगको सिन्ियिा आिारभूत बसोबास योजना ननिााण गने । 
• अव्यिख्स्थत बसोबासको व्यिस्थापनका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्ियन गने । 
• योजनािद्ि र व्यिख्स्थत िस्ती विकासका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्ियन गने ।  

• एकीकृत िस्ती विकासका िाधग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यिस्थापन गने । 
• स्थानीयस्तरिा सुकुम्बासी सम्बन्िी सिस्या सिािानका िाधग जीविकोपाजान र बसोबास व्यिस्था 

गने । 
• स्थानीय तहिा आिारभूत आिासका योजना तजुािा र कायाान्ियन गने । 
वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
•  िातािरणीय प्रभाि तथा त्यसको असर र िातािरण संरक्षणको िाधग भएका प्रयासहरुको 

प्रभािकारीता बारे अनुगिन तथा िूल्याङ्खकन सम्बन्िी काया, 
•  फोहोरिैिाको िैकख्ल्पक प्रयोगको संभािनाहरुको पहहचान गने तथा सोको कायाान्ियनिा नीनत 

क्षेत्र पररचािनको िाधग आिश्यक नीनत ननयिहरु ननिााण सम्बन्िी काया, 
•  नगर क्षेत्रको हररयािी संरक्षण तथा प्रबिानको िाधग विमभन्न पाका , बगैंचा, विकास तथा अन्य 

कायाक्रिहरु तयार गने तथा कायाान्ियनिा सम्बद्ि पक्षको सहयोग मिने व्यिस्था मििाउने 
सम्बन्िी काया, 

•  िातािरण ितै्री स्थानीय शासनको प्रिद्र्िन, 

•  िन, जङ्खगि, िन्यजन्तु, चराचुरुङ्खगी, जि उपयोग, िातािरण, पयाािरण तथा जैविक विवििता 
सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा तथा कायाान्ियन र ननयिन सम्बन्िी 
काया, 

•  सािुदानयक, ग्रािीण तथा शहरी, िामिाक, किुमियती िनको संरक्षण, सम्िद्र्िन, उपयोग र ननयिन 
सम्बन्िी 

• नीनत तथा कायाक्रि तजुािा र कायाान्ियन सम्बन्िी काया, 
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•  ननजी तथा व्यिसानयक िनको प्रिद्र्घन र ननयिन तथा सािाजननक िािी जग्गा, पािा िा 
क्षेत्रिा िकृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 

•  स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरण र जिािार तथा िन्ययजन्तुको संरक्षण व्यिस्थापन सम्बन्िी 
नीनत, कानून, कायाक्रि तजूािा, कायाान्ियन र ननयिन सम्बन्िी काया, 

•  िायु तथा ध्िनीको प्रदषूण ननयन्त्रण, हाननकारक पदाथाहरूको ननयिन तथा ननयन्त्रण सम्बन्िी 
काया, विपद व्यिस्थापन सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड, कायायोजना तथा स्थानीयस्तरका 
आयोजनाको कायाान्ियन सम्बन्िी काया, 

•  विपद्, जोखिि न्यूनीकरण काया योजना विपद् पूिा तयारी, िोज तथा उद्िार, राहत सािग्रीको 
पूिा भण्डारण, वितरण र सिन्िय, पुनस्र्थापना र पुनननािााण सम्बन्िी काया, 

•  विपद्जोखिि क्षते्रको नतसाङ्खकन तथा िस्तीहरूको पहहचान र स्थानान्तरण सम्बन्िी नीनत 
कायाक्रि तजुािा र कायाान्ियन सम्बन्िी काया, 

•  विपद्व्यिस्थापनिा सङ्खघ, प्रदेश र स्थानीय सिुदाय, संघ संस्था, ननजी क्षेत्रसाँग सहयोग, सिन्िय 
र सहकाया सम्बन्िी काया, 

•  विपद्जोखिि न्यूनीकरणका िाधग पूिा सूचना प्रणािी सम्बन्िी काया, 
•  स्थानीय आपतकािीन काया सञ्चािन प्रणािीको स्थापना र सञ्चािन सम्बन्िी काया, 

फोहोरमैला व्यवस्थापन 

•  फोहोरिैिा सङ्खकिन, पुनः उपयोग, प्रशोिन, बबसजान र सोको सेिा शुल्क ननिाारण र ननयिन 
तथा ढि ननकास सम्बन्िी काया, 

•  ल्याण्डकफि साइटको व्यिस्था र िजै्ञाननक रुपिे व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  दैननक रुपिा फोहोरिैिा संकिन गरी व्यिस्थापन तथा नीख्ज क्षते्र पररचािन तथा व्यिस्थापन 

सम्बन्िी काया, 
•  फोहोर व्यिस्थापन सम्बन्िी सचेतना फैिाउने तथा पुनचकक्रय या पुनः प्रयोगिा कायाक्रिहरु 

ननिााण र सञ्चािन सम्बन्िी काया, 
 

सडक लसचँाइद तथा अरय पूवादिार ववकास शािा:  
• ववकास आयोजना तथा पररयोजना सबवरिी नीलत कानून मापदण्ड तजुदमा र लनयमन , 
• नगरपालिकाको आवलिक तथा दीिदकािीन ववकास गरुूयोजना लनमादण सबवरिी काम , 
• सिभालगतामूिक प्रकृयामा आिाररत नगर स्तरीय िावषदक योजना तजुदमा सबवरिी कामिरू ,  

• नगरसभािाट स्वीकृत िावषदक ववकास कायदक्रमको कायादरवयन,उपभोिा सलमलत पररचािन, 
कायदक्रमको अनगुमन, आवलिक समीक्षा तथा मूलयांकन सबवरिी कामिरू , 

• शिरी पूवादिार ववकासका िालग यातायात गरुूयोजना तजुदमा, यातायात सबवरिी नीलत, लनयम, मापदण्ड 
लनिादरण तथा लनयमन , 

• नगर स्तरीय सडक तथा यातायात व्यवस्था सबवरिी कामिरू , 
• ववद्यतु,उजाद तथा सडक ित्ती सबवरिी काम , 
• लसंचाइद तथा जि उत्पन्न प्रकोप लनयरिण सबवरिी काम , 
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• सति तथा भमूीगत िानेपानी आयोजना कायादरवय र सदुृढीकरण सबवरिी काम , 
• नगरसभािाट स्वीकृत िावषदक ववकास कायदक्रमको ववस्ततृ आयोजना प्रलतवदेन( DPR)तयारी,  

• कायादरवयनमा रिेका आयोजना,पररयोजना, कायदक्रममा प्राववलिक रेिदेि तथा सपुररवके्षणका माध्यमिे 
गणुस्तरीयता कायम गने,  

• वडा स्तरमा सञ्चािन िनुे आयोजना/कायदक्रममा प्राववलिक सेवा उपिव्ि गराउने ,  

• भ-ूउपयोग तथा भ ूिगीकरणमा आिाररत आवास तथा वस्ती ववकास सबवरिी कायदिरू, 
• जग्गा नापी तथा नक्शा सबवरिी कामिरू, 
• भकूबप प्रलतरोिी सावदजलनक भवन तथा संरचनाको ववकास र अलभमिुीकरण , 
• भवन लनमादण सबवरिमा राविय भवन संवितामा आिाररत स्थानीय भवन लनमादण मापदण्ड लनिादरण ,  

• नगर के्षिमा लनमादण िनुे सवै वकलसमका सावदजलनक, व्यवसावयक तथा लनजी भवनिरूको स्वीकृत 
मापदण्डका आिारमा नक्शापास गरी लनमादण इदजाजत ददने र लनमादण सबपन्न प्रमाणपि ददने , 

• रामग्राम नगर ववकास सलमलतसंग स्वीकृत नगर ववकास योजना कायादरवयनका िालग नगरपालिकाको 
फोकि ्वाइदरटको रूपमा काम गने, 

• नगरिाइद सूचना प्रववलि मैिी नगरका रूपारतरण गनद संचार तथा प्रववलि ववकासका काम गने , 
• तोवकए िमोम्जमका कामिरू गने ।  

आवास भवन तथा नक्सा पास शािा 
• नगरपालिका के्षिमा व्यवम्स्थत िसोिासका िालग कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकामा अव्यवम्स्थत िसोिास व्यवस्थापन कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन तथा एकीकृत 

वस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन तथा नगरपालिका 
के्षिको भ–ूउपयोग नीलत, योजना, कायदक्रम तजुदमा र कायादरवयन सबिरिी कायद, 

•  आिारभतू आवासका योजना तजुदमा र कायादरवयन, वस्ती ववकास सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड 
तयार गने कायदमा सियोग गने र कायादरवयन र लनयमन सबिरिी कायद, 

•  शिरीकरण, वस्ती ववकास सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुदमा र कायादरवयन, 

•  आफ्नो के्षिको भउूपयोग नीलत, योजना, कायदक्रम तजुदमा र कायादरवयन, 

•  नगर क्षेिको के्षििरुको ववभाजन (जोलनङ्ग) गने कायदक्रम सबिरिी कायद, 
•  नगर के्षिको भउूपयोग योजना, कायदक्रम तजुदमा कायदमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  नगरपालिकामा अव्यवम्स्थत िसोिास व्यवस्थापन कायदक्रमको िलग योजनािद्ध र व्यवम्स्थत वस्ती 

ववकासका कायदक्रम तजुदमा र कायादरवयन, 

•  एकीकृत वस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन 

•  भलूमको वगीकरण अनसुारको िगत सबिरिी कायद, जग्गाको वकत्ताकाट र भमूी िगत (नक्सा, 
से्रस्ता) 

• लनमादण र संरक्षण,  जग्गाको वकत्ताकाट र नक्सा से्रस्ता लनमादण र संरक्षण सबिरिी कायद, 
•  सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिादरण तथा ववतरण सबिरिी कायद, 
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•  संघीय र प्रदेश कानून िमोम्जम स्थानीय तिमा सकुुबिासी पविचान र अलभिेि व्यवस्था र वसोवास 

व्यवस्था, 
•  घरजग्गा िनी दताद प्रमाणपूजाद ववतरणको िालग िगत व्यवस्थापन 

•  भलूमको वगीकरण अनसुारको िगत तयार तथा जग्गाको वकत्ताकाट र भमूी िगत (नक्सा, से्रस्ता) 
लनमादण र संरक्षण, 

•  सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिादरण तथा ववतरणमा समरवय र सिजीकरण, 

•  भवन सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्डको तजुदमा कायदमा सियोग गने सबिरिी कायद तथा भवन 
सबिरिी  नीलत, कानून, मापदण्ड, कायादरवयन र लनयमन, 

•  राविय भवन संविता तथा मापदण्ड िमोम्जम भवन लनमादण अनमुलत र लनयमन, 

•  लनमादण मापदण्डको आिारमा लनमादण ईजाजत प्रदान भवन लनमादणको नक्सा स्वीकृलत, संशोिन, 

लनयमन सबिरिी कायद, 
•  नक्सा पासको मापदण्ड तथा ईजाजत प्रकृया तथा फारामिरुमा समयसापेक्ष रुपमा पररमाजदन 

सबिरिी  कायद, 
•  सरकारी, ववद्यािय र सामदुावयक भवन, सभागिृ र अरय सावदजलनक भवन एवं संरचना लनमादण र 

ममदत संभार,  घर तथा भवन लनमादण सबपन्न प्रमाणपि ददने सबिरिी कायद, 
•  राविय भवन संविता तथा मापदण्ड िमोम्जम भवन लनमादण अनमुलत र लनयमन सबिरिी कायद, 
•  परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रिािय संरक्षण, सबिद्र्िन र पनुःलनमादण कायदमा सियोग सबिरिी 

कायद, 
•  भवन सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड तजुदमा कायदमा सियोग तथा सो सबिरिी योजनाको 

कायादरवयन र लनयमन सबिरिी कायद, 
•  भवन तथा योजना मापदण्ड कायादरवयन तथा भवन आचार संविता कायादरवयन, 

•  घर नक्सा पासका िालग लनवदेन दताद, घर नक्सा चेक जाँच, सलियारका नाममा सूचना जारी, घर 
नक्सा स्थिगत सजदलमन सबिरिी कायद, 

•  अस्थायी नक्सा पास ईजाजत जारी, स्थायी ईजाजतको िालग लनिेदन दताद, स्थायी ईजाजतको िालग 

• स्थिगत चेक जाँच, घर सबपन्नको िालग स्थिगत लनरीक्षण र स्थायी ईजाजत प्रमाणपि जारी सबिरिी  
कायद, 

•  लनमादण कमीिरुसँग समय समयमा समरवयात्मक कायद, 
•  घर नक्सा वववाद उजरुी दताद, अलनयलमत लनमादण कायद अनगुमन तथा कारवािी सबिरिी कायद, 
•  उजरुी उपर छिफि पिाचार स्थिगत नाप नक्सा चेक जाँच तथा वववालििान, 

•  भवन लडजाइन तथा नक्सा िनाउने कायदका िालग Engineers Training घर िनी अलभमिुीकरण 
तालिम सञ्चािन, 

•  भवन संविता कायादरवयन दर Compliance Check सबिरिी कायद, 
•  अलनयलमत संरचना भत्काउन वट्पणी उठाउने, आदेश भएमा भत्काउन जाने, 
•  सरुम्क्षत लनमादण प्रकृयाका िालग समदुाय स्तरमा अलभमिुीकरण तालिम सञ्चािन, 

•  भ–ूसंरचना प्रणािी आिाररत भवन लनमादण सबिरिी कायद, 
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•  नगरपालिकाको सडकिरुको िगीकरण र नामाकरण गनद आवश्यक सियोग प¥ुयाउन ेर रेकडद 
व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 

•  मापदण्ड भवन संविता अध्यावलिक गने कायद । 

•  नगरपालिकामा अव्यवम्स्थत िसोिास व्यवस्थापन कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन, 

•  घर नक्सा पास गदाद अपनाइने प्रकृया, कायदववलि र संिग्न राख्नपुने कागजातिरु िारे नगरवासीिाई 
जानकारी गराउने कायद, 

•  लनमादण कायद सबपन्न पलछ प्राववलिक लनरीक्षण तथा लनमादण सबपन्न प्रमाणपि सबिरिी कायद, 
•  घर नक्सा लमलसििरु सरुम्क्षत राख्न ेर व्यवस्थापन सबिरिी कायद तथा घर नक्साको प्रलतलिवप 

सबिरिी कायद, 

वातावरण सरसफाई तथा ववपद व्यवस्थापन उपशािा 
• वातावरण, पयादवरण तथा जैववक वववविता सबिरिी स्थानीय नीलत, मापदण्ड, योजना तथा कायदक्रमको 

कायादरवयन सबिरिी कायद, 
•  वन, वातावरण, ववपद र जिवाय ुपररवतदन अनकुुिन सबिरिी नीलत, कानून र मापदण्ड तजुदमा 

 सामदुावयक, ग्रामीण तथा शिरी, िालमदक, कवलुियती वनको संरक्षण, सबवद्र्िन, उपयोग र लनयमन 
सबिरिी कायद, 

•  स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जिािार तथा वरयजरतकुो संरक्षण व्यवस्थापन सबिरिी नीलत, 

कानून, कायदक्रम तजूदमा, कायादरवयन र लनयमन, 

•  वन, वातावरण संरक्षण र ववपद्व्यवस्थापन सबिरिी ऐन लनयम, कायदववलि र मापदण्डको 
कायादरवयन, 

•  ववपद् व्यवस्थापन सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायादरवयन र 

लनयमन,  

•  पाकद , उद्यान, िोिा वकनार, सडक वकनार र सावदजलनक क्षेिमा सडक ित्ती, िररयािी तथा सरुदरता 
कायम सबिरिी कायद, 

•  ववपद्व्यवस्थापन तथा जिवाय ुउत्थानशीि, योजना ववपद प्रलतकायद योजना तजुदमा र कायादरवयन, 

•  नगर क्षेिको फोिोरमैिा व्यवस्थापनको िालग फोिोरमैिा संकिन, स्थानारतरण, पररविन, पनुःप्रयोग 
तथा अम्रतम लिसजदन सबिरिी ववलि तथा प्रवक्रया तयार, फोिोरमैिा व्यवस्थापन सेवा सञ्चािन, 

•  वातावरणमैिी स्थानीय शासनको प्रवद्र्िन कायादरवयन, 

•  स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन तथा जिवाय ुउत्थानशीि योजना तजुदमा, कायादरवयन र अनगुमन तथा 
समीक्षा,  ववपद्व्यवस्थापनका उपिब्ि सािन, स्रोत र जनशम्ि पररचािन, 

•  वन उपभोिासँगको समरवय र समूिको व्यवस्थापनमा सियोग सबिरिी कायद, 
•  नदी वकनार, दित्तर, वित्तर, नदी उकास, निर वकनार तथा सडक वकनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

सबिरिी कायद, 
•  लनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रिद्र्घन र लनयमन सबिरिी कायद, 
•  सावदजलनक िािी जग्गा, पािा वा के्षिमा वृक्षारोपण, सबभार, उपयोग र व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
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•  जडीिटुी तथा अरय गैरकाष्ठ वन पैदावार सबिरिी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्किन, प्रवद्र्घन, प्रशोिन, र 
िजार व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 

•  नसदरी स्थापना, लिरुवा उत्पादन, ववतरण, िकृ्षारोपण र प्रवद्र्िन र शिरी िररयािी ववकास सबिरिी 
कायद, 

•  वरयजरतिुाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
•  जैववक वववविताको अलभिेि तथा सामदुावयक भसंूरक्षण र सोमा आिाररत आय आजदन कायदक्रम 

सबिरिी कायद, 
•  भसंूरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजरय सामदुावयक तथा जिवायू पररवतदन अनकूुिन सबिरिी कायद, 
•  स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जिािार तथा वरययजरतकुो संरक्षण व्यवस्थापन सबिरिी नीलत, 

कानून, कायदक्रम कायादरवयन सबिरिी कायद, 
•  िररयािी तथा िररत क्षेिको प्रवदद्धन कायदक्रम सञ्चािन, सबिरिी कायद, 
•  वाय ुतथा ध्वनीको प्रदूषण लनयरिण सबिरिी कायद तथा िालनकारक पदाथदिरूको लनयमन तथा 

लनयरिण सबिरिी कायद, 
•  वृक्षारोपण तथा पविरो लनयरिण कायदक्रम सबिरिी कायद, 
•  जिवायू पररवतदन अनकुुिन कायदक्रम सञ्चािन र प्रवद्र्िन, सबिरिी कायद, 
•  ववपद्जोम्िम रयूनीकरण तथा व्यवस्थापन सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका 

आयोजना तजुदमा सबिरिी कायद तथा कायदक्रमिरुको कायादरवयन सबिरिी कायद, 
•  जोम्िम रयूनीकरण, ववपद्पूवद तयारी तथा प्रलतकायद कायद योजना तजुदमा र कायादरवयन सबिरिी 

कायद, 
•  ववपद् पूवद तयारी सबिरिीकायद, िोज,उद्धार तथा राित सामग्रीको पूवद भण्डारण, समरवय र ववतरण 

सबिरिी कायद, 
•  ववपद्जोम्िम क्षेिको नक्साङ्कन तथा वस्तीिरूको पविचान र स्थानारतरण सबिरिी कायद, 
•  ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघसंस्था, लनजी के्षिसँग सियोग, समरवय र 

सिकायद,  ववपद्जोम्िम रयूनीकरणका िालग पूवद सूचना प्रणािी सबिरिी कायदक्रमको तजुदे मृा र 
कायादरवयन, 

•  िारुणयरि तथा एबििेुरसको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
•  स्थानीय आपतकािीन कायद सञ्चािन केरद्र सञ्चािन सबिरिी कायद, 
•  फोिोरमैिा सङ्किन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, लिसजदनको व्यवस्था सबिरिी कायद, 
•  स्यानीटरी लयाण्डवफि साइट व्यवस्थापन र त्यस्को सञ्चािन सबिरिी कायद, 
•  फोिोर व्यवस्थापन सबिरिी सचेतना कायदक्रम सञ्चािन सबिरिी कायद, 
•  कुविने फोिोरिाट कबपोष्ट मि िनाउने र कृवषमा प्रयोग गने अथादत िायोग्याँस (उजाद) उत्पादन 

गरी िाना पकाउने ईरिनको रुपमा प्रयोग गने र ईरिनमा आत्मलनभदर िनुे सबिरिमा सचेतना 
सबिरिी कायद, 

•  ववेाररसे मतृ चौपाय गाईगोरु, भैंसी, कुकुर, लिरािोको व्यवस्थापन सबिरिी कायद तथा वेवाररसे गाई 

वस्तिुरु संकिन गरी काम्रजिाउस व्यवस्थापन सबिरिी कायद, 
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सामाजजक ववकास महाशाखा 

  

स्िास््य सेिा शािा 
  

िहहिा,बािबामिका तथा सािाख्जक सिािेशीकरण 
विकास उपशािा 

सािाख्जक सुरक्षा तथा पंजीकरण उपशािा 

  

मशक्षा, संस्कृनत युिा तथा िेिकूद 
विकास शािा 

  
आिारभूत तथा िाध्यमिक मशक्षा उपशािा 
युिा, िेिकुद, संस्कृनत, पयाटन विकास तथा 
राख्ष्रय/अन्तराख्ष्रय सिन्िय उपशािा 

 
 

सामाम्जक ववकास मिाशािा 
िहाशािा प्रिुि तथा िहाशािाको काया वििरण (काि, कताव्य र अधिकार) 
आधारभूत तथा माध्यभमक भशक्षा सम्बन्त्धी 

• प्रारख्म्भक बाि मशक्षा तथा विद्यािय मशक्षा, अनौपचाररक मशक्षा, िुिा तथा िैकख्ल्पक (गुरुकुि, 

िदरसा, गुम्बा आहद) एिि ननरन्तर मसकाइ तथा विशेष मशक्षा सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड, 

योजना, कायाान्ियन र ननयिन गने । 
• प्राविधिक मशक्षा तथा व्यािसानयक तामििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिनत र ननयिन   गने 

। 
• आिारभूत तथा िाध्यमिक मशक्षा सम्बन्िी पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्री वितरण र कायाान्ियन गने 

। 
• विद्यािय मशक्षक एिं किाचारीको व्यिस्थापन गने । 
• विद्यािय नतसाकंन, विद्याियको अनुिनत, स्िीकृनत, सिायोजन र ननयिन गने । 
• शैक्षक्षक पूिाािार ननिााण र ििात सम्भार गने गराउने। 
• आिारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यिस्थापन गने । 
• विद्याथी मसकाइ उपिख्ब्ि परीक्षण र व्यिस्थापन गने । 
• विद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिवृिको व्यिस्थापन गने । 
• शैक्षक्षक परािशा सेिाको अनुिनत तथा ननयिन गने । 
• स्थानीय तहका शकै्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण, प्रिद्ािन र स्तरीकरण गने । 
• स्थानीय पुस्तकािय र िाचनािय सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गने । 
• िाध्यमिक तहसम्िको शैक्षक्षक कायाक्रिको सिन्िय र ननयिन गने । 

 

भशक्षा, सस्कृती, युवा तथा खेलकुद ववकास सम्बन्त्धी 
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• िाध्यमिक विध्यािय सञ्चािनको िाधग कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्िको स्िीकृती प्राप्त सिै 
िाध्यमिक विध्याियको शकै्षक्षक नीनत, ननयि, िापदण्ड, योजना ननिााण, कायाान्ियन तथा 
ननयिन सम्बन्िी कािहरू , 

• शैक्षक्षक विकास, अध्ययन अध्यापनको अिस्था,पाठ्यक्रि र पाठ्यसािाग्रीको वितरण र 
व्यिस्थापन, शैक्षक्षक प्रशासन, विषयगत मशक्षकको अिस्था, मशक्षक विद्याथी अनुपात, भौनतक 
पूिाािारको अिस्था िगायत नगर मशक्षा ऐन र ननयिाििीिे तोके बिोख्जिका कािहरू , 

• िाध्यमिक तहिा मिइाने परीक्षा सञ्चािन, सिन्िय तथा अनुगिन सम्बन्िी कािहरू , 
• पूिा प्राथमिक ( Pre-school ) तथा आिारभूतविद्यािय (कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्ि ) 

सञ्चािनको अनुिनत प्राप्त विद्याियको नतशांकन, अनुिनत, सिायोजन तथा ननयिन काया, 
• प्रारंमभक बाि मशक्षा तथा विद्यािय मशक्षा,अनौपचाररक मशक्षा,िुिा तथा िैकख्ल्पक मशक्षा, 

ननरन्तर मसकाइा तथा विशेष मशक्षा सम्िन्िी नीनत, योजना तजुािा तथा ननयिन, 
• प्राविधिक मशक्षा तथा व्यिसानयक तामििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिनत र ननयिन  

• विद्याथी प्रोत्साहन, विद्याथी मसकाइा परीक्षण तथा छात्रबिृी वितरण र व्यिस्थापन, 
• आिारभूत तहिा कक्षा ८ को परीक्षा व्यिस्थापन तथा सिन्िय, 
• विद्यािय तहिा पुस्तकाियको सञ्चािन, पत्रपबत्रकाको उपिव्िता, सिुदायिा पुस्तकािय, 

िाचनािय, सािुदानयक मसकाइा तथा अध्ययन केन्र सञ्चािनको अिस्था र व्यिस्थापन, 
• सिै तहिा नगर स्तरीय पाठ्यक्रिको ननिाारण, नैनतक मशक्षा, िाि विकास केन्र तथा पूिा 

प्राथमिक विद्याियहरूको विकास, विस्तार र व्यिस्थापनको कायाहरू 

• स्थानीय स्तरिा िेिकूदको विकास र प्रिद्ािन सम्िख्न्ि कािहरू, 
• विमभन्न ककमसिका िेिकूद पूिाािारको विकासका कायाक्रि तजुािा तथा िेिकूद प्रनतयोधगता 

आयोजनािा टेिा र प्रोत्साहन , 
• युिा िक्षक्षत विमभन्न कक्रयाकिाप सञ्चािनका िाधग स्थानीय र बाह्य सङ्खघसंस्थासंग सिन्िय, 

सहकायाका कािहरू, 
• नगरमभत्र रहेका विमभन्न एनतहामसक तथा सांस्कृनतक िहत्िका घरोहरको िगत राख्ने, उचीत 

रेिदेि र संरक्षणका कायाक्रि तयार गने र विमभन्न सरकारी र गैर सरकारी सङ्खघसंस्था, गुठी, 
िामिाक सिूह तथा सिुदायसंग सहकाया गरी संरक्षण र सुरक्षाको व्यिस्था मििाउने,  

• नगरमभत्र परापूिाकाि देखि िनाउदै आएको चाडपिा, जात्रा, नतृ्य, बाजा, िमितकिा जस्ता पयाटकीय 
आकषाणका िौमिक संस्कृनतको संरक्षणका कायाहरू, 

• नगरस्तरीय पयाटन नीनत, ननयि, िापदण्ड तयार गरी गुरूयोजना तजुािा तथा कायाान्ियन,   

• स्थानीय पयाटकीय तथा सांस्कृनतक िहत्िका िठ, िख्न्दर, गुम्िा, िस्जीदको संरक्षण, 

• प्राकृनतक िा िानि ननमिात पयाटकीय आकषाणका संरचनाहरूको विकास, स्याहार र संरक्षण, 

• पयाटनको संभािनाका आिारिा साहमसक पयाटनको विकासिा जोड , 

• ग्रािीण पयाटनको विकास र विस्तारका िाधग होिस्टेको स्थापना, विकास र विस्तार, 

• ग्रािीण पयाटनको विकासको िाध्यििे रोजगारी मसजाना भइा गररिी न्यूनीकरणिा टेिा पुग्ने हुदा 
दक्ष जनशख्ततको विकासका िाधग ननजी क्षते्रसंग सहकाया गने , 
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• पयाटनको विकासिा ननजी क्षेत्रिाइा आकवषात गना सािाजननक ननजी साझेदारीिा आिाररत योजना 
कायाति पहहचान गरी िगानीका िाधग आकवषात गने , 

• तोककए बिोख्जिका अन्य कािहरू । 

 

खेलकुद सम्बन्त्धी 
• स्थानीयस्तरिा िेिकुदको संरचना पूिाािार ननिााण, सरंक्षण तथा विकास गने । 
• स्थानीयस्तरिा िेिकुद प्रशासन र संघसंस्थाको ननयिन र सिन्िय गने । 
• िेिकुद विकास र प्रिद्ािन गने । 
• राख्ष्रय, प्रादेमशक र स्थानीय िेिकुद प्रनतयोधगता आयोजना र सहभाधगता गने गराउने।  

स्वास््य सेवा शाखा 
• राख्ष्रय तथा प्रादेमशक िक्ष्य र िापदण्ड बिोख्जि स्थानीयस्तरको स्िास््य सम्बन्िी िक्ष्य र 

गुणस्तर ननिाारण गने । 
• राख्ष्रय र प्रादेमशक िापदण्ड अनुरुप अस्पताि र नमसाङ्खग होि, ननदान केन्र र अन्य स्िास््य 

संस्थाहरु र ख्तिननक दताा, सञ्चािन, अनुिनत र ननयिन गने गराउने। 
• आिारभूत स्िास््य सेिा सञ्चािन र प्रििान गने गराउने। 
• स्िास््य सेिा सम्बन्िी भौनतक पूिाािार विकास तथा व्यिस्थापन गने । 
• औषधिजन्य िनस्पनत, जडडिुटी र अन्य औषधिजन्य िस्तुको उत्पादन, प्रशोिन, र ननयिन गने।  

• स्िास््य बीिा िगायतका सािाख्जक सुरक्षा कायाक्रि व्यिस्थापन गने । 
• स्थानीयस्तरिा औषिी तथा अन्य िेडडकि उत्पादनहरुको न्यूनति िूल्य ननिाारण तथा ननयिन 

गने । 
• स्थानीयस्तरिा औषधिको प्रयोग र सुक्ष्ि जीि ननरोिक (Antimicrobial Resistance)न्यूनीकरण 

गने । 
• स्थानीयस्तरिा औषिी र स्िास््य उपकरणको िररद, भण्डार र वितरण गने । 
• स्थानीय स्िास््य सूचना प्रणािी व्यिस्थापन गने । 
• जनस्िास््य ननगरानी (पख्व्िक हेल्थ समभािेन्स) गने । 
• स्थानीयस्तरको प्रिद्ािनात्िक, प्रनतकारात्िक, उपचारात्िक, पुनास्थापनात्िक र प्यामिएहटभ 

स्िास््य सेिा सञ्चािन गने । 
• स्िस्थ जीिनशैिी, पोषण, शारीररक व्यायाि, योग अभ्यास, स्िास््यििृको पािनािगायतका 

जनस्िास््य सेिाको प्रिद्ािन गने । 
• जुनोहटक र कीटजन्य रोग ननयन्त्रण तथा व्यिस्थापन गने । 
• सुनता, िहदरा र िागुपदाथाजन्य िस्तुको प्रयोग, ननयन्त्रण तथा सचेतना अमभिदृ्धि गने । 
• आयुिेहदक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याधथक, प्राकृनतक धचककत्सा िगायतका परम्परागत स्िास््य 

उपचार सेिा व्यिस्थापन गने । 
• स्थानीयस्तरिा जनस्िास््य, आपत्कािीन स्िास््य, िहािारी ननयन्त्रण योजना र कायाान्ियन गने 

। 
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• स्थानीयस्तरिा सरुिा तथा नसने रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाि गने । 
• आकख्स्िक स्िास््य सेिा प्रिाह गने । 
• रतत सञ्चार सेिा, स्थानीय तथा शहरी स्िास््य सेिा गने । 
• औषधि पसि सञ्चािन र ननयिन गने । 
• आिारभूत स्िास््य र सरसफाई सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्ियन तथा ननयिन 

गने । 
• स्िस्थ िानेपानी र िाद्यपदाथाको गुणस्तर एिं िायु तथा ध्िनी प्रदषुण ननयन्त्रण गने । 
• सरसफाई सचेतना अमभिदृ्धि गने । 
• स्िास््यजन्य फोहोरिैिा व्यिस्थापन, संकिन, पुनउापयोग, विसजान, सेिा शुल्क ननिाारण र 

ननयिन गने । 
महहला बालबाभलका तथा सामाजजक समावेभशकरण ववकास उपशाखा 
 

• िहहिा हकहहत सम्िन्िी नीनत, ननयि, योजना तजुािा, कायाान्ियन, सिन्िय र ननयिन, 
• िहहिाको आधथाक, सािाख्जक, राजनीनतक सशख्ततकरण तथा क्षिता विकासका कायाहरू, 
• सिै ककमसिका घरेिु हहसंा िगायत िैंधगक हहसंा ननिारणका िाधग ननरोिात्िक, प्रिद्ािनात्िक र 

संरक्षणात्िक उपायहरू अििम्िन गदै वपडीतिाइा पुन:स्थापना गराउने कािहरू , 
• एकि िहहिाको हकहहत र संरक्षण सम्िन्िी कायाहरू , 
• बािबामिका, ककशोर ककशोरीहरूको हकहहत संरक्षणका िाधग स्थानीय नीनत, ननयि, कायाक्रि 

तजुािा तथा कायाान्ियन र ननयिन सम्िन्िी कािहरू , 
• बाििैत्री शासकीय प्रिन्ि, बाि तििको स्थापना, बाि सञ्जाि गठन, बाि गहृ स्थापना िगायत 

मशशु स्याहार केन्र र बाि विकास केन्र व्यिस्थापनका कािहरू,असहाय बािबामिका, सडक 
बािबामिकाको संरक्षणको िाधग बाि सुिार तथा पुन:स्थापना केन्रको व्यिस्थापन, 

• जेष्ठ नागररकको िगत अध्यािधिक गने, पररचयपत्र वितरण,स्िास््य सुवििा िगायत सािाख्जक 
सुरक्षा सम्िन्िी कािहरू ,  

• अपांगता भएका व्यख्तत तथा असहाय, असततको िगत अध्यािधिक गने, पररचयपत्र 
वितरण,सािाख्जक सुरक्षा तथा सुवििाको व्यिस्थापन र वितरण सम्िन्िी कािहरू ,  

• अपांग तथा असतत िैत्री पूिाािार ननिााण र सञ्चािनको व्यिस्था , 
• सािाख्जक सुरक्षा तथा सािाख्जक सिािेशीकरण सम्िन्िी स्थानीय नीनत, ननयि, िापदण्ड तजुािा 

, 
• सङ्खघीय सरकारबाट उपिव्ि सािाख्जक सुरक्षा कायाक्रि अन्तगात भिा िा बिृी पाउने सिैको िगत 

अद्यािधिक गने, तोककए बिोख्जििामसक बिृी सुवििा उपिव्ि गराउने, 
• व्यख्ततगत घटना दताा ( जन्ि,ितृ्यु,वििाह,बसाइासराइा,सम्िन्ि बबच्छेद र ििापुत्र ििापुत्री सम्िन्िी 

) अमभिेि अद्यावििक र व्यिस्थापन, आिनुनक प्रविधिको प्रयोगबाट घटना दतााको प्रिाणपत्र 
वितरण िगायत ननयमित प्रनतिेदन प्रस्तुती , 
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• सािाख्जक सुरक्षाको कायाान्ियनको िाधग सङ्खघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहिा आिश्यक सम्पका , 
सिन्िय तथा सहकाया गने , 
 

सामाजजक सुरक्षा तथा पँजजकरण उपशाखा 
• सािाख्जक सुरक्षा तथा सुवििाको वितरण व्यिस्थापन काया गने, 

•  सािाख्जक सुरक्षा प्राप्त गने नागररकहरुको रेकडा व्यिस्थापन गने, 

•  सािाख्जक सुरक्षा सम्बन्िी स्थानीय कायाक्रि सञ्चािन सम्बन्िी कायािा सहयोग गने, 

•  स्थानीय सािाख्जक सुरक्षा योजना र व्यिस्थापन तथा आिश्यक त्यांक संकिन एिं 
व्यिस्थापनका कायािा सहयोग गने, 

• सािाख्जक सुरक्षाको कायाान्ियनको सन्दभािा देखिएका द्विवििाहरु हटाउन सङ्खघ, प्रदेशसाँग 
सम्पका , सिन्िय गने, 

• आिुननक प्रविधििाफा त व्यख्ततगत घटना दताा (जन्ि, ितृ्यु, वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ि विच्छेद र 
ििापुत्र ििापुत्री), सम्बन्िी काया गने, 

• जन्ि, ितृ्यु, वििाह, बसाई सराई सम्बन्िी सशंोिनको काया गना पेश गने, 

• घटना दतााको अमभिेि दरुुस्त रुपिे सुरक्षक्षत राख्ने व्यिस्था मििाउने, 

• आिश्यक परेको सियिा तुरुन्त रेकडा उपिब्ि हुने गरी कम्पयुटर प्रणािीिा आिद्ि गने, 

• आफ्नोकाया क्षते्रसाँग सम्बख्न्ित सूचना तथा जानकारी प्रिाह गने, 

• आफ्ना उपशािा अन्तगातका सहायक स्तरका किाचारीहरुको कायावििरण तयार गरी उपिब्ि 
गराउन शािािा मसफाररस गने, 

• ख्जम्िा रहेको रख्जस्टर अमभिेि, प्रनतिेदन फाइि तथा अन्य सम्पविको दरुुस्त र सही व्यिस्था 
गने,गराउने तथा किाचारीहरु सरुिा हुाँदा आफनो ख्जम्िािा रहेको सािानहरुको बरबुझारथ गने, 

• उपशािा अन्तरगत सम्पादन हुने काि कारिाहीहरु सियिा हुनुपने व्यिस्था गने, कायासम्पादन 
हुन नसकेिा सोको पूणा जिाफदेहहता िहन गने, गराउने, 

 भशक्षा संस्कृती युवा तथा खेलकुद ववकास शाखा 
• मशक्षा सम्बन्िी नीनत, योजना तयार गरी कायाान्ियन गराउने र सो काया नीनत ननयि अनुरुप भए 

नभएको हेरी सुिार गनुापने भए सो अनुरुप गने, गराउन पेश गने, 

•  विद्याियिाई सूचना तथा प्रविधििैत्री मशक्षण मसकाई िातािरणको कायाक्रि तयार गरी 
कायाान्ियन गनेगराउने, 

•  बािबामिकाको हकहीत संरक्षण तथा िहहिा हक सम्बन्िी नीनत, योजना तजुािा र कायाान्ियन 
सम्बन्िी काया गने, 

•  गररबी ननिारण सम्बन्िी अध्ययन अनुसन्िान र स्थानीय रणनीनत तजुािा गरी कायाान्ियन 
गने, गराउने,  आिारभूत मशक्षा अननिाया र ननशुल्क तथा िाध्यमिक तहको मशक्षािाई ननशूल्क 
प्रदान गने नीनतिाई कायाान्ियन सम्बन्िी काया गने, 
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•  स्थानीय स्तरिा रहेका शकै्षक्षक ससं्था, नेपाि स्काउट, रेडक्रस, युिा पररषद् र विमभन्न गैरसरकारी 
संस्थाहरुको सहकायािा युिा पररचािन गरी िानिीय सिेा विपद्व्यिस्थापन तथा हदगो िातािरण 
संरक्षण जस्ता कायािा िाग्न प्रेररत गने, गराउने, 

•  पूिा प्राथमिक तथा आिारभूत तहको विद्यािय सञ्चािन अनुिनत तथा स्िीकृनत सम्बन्िी 
काि गने 

•  आिारभूत तहका विद्याियहरुिा पाठ्यपुस्तक वितरण व्यिस्थापन सम्बन्िी काि गने, 

•  पूिा प्राथमिक विद्यािय तथा आिारभूत तहका विद्याियहरुका विस्तार, थप कक्षा अनुिनत 
हदने, साने, गाभ्ने, नािसारी तथा नयााँ नािाकरण सम्बन्िी काि गने, 

•  आिारभूत विद्याियिा कायारत मशक्षकहरुको दरबन्दी मििान सम्बन्िी काि गने, गराउने, 

•  बबद्याथी कि भएका विद्याियहरुिाई गाभ्ने प्रयोजनका िाधग बबद्याथी संयया भौगोमिक 
अिस्था अनुकुिता जनसंयया अनुपातिाई आिार िानन सो सम्बन्िी र गामभएको विद्याियको 
सम्पनत संरक्षण सम्बन्िी कायािा सहयोग गने, 

•  विद्यािय किाचारीको अमभिेि व्यिस्थापन तथा तामिि सञ्चािन गने, गराउने, 

•  शैक्षक्षक परािशा सेिाको अनुिनत तथा ननयिन सम्बन्िी काया गने, 

•  स्थानीय पुस्तकािय, िाचनािय तथा सािुदानयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 
गने व्यिस्था मििाउन,े 

•  विमभन्न विद्याियको परीक्षा सञ्चािन ,ननयन्त्रण, ननयिन प्रकृयािाई सघाउने, 

•  संस्थागत विद्याियहरुको स्थिगत ननरीक्षण गरी ननयिानुसार सञ्चािन भए नभएको 
अनुगिन गरी ननयिानुसार सञ्चािन नभएको भए आिश्यक कारिाहीको िाधग मसफाररस गने, 

•  नगरस्तरीय पुस्तकािय सञ्चािन गना सहयोग गने, 

•  नगर क्षेत्र मभत्र मशक्षा, सािाख्जक विकाससाँग सम्बख्न्ित रणनीनत तथा योजना तजुािा गना 
आिश्यक सूचनाहरु संकिन गने, 

• युिा पररचािका िाधग नगर युिा नीनत तथा कायाक्रि तजुािा गना आिश्यक सहयोग सम्बन्िी 
काया, 

• युिा र िेिकुदिाई आिद्ि गरी अनुशामसत युिाहरुको पररचािन गना कायाक्रि सञ्चािन गरी 
युिािाई विकास प्रकक्रयििा संिग्न गराउन आिश्यक व्यिस्था सम्बन्िी काया, 

• िाख्ध्यिक विद्याियस्तरीय अनतररतत कक्रयकिाप सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गने, गराउने 
सम्बन्िी काया, 

• अनतररतत कक्रयाकिाप सम्बन्िी काया र िेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन सम्बन्िी काया, 
• नगरस्तरिा सञ्चािन हुने अन्तरविद्यािय स्तरीय, राष्रपनत रननङ मशल्ड, िेयरकप िगायतका 

प्रनतयोधगता सञ्चािन, सिन्िय एिं िगायतका अन्य कायाक्रिहरुिा सहयोग सम्बन्िी काया, 
• युिाको िेिकुदिा अमभरुची पैदा गराउन विमभन्न प्रकारका योजना तयार र कायाान्यन सम्बन्िी 

काया, 
• स्थानीय स्तरको शैक्षक्षक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रिद्र्िन र स्तरीकरण गने, गराउने, 
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•  युिाहरुिाई स्िरोजगार उन्िुि अनौपचाररक मशक्षा तथा ज्ञान तथा सीपहरुिाई आयिूिक 
कायाक्रिहरुसाँग आिद्ि गन ेकायाक्रि सञ्चािन गने, 

 

आधारभूत तथा माध्यभमक भशक्षा उपशाखा 
• प्रारख्म्भक बाि मशक्षा तथा विद्यािय मशक्षा, अनौपचाररक मशक्षा, तथा विशेष मशक्षा सम्बन्िी 

नीनत, कानून,िापदण्ड, योजनाको ननिााण, कायाान्ियन र ननयिन, 

•  नगर कायापामिकाबाट स्िीकृत शैक्षक्षक कायाक्रि कायाान्ियन सम्बन्िी काया, 
•  नगरपामिका क्षेत्रको मशक्षाको अिस्था, प्रगनत आहद सिेहटएको मशक्षा सम्बन्िी ख्स्थनतपत्र 

प्रकामशत सम्बन्िी काया, 
•  मशक्षाको गुणस्तर बढाउनको िाधग मशक्षक, प्रिानाध्यापक तथा व्यिस्थापन समिनतका 

पदाधिकारीहरूको सिय सियिा बैठक, गोष्ठी िा तामिि सञ्चािन, 

•  विद्याियिा मशक्षाको गुणस्तर िदृ्धि भए नभएको सम्बन्ििा िूल्याङ्खकन गरी अमभिेि राख्ने 
तथा सो सम्बन्ििा सुिारका िाधग आिश्यक काि  

•  िाध्यमिक मशक्षा उिीणा परीक्षाको िाधग रख्जष्रेशन फाराि भरेका विद्याथीको नाि, थर, उिेर 
प्रचमित कानून बिोख्जि संशोिन, 

•  सािुदानयक विद्याियिा कायारत मशक्षक तथा किाचारीको सेिा वििरण तथा अन्य अमभिेि 
अद्यािधिक सम्बन्िी काया, 

•  विद्याियहरुको ननरीक्षण, मशक्षकको तामिि तथा अन्य शैक्षक्षक कक्रयाकिाप सञ्चािन, 

•  विद्याियिा िागू गररएको पाठ्यक्रि, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसािग्री सम्बन्ििा सुिार गनुापने 
र ननःशुल्क पाठ्यपुस्तकको वितरण प्रणािीिाई प्रभािकारी बनाउने विषयिा व्यिस्थापन समिनत 
तथा मशक्षकको राय मिई सुझाि सम्बन्िी काया, 

•  सािुदानयक विद्याियका मशक्षक तथा किाचारीको तिबी प्रनतिेदन पाररत सम्बन्िी काया, 
•  विद्यािय व्यिस्थापन समिनत र मशक्षक अमभभािक संघ गठन सम्बन्िी काया, 
•  विद्यािय व्यिस्थापन समिनतको मसफाररसिा मशक्षकिाई विद्यािय सिय बाहेक िा 

विद्याियको ननयमित पठन पाठनिा असर नगने गरी अनतररतत सियिा अन्यत्र काया गना पूिा 
स्िीकृनत सम्बन्िी काया, 

•  कायासम्पादनको आिारिा विद्यािय व्यिस्थापन समिनत, मशक्षक अमभभािक संघ, 

प्रिानाध्यापक, मशक्षक एिं किाचारीहरुिाई पुरस्कार तथा दण्डका िाधग कायापामिका सिक्ष 
मसफाररस गने , 

•  विद्यािय सिायोजन कायाक्रििा सहजीकरण सम्बन्िी काया, 
•  मशक्षा सम्बद्ि परािशा सेिा, भाषा तामिि तथा प्रमशक्षण केन्र, टयूशन कोधचङ सेन्टर िाई 

ननयिन सम्बन्िी काया, 
•  आिारभूत मशक्षा अननिाया र ननशुल्क तथा िाध्यमिक तहको मशक्षािाई ननशुल्क प्रदान गने 

नीनतिाई कायाान्ियन सम्बन्िी काया, 
•  मशक्षा सम्बन्िी कायाक्रि तथा योजना तजुािा, कायाान्ियन गने, अनुगिन सम्बन्िी काया, 
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•  पूिा प्राथमिक तथा आिारभूत तहको विद्यािय सञ्चािन अनुिनत तथा स्िीकृनत सम्बन्िी 
काया, 

•  शैक्षक्षकस्तर सुिारका िाधग विद्यािय अनुगिन िूल्याङ्खकन सम्बन्िी काया, 
•  आिारभूत तहका विद्याियहरुिा पाठ्यपुस्तक वितरण व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  नगर क्षेत्रिा िातहातिा संचामित ससं्थागत विद्याियहरुको स्थिगत ननरीक्षण गरी 

ननयिानुसार सञ्चािन भए नभएको अनुगिन सम्बन्िी काया, 
•  विद्याियको नतसाङ्खकन, अनुिनत, स्िीकृनत, सिायोजन तथा ननयिन सम्बन्िी काया, 
•  परीक्षा व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  बबद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिवृिको व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  मशक्षाको पहुाँचबाट बख्ञ्चत सिूहिाई अनौपचाररक मशक्षाको विकास विस्तार गना विमभन्न 

कायाक्रिको सञ्चािन एिं सिन्िय सम्बन्िी काया, 
•  विषयगत मशक्षक मििान तामिि व्यिस्थापन तथा सञ्चािन सम्बन्िी काया, 
•  सािुदानयक विद्याियको शैक्षक्षक गुणस्तरिाई अमभिदृ्धि गना विद्याियिाई सूचना तथा 

प्रविधिितै्री मशक्षण मसकाई िातािरणको विकास सम्बन्िी काया, 
•  विपन्न बािबामिकाहरुिाई विद्यािय जान प्ररेरत गनाका िाधग पोषाक,पोवषिो िाजा र 

स्टेशनरीको व्यिस्था मििाउने सम्बन्िी काया, 
•  शैक्षक्षकस्तर सुिारका िाधग विद्यािय अनुगिन िूल्याङ्खकन सम्बन्िी काया, 
•  स्थायी मशक्षकको कायासम्पादन िूल्यांकन फाराि फाइमिङ व्यिस्था सम्बन्िी काया, 
•  स्थायी मशक्षकहरुको असािारण तथा अध्ययन बबदा रेकडा सम्बन्िी काया, 
•  विद्याियको नतसाङ्खकन, अनुिनत, स्िीकृनत, सिायोजन तथा ननयिन सम्बन्िी काि गने, 

•  प्राविधिक मशक्षा तथा व्यािसानयक तामििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिनत र ननयिन, 

•  िाध्यमिक तहसम्िको शकै्षक्षक कायाक्रिको सिन्िय र ननयिन, 

•  स्थानीय पुस्तकािय, िाचनािय तथा सािुदानयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा व्यिस्थापन, 

•  शैक्षक्षक परािशा सेिाको अनुिनत तथा ननयिन, 

•  विद्याियको शैक्षक्षक गुणस्तरिाई अमभिदृ्धि गना प्रविधि िैत्री मसकाइ र मशक्षण िाई कक्रयाशीि 
बनाउन ेसम्बन्िी काया, 

• प्राविधिक तथा व्यिसानयक मशक्षािाई जोड हददै बहुप्राविधिक मशक्षािय स्थापना सम्बन्िी काया, 
•  बबद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रिवृिको व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  संस्थागत तथा सािुदानयक िाध्यामिक विद्याियिा प्रिान अध्यापक ननयुख्तत प्रकक्रयाको िाधग 

आिश्यक सूचना र रेकडा व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  विद्याियिाई वितरण गररने कायाक्रि अनुदान तथा सो को बजटे व्यिथापन सम्बन्िी काया, 

 

युवा खेलकुद, सँस्कृतत, पयाटन ववकास तथा राजरिय अन्त्तराजरिय सघ सस्था समन्त्वय उपशाखा 
• युिा पररचािका िाधग नगर युिा नीनत तथा कायाक्रि तजुािा गना सहयोग गने, 
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• िेिकुदको िाध्यकबाट अनुशामसत युिाहरुको विकास गने र विकास कायािा पररचािन गना 
आिश्यक व्यिस्था मििाउने, 

• िाख्ध्यिक विद्याियस्तरीय अनतररतत कक्रयााकिाप सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गने, गराउने, 

• अनतररतत कक्रयाकिाप सम्बन्िी काया र िेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन सम्बन्िी काया गने, 

गराउने, 

• नगरस्तरिा सञ्चािन हुने िेिकुद प्रनतयोधगता सञ्चािन, सिन्िय एिं िगायतका अन्य 
कायाक्रिहरुिा सहयोग गने, 

• युिाहरुिाई स्िरोजगार उन्िुि अनौपचाररक मशक्षा तथा ज्ञान तथा सीपहरुिाई आयिूिक 
कायाक्रिहरुसाँग आिद्ि गन ेकायाक्रि सञ्चािन गने, 

• युिा उद्यिशीिताको पहहचान गदै युिाहरुिाई स्िरोजगार उन्िुि अनौपचाररक मशक्षा तथा 
िैकख्ल्पक मसकाई िाफा त विकास भएका ज्ञान तथा सीपहरुिाई आयिूिक कायाक्रिहरुसाँग आिद्ि 
गने कायाक्रि सञ्चािन गने, गराउने, 

• युिा नेततृ्ि विकास कायाक्रहरु सञ्चािन गने, 

• नगरस्तरिा सञ्चािन हुने अन्तरविद्यािय स्तरीय, राष्रपनत रननङ मशल्ड, िेयर कप िगायतका 
प्रनतयोधगता सञ्चािन, सिन्िय एिं िगायतका अन्य कायाक्रिहरुिा सहयोग गने, 

• राख्ष्रय स्तरिा सञ्चािन हुने विद्याियस्िरीय प्रनतयोधगतािा सहभागी छनौट गना आिारहरु 
तयार गरी मसफाररस गने व्यिस्था मििाउने, 

पयाटनिा ननजी तथा व्यिसानयक क्षते्रिाई प्रोत्साहनका कायाक्रिहरु सञ्चािन गने, गराउने, 

• पयाटन प्रिद्र्िनका िाधग स्तरीय होटेि तथा रेष्टुरेण्टको सञ्चािनिा व्यिस्थापकीय सहयोग, 

प्रोत्साहन र 

• ननयिन सम्बन्िी काया गने, गराउने जस्ता होटेि तथा रेष्टुरेण्टको वििरण तयार गरी राख्ने, 
• होिस्टे दताा एिं निीकरणिा सहजीकरण, 

 

आधथाक ववकास महाशाखा  

  

आधथाक विकास शािा 

  
बजार अनुगिन तथा उपभोतता हकहहत संरक्षण 
उपशािा 
सहकारी,उद्योग,श्रि तथा रोजगार उपशािा 

  

पशुपक्षी विकास शािा 

  

  

कृवष विकास शािा 
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आधथाक ववकास महाशाखाको कायावववरण 

 

–नीनत, कानून तथा कायाविधि तजुािा 
• आधथाक विकाससाँग सम्बख्न्ित नीनत, कानून, कायाविधि, ननदेमशका िापदण्ड, योजना तजुािा तयारी 

सम्बन्िी 
• काया, 
• कृवष तथा पशु सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजार व्यिस्थापन, कृवष प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेिा, 

औषिी 
• तथा सािाग्री आपूनता सम्बन्िी काया, 
•  िस्तुको प्रिद्र्घन, विकास तथा बजारीकरण, कृवषसम्बन्िी बबिा र कजाा सहजीकरण सम्बन्िी 

काया, 
• पशुनश्ि सुिार पद्िनत विकास र व्यबस्थापन सम्बन्िी काया, 
• पशुपंक्षी तथा कृवषजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको ननयन्त्रण तथा पन्छी धचककत्सा 

सेिाको  व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
•  सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय िापदण्ड ननिाारण र ननयिन सम्बन्िी 

काया, 
–िेरोजगारी सम्बन्िी 
•  आधथाक विकास समिनतको सधचिािय सम्बन्िी काया, 
•  सुकुम्बासी बेरोजगारको पहहचान र अमभिेि व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजान व्यिस्थापन 

सम्बन्िी काया, 
•  िेरोजगार वििरण तयारी, रोजगार प्रििान कायाक्रि व्यिस्थापन र सञ्चािन सम्बन्िी काया, 
• कृवष, पशु विकास, सहकारी, पयाटन, घरेिु तथा साना उद्योग, िानी, पयाटन र साँस्कृनतसाँग 

सम्बख्न्ित आयोजना तथा कायाक्रि कायाान्ियन, सुपरीिेक्षण र गुणस्तर ननयिन सम्बन्िी काया, 
–सिन्िय र सम्बन्ि विकास 

• अन्य शािा र िडा समिनतको कायााियसाँग तेसो तथा ठाडो सम्बन्ि विकास र सिन्िय सम्बन्िी 
काया, 

• संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगर कायापामिकाबाट संचामित रोजगार÷स्िरोजगार कायाक्रिको 
संयोजन र सञ्चािन सम्बन्िी काया, 

• सहकारी सम्बन्िी विषयगत, राख्ष्रय, प्रादेमशक र स्थानीय संघ संस्थासाँग सिन्िय र सहकाया 
सम्बन्िी काया, 

• कृवष, पशुपंक्षी, उद्योग तथा सहकारी सम्बन्िी स्थानीय त्याङ्खक व्यिस्थापन र अध्ययन 
अनुसन्िान सम्बन्िी काया, 

•  स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन तथा क्षिता अमभिदृ्धि सम्बन्िी काया, 
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•  आधथाक पूिाािार विकाससाँग सम्बख्न्ित ऐन कानूनका सम्बन्ििा जानकारी तथा सूधचत गने 
सम्बन्िी काया, 

–उद्योग तथा िानी र िननज 

•  िघु, घरेिु तथा साना उद्योगको दताा, निीकरण, िारेजी र ननयिन सम्बन्िी काया, 
•  िानी तथा िननज पदाथाको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्ड सम्बन्िी काया, 
•  ढुङ्खगा, धगट्टी, बािुिा, नुन, िाटो, िरीढुङ्खगा, फायर तिे तथा स्िेट आहद िानीजन्य िस्तुको 

संरक्षण, विकास, 

• उत्िनन्र उपयोग सम्बन्िी दताा, अनुिनत, निीकरण, िारेजी र व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
• िानी तथा िननज पदाथा सम्बन्िी सूचना तथा त्याङ्खक सङ्खकिन, अमभिेिन तथा व्यिस्थापन 

सम्बन्िी काया, 
–संस्कृनत, पयाटन तथा सम्पदा संरक्षण 

• भाषा, संस्कृनत र िमितकिाको संरक्षण र विकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीनत, कानून, िापदण्ड, 

सम्बन्िी काया, 
• परम्परागत रुपिा चमिआएका जात्रा तथा पिाको सञ्चािन र व्यिस्थापन सम्बन्िी काया, 
• स्थानीय िहत्िका िामिाक तथा सांस्कृनतक सम्पदाको व्यबस्थापन सम्बन्िी काया, 
• पयाटकीय िहत्िका स्थि तथा सम्पदाको पहहचान, संरक्षण र प्रिद्र्िन सम्बन्िी काया,  
• भाषा, संस्कृनत, जात्रा, पिा र िमितकिाको संरक्षण, प्रिद्र्िन र विकास सम्बन्िी काया, 

 

आधथाक ववकास शाखाको कायावववरण 
 

• आधथाक पूिाािार विकास सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा कायािा सहयोग गने, 

• आधथाक विकास क्षेत्रको िावषाक कायााक्रि बजेट तजुािा, स्िीकृनत, कायाान्ियन गने÷गराउने, 

• कृवष तथा पशु पंक्षी र औद्योधगक बजार सूचना, कृवष हाटबजारको व्यिस्था, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक 
टेिा, 

• कृवष सािाग्री आपूनता र कृषक क्षिता विकास कायाक्रिको सञ्चािन गने, गराउने, 

• कृवष तथा पशु सम्बन्िी बबिा र कजाा प्रोत्साहन र सञ्चािन गने, 

• आधथाक विकास क्षेत्रको सोच, िक्ष्य, उद्देश्य र प्रनतफि हामसि गना शािा, उपशािा, इकाई, सेिा केन्र, 

• सरकारी र गैर सरकारी, ननजी र सहकारी क्षेत्रका ननकायसाँग सिन्िय र साझेदारी कायि गने गराउने, 

• आधथाक विकास योजना तथा कायाक्रि मितव्ययी, प्रभािकारी, दक्षतापूणा रुपिा सञ्चािन गने÷गराउने, 

• आधथाक विकास विशेष गरी कृवष, पशु, पयाटन र उद्योग विकासको अध्ययन अनुसन्िान तथा विकास 
नीनत, कानून, कायाविधि, योजना र कायाक्रि तजुािा र कायाान्ियन गने गराउने, 

• संचामित कायाक्रहहरुको सुपरीिेक्षण तथा संचामित कायाक्रिको अनुगिन िूल्यांकन गने गराउने, 

• अन्तर सरकारी कायााियहरु तथा गैसस÷कृषक सिूह÷सिुदाय÷सहकारी, उद्यिी, ननजी क्षेत्र तथा अन्य 

सरोकारिािा ननकाय संघ संस्थासाँग सिन्िय गरी कायाक्रि सञ्चािन गने÷गराउने, 
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• आधथाक विकास क्षेत्रको िस्तुख्स्थनत वििरण तयार तथा अद्यािधिक गने वििरणको आिारिा 
िस्तुख्स्थनत गरी नीनत, कानून, कायाविधि र योजना तथा कायाक्रि तजुािा र कायाान्ियन गने गराउने, 

• बबषयगत कायाक्रि सञ्चािन गने सम्बन्िी बाह्य सेिा कायाक्रि र श्रोत केन्रहरु÷फािाहरु प्रयोगशािाहरु 

तथा कृवष ज्ञान केन्र, पशु धचककत्सािय तथा मसकाई केन्द, प्रदेश र संघीय िन्त्रािय, विभाग, 

ननदेशनाियसाँग ननकटति सम्बन्ि र सिन्िय गने, 

• आधथाक विकास क्षेत्रको ननयमित तथा आिधिक, सिीक्षा तथा अनुगिन र िूल्याकंन प्रनतिेदन तयार 
गने गराउने र कायापामिका र अन्य सम्बख्न्ित ननकायिा पेश गने, 

•  आधथाक विकास सम्बन्िी त्याङ्खकको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सम्बन्िी सूचनाको 
प्रचारप्रसार र व्यिस्थापन गने, गराउने, 

• कृवष तथा पशुपंक्षीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा िहािारी रोगको ननयन्त्रण गने व्यिस्था मििाउने, 

•  सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्डको ननिााण, कायाान्ियन र ननयिन सम्बन्िी 
काया गने, 

• स्थानीय सहकारी संस्थाको दताा, अनुिनत, िारेजी र विघटन सम्बन्िी काया गने, गराउन,े 

•  सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय िापदण्ड ननिाारण र ननयिनको व्यिस्था गने, 

•  नगर मभत्र रहेका विमभन्न विषयक्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको ननयमित अनुगिन, ननरीक्षण गने गराउने, 

•  िघु, घरेिु तथा साना उद्योगको दताा, निीकरण, िारेजी र ननयिन तथा विकास र प्रिद्र्िन सम्बन्िी 
काया गने,गराउने, 

• व्यापाररक फिा, पसिको दताा, अनुिनत, निीकरण, िारेजी र ननयिन सम्बन्िी कायािा सहयोग गने 

गराउने, 

• सीप विकास सम्बन्िी तामििहरुको व्यिस्थापन गने, 

•  िानी तथा िननज पदाथाको संरक्षण सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुािा  

गराउने, 

•  ढुङ्खगा, धगटी, बािुिा, िाटो, नुन, स्िेट, िरीढुङ्खगा, फायरतिे जस्ता िानीजन्य िस्तु सिेक्षण, अन्िेषण, 

उत्िनन्सम्बन्िी व्यिस्थापन र ननयिनको कायािा सहयोग गने, 

•  िानी तथा िननज पदाथा सम्बन्िी सूचना तथा त्याङ्खक सङ्खकिन, अमभिेिन तथा व्यिस्थापन गने, 

•  परम्परागत रुपिा चमिआएका जात्रा तथा पिाको सञ्चािन र व्यिस्थापनिा ध्यान हदने, 

•  पयाटकीय िहत्िका स्थि तथा सम्पदाको पहहचान, सरंक्षण र प्रिद्र्िन सम्बिी काया गने 

•  शािासाँग सम्बख्न्ित विमभन्न पररपत्रहरु, ऐन तथा ननयिहरु संकिन गने र आिश्यक दफा उिार गरी 
कायाान्ियनका िाधग अन्तगातका िहाशािा, शािाहरु र िडाहरुिा पठाउने, 

• सिय सियिा शािा अन्तगात बैठक आयोजना गने, 

• शािाको काया क्षते्रसाँग सम्बख्न्ित सूचना तथा जानकारी प्रिाह गने, 

• आफनो शािा अन्तगातका सहायक स्तरका किाचारीहरुको कायावििरण तयार गरी उपिब्ि गराउने, 

• अधिकृत किाचारीको काया ख्जम्िेिारी थप िा पररिाजान गरी उपिब्ि गराउने, 

• आफू अन्तगातका किाचारीहरुको कािको सुपरीिेक्षण गने र कारिाही तथा पुरस्कारको िाधग मसफाररस 

सहहत पेश गने, 
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•  शािा अन्तगातको प्रगनत प्रनतिेदन तयारी गने तथा सिीक्षा गने, 

• शािा अन्तगातका किाचारीहरुको ख्जम्िा रहेको रख्जस्टर अमभिेि, प्रनतिेदन फाइि तथा अन्य 
सम्पविको 

• दरुुस्त र सही व्यिस्था गने, गराउने तथा किाचारीहरु सरुिा हुाँदा आफनो ख्जम्िािा रहेको सािानहरुको 
बरबुझारथ गने तथा गना िगाउने, 

• शािा अन्तरगत सम्पादन हुने काि कारिाहीहरु सियिा हुनुपने व्यिस्था गने, काया सम्पादन हुन 
नसकेिा सोको पूणा जिाफदेहहता िहन गने, गराउने, 

• िातहतका किाचारीहरको कायासम्पादन िूल्याङ्खकन फाराि भना िगाउने तथा कायासम्पादन िूल्याङ्खकन 
गने र पेश गने, 

• शािा अन्तगात सम्पादन गरेको कायाहरुको प्रगनत तथा हामसि गरेको उपिख्ब्िहरुको वििरण िुिाई 

• चौिामसक रुपिा सबैिे देख्न ेगरी सूचना पाटीिा टास्न िाँगाउने र सम्बख्न्ित ननकायिा पठाउने, 

 

 
 
 
कृवि ववकास शाखा 

•  कृवष उत्पादन सिब्निी नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्ियन र ननयिन गने ।  

• कृवष  बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूिाािार ननिााण, तामिि, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक 
टेिा, कृवष सािग्री आपूनता र कृषक क्षिता विकास कायाक्रि सञ्चािन र ननयिन गने। 

• कृवष  प्राकृनतक प्रकोप तथा िहािारी रोग ननयन्त्रण गने। 

• कृवष िातािरण संरक्षण, जैविक विवििता संरक्षण र प्रििान गने। 

• कृवषजन्य िस्तुको प्रििान तथा विकास र बजारीकरण गने। 

• स्थानीय चरण तथा िका  विकास र व्यिस्थापन गने। 
• स्थानीयस्तरिा कृवष र पशुपंक्षी सम्बन्िी त्यांक व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी व्यिस्थापन 

गने । 

• कृवष  सम्बन्िी बीिा र कजाा सहजीकरण गने। 
• साना मसचंाई ननिााण तथा सुिार गने। 

• कृवष प्रसार सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्ियन र ननयिन गने। 

• स्थानीय तहिा कृवष प्रसार तथा जनशख्ततव्यिस्थापन र पररचािन गने। 
• कृषकहरुको क्षिता अमभिदृ्धि, प्राविधिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशख्ततकरण कायाक्रि 

संचािन गने। 

• बबउबबजन, नश्ि, िििाद र रसायन तथा औषधिहरुको उपयोग र ननयिन गने। 
• कृषक सिूह, सहकारी र स्थानीय सििद्ि संघसंस्थाहरुको सिन्िय, व्यिस्थापन र ननयिन 

गने।  

• स्थानीयस्तरिा कृवष सम्बन्िी प्रविधि संरक्षण र हस्तान्तरण गने गराउने ।  

• कृवष सम्बन्िी सूचना प्रचार प्रसार गने गराउने ।  

• स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केन्रहरुको विकास र व्यिस्थापन गने। 
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सहकारी,उद्योग,श्रम तथा रोजगार उपशाखा 
 

• सहकारी संस्था एिि ्सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, 

िापदण्ड कायाान्ियन र ननयिन गने। 
• स्थानीय सहकारी संस्था दताा, अनुिनत, िारेजी र विघटन गने। 
• सहकारी सम्बन्िी स्थानीय त्यांक व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसन्िान गने। 
• स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रििान, पररचािन र क्षिता अमभिदृ्धि गने। 
• िघु, घरेिु र साना उद्योगको दताा, नविकरण, िारेजी र ननयिन, विकास र प्रििान गने। 
• उद्यिशीिता प्रििान गने। 

 

बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हकहहत संरक्षण उपशाखा 
 

o स्थानीय व्यापार बाखणज्य, आपूनता, बजार व्यिस्थापन तथा अनुगिन र उपभोतता अधिकार 
एिि ्हहत सम्बन्िी नीनत, कानून, िापदण्ड कायाान्ियन र ननयिन गने। 

o स्थानीय बजार तथा हाटबजार व्यिस्थापन गने। 

o स्थानीय िस्तुहरुको उत्पादन, आपूनता तथा ननकासी प्रक्षेपण, िूल्य ननिाारण र अनुगिन गने। 

o स्थानीय व्यापार बाखणज्य सम्बन्िी पूिाािार गने। 
o स्थानीय िस्तु र सेिा व्यापारको िूल्य तथा गुणस्तरको अनुगिन र ननयिन गने। 
o स्थानीयस्तरका व्यापाररक फिा दताा, अनुिनत, नविकरण, िारेजी र ननयिन गने। 

o स्थानीय व्यापारको त्यांक प्रणािी गने। 
o ननजी क्षते्रसाँग सिन्िय र सहकाया गने। 

o स्थानीय व्यापार पिािान, सहजीकरण र ननयिन गने। 

o स्थानीय बौद्धिक सम्पविको संरक्षण, प्रििान र अमभिेिांकन गने। 
o उपभोतता सचेतना अमभिदृ्धि गने। 

o स्थानीय िस्तु एिं सेिाको गुणस्तर परीक्षण गने। 

 
पशपुक्षी ववकास शािा 

 पशपुािन र पश ुस्वास्थ्य सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन तथा 
पशपंुक्षी िजार, पूवादिार, सवुविा र आपूलतदसबिरिी, 
 पशपुािन र पश ुस्वास्थ्य सबिरिी योजना तथा कायदक्रमको कायादरवयन सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी िाटिजारको पूवादिार लनमादणमा सियोग, तालिम, प्राववलिक टेवा, क्षमता ववकास कायदक्रमको 
  सञ्चािन सबिरिी कायद, 
 पश ुआिारको गणुस्तर लनयमन, 
 पश ुविशािाको व्यवस्थापन र लनयमन, 
 पशपंुक्षी म्चवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 
 पशपंुक्षी सबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरण, 
 पशजुरय तथा कृवषजरय प्राकृलतक प्रकोप तथा मिामारी रोगको लनयरिण सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी सबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरण सबिरिी कायद, 
 पशपुािकिरूको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलिक टेवा, सीप ववकास सबिरिी कायद, 
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 पशपंुक्षी सबिरिी स्थानीय सङ्घ संस्थािरूको समरवय, व्यवस्थापन र लनयमन सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी प्रचारप्रसार सबिरिी कायद, 
 स्थानीय चरन तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापन तथा पश ुआिारको गणुस्तर लनयमन सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी सबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरणमा सियोग सबिरिी कायद, 
 स्थानीय चरन तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापनमा सियोग तथा पश ुआिारको गणुस्तर लनयमन सबिरिी 
कायद, 
 स्थानीयस्तरमा पशपंुक्षी सबिरिी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी ववकास सबिरिी कायद, 
 पश ुििशािा व्यवस्थापन र लनयमन सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी पािन तथा पशपंुक्षी उपज कृषकिाई संगदठत गने सबिरिी कायद, 
 पशसेुवा तफद  नश्लसिुार सबिरिी सबिरिी कायद, 
 पश ुम्चवकत्सािय सबिरिी कायदववलि, योजना र कायदक्रम सबिरिी कायद, 
 पश ुरोग स्वास्थ्य उपचार, िोप, वरध्याकरण, कृलिम गभादिान सबिरिी सेवा प्रवाि र पशपंुक्ष रोग तथा 
मिामारी लनयरिण सबिरिी कायद, 
 माग र आवश्कता अनसुार पशसु्वास्थ्य म्शववर संचािन सबिरिी कायद, पशरुोग सबिरिी सामारय लयाव 
  सेवा सञ्चािन सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी, पोलिी र डेरी ववकास सबिरिी नीलत, कायदववलि, योजना तथा कायदक्रम तजुदमा र कायादरवयन 
सबिरिी कायद, 
 पशपंुक्षी, पोलिी र डेरी उत्पादन, प्रशोिन र िजारीकरण सबिरिी कायद, 
 
कृषी सेवा केरद्र  
 

• सेिा केन्रबाट प्रदान गररने कृवष सम्बन्िी कायाक्रिहरुको तजुािा गरी सो अन्तगातको एररयािा 
िागू गने । 

• कृवष सम्बन्िी पकेट एररया घोषणा गरी तदअनुरुप कायाक्रि संचािन गने । 

• सेिा केन्रिा कृषकहरुको सहज पहुाँच िढाउने । 

• सेिा केन्रबाट संचािन गररने बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूिाािार ननिााण, तामिि, 

प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेिा, कृवष सािग्री आपूनता र कृषक क्षिता विकास कायाक्रि सञ्चािन 
गने। 

• कृवष सम्बन्िी प्राकृनतक प्रकोप तथा िहािारी रोग ननयन्त्रण गने। 
• कृवष िातािरण संरक्षण, जैविक विवििता संरक्षण र प्रििान गने। 

• कृवषजन्य िस्तुको प्रििान तथा विकास र बजारीकरण गने। 

• स्थानीयस्तरिा कृवष सम्बन्िी त्यांक व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी व्यिस्थापन गने । 

• कृवष सम्बन्िी बीिा र कजाा सहजीकरण गने। 

• साना मसचंाई ननिााण तथा सुिार गने। 

• कृवष प्रसार सम्बन्िी स्थानीय नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्ियन र ननयिन गने। 

• स्थानीय तहिा कृवष प्रसार तथा जनशख्ततव्यिस्थापन र पररचािन गने। 
• कृषकहरुको क्षिता अमभिदृ्धि, प्राविधिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशख्ततकरण कायाक्रि 

संचािन गने। 

• बबउबबजन, नश्ि, िििाद र रसायन तथा औषधिहरुको उपयोग र ननयिन गने। 



73 
 

• कृषक सिूह, सहकारी र स्थानीय सििद्ि संघसंस्थाहरुको सिन्िय, व्यिस्थापन र ननयिन 
गने।  

• स्थानीयस्तरिा कृवष सम्बन्िी प्रविधि संरक्षण र हस्तान्तरण गने गराउने ।  

• कृवष सम्बन्िी सूचना प्रचार प्रसार गने गराउने ।  

• स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केन्रहरुको विकास र व्यिस्थापन गने। 

 
 
पश ुसेवा केरद्र 

• पशुपािन र पशु स्िास््य सम्बन्िी पामिकाबाट ननदेमशत नीनत, कानून, िापदण्ड, योजना 
कायाान्ियन र ननयिन गने ।  

• पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूिाािार ननिााण, तामिि, प्रविधि प्रसार, प्राविधिक 
टेिा, र कृषक क्षिता विकास कायाक्रि सञ्चािन र ननयिन गने। 

• पशुपन्छीजन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा िहािारी रोग ननयन्त्रण गने। 
• पशुपन्छी धचककत्सा सेिा व्यिस्थापन गने। 
• पशुनश्ि सुिार पद्िनत विकास र व्यिस्थापन गने। 
• स्थानीय चरण तथा िका  विकास र व्यिस्थापन गने। 
• पशु आहार गुणस्तर ननयिन गने। 

• स्थानीयस्तरिा  पशुपंक्षी सम्बन्िी त्यांक व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी व्यिस्थापन गने । 

• ििशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र ननयिन गने। 

• पशुपन्छी सम्बन्िी बीिा र कजाा सहजीकरण गने। 
• कृषक सिूह, सहकारी र स्थानीय सििद्ि संघसंस्थाहरुको सिन्िय, व्यिस्थापन र ननयिन 

गने।  

• स्थानीयस्तरिा पशु सम्बन्िी प्रविधि संरक्षण र हस्तान्तरण गने गराउने ।  

• पशु सम्बन्िी सूचना प्रचार प्रसार गने गराउने ।  

• स्थानीयस्तरको पशु सेिा स्रोत केन्रहरुको विकास र व्यिस्थापन गने। 
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आधथाक प्रशासन तथा राजश्व महाशाखा  

  

आधथाक प्रशासन शाखा   

राजस्व प्रशासन उपशाखा 
  

 
आलथदक प्रशासन तथा राजस्व मिाशािा 

• नगरपामिका र अन्तगातको केख्न्रय िावषाक आधथाक वििरण तयार गने । 
• नगरपामिका र अन्तगात अख्यतयारी व्यिस्थापन तथा रकिान्तर गने । 
• अन्तगातका शािाहरुको बजटे ननकासा गराउने । 
• आन्तररक िेिा पररक्षण गराउने । 
• नगरपामिकाको अख्न्ति ििेा परीक्षण गराउने । 
• बेरुजुको िगत राख्ने । 
• बेरुजु फछायौट गराउने । 
• नगरपामिकाको काया संचािनको ननकासा मिने । 
• दैननक काया संचािनको िाधग िचा भएको रकि भुततानी हदने । 
• िामसक वििरण तयार गरी पठाउने । 
• आधथाक प्रशासनसंग सम्बख्न्ित राय सल्िाह प्रदान गने । 
• िावषाक काया योजना तजुािा प्रकक्रया तथा कायाान्ियनिा सिन्िय तथा सहयोग गने । 
• राजस्ि नीनतको तजुािा,  
• राजस्ि सम्बद्ि कानूनहरूको ननिााण र पररिाजान,  

• राजस्ि सङ्खकिनको िावषाक िक्ष्य ननिाारण र असुिी अनुगिन  

• अधिकति राजस्ि पररचािन गरी िचाको आिश्यकता पूरा गना स्िस्थ राजस्ि नीनत ननिााण र 
प्रभािकारी कायाान्ियन 

• आन्तररक राजस्ििाई नगरपामिकाको विविय आिश्यकता पूनता गने प्रिुि स्रोत बनाउने गरी 
राजस्ि नीनत तजुािा  

 
आलथदक प्रशासन शािा 
 

•  आधथाक कायाविधि सम्िन्िी नीनत, ननयि, कायावििी तजुािा र कायाान्ियन , 
• आधथाक प्रशासन र व्यिस्थापन सम्िन्िी कािहरू  

• आधथाक प्रशासन विषयिा िांधगए बिोख्जि राय परािशा प्रदान गने, 

• िावषाक बजटे तजुािा ,बजटे सीिा ननिाारण, मशषाकगत व्ययको अनुिान तयारी , 
• स्थानीय संख्ञ्चत कोष तथा आकख्स्िक कोषको व्यिस्थापन, 
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• िेिा व्यिस्थापन, िचा, राजस्ि, घरौटी, कायासञ्चािन कोष तथा अन्य स्थानीय कोष तथा 
सम्पविको एकीकृत वििरण तयारी , 

• नगरसभाबाट स्िीकृत बावषाक बजेट अनुसार आधथाक कारोिारको िेिांकन, ननयन्त्रण र 
व्यिस्थापन , 

• राजस्ि तथा व्ययको अनुिान सहहत राजस्ि परािशा समिनतिा पेश गने, 
• विमभन्न आधथाक श्रोतहरूको विश्िेषण र राजस्िको प्रक्षपेण अनुसार संकमित राजस्िको िामसक 

Income and Expenditure Flow वििरण तयारी  

• ननयिानुसार आन्तररक तथा पूिा िेिापररक्षण गराउने।साथै अख्न्ति िेिापररक्षण गराउने , 
• िेिापररक्षणबाट कायि बेरूजु प्राथमिकताका साथ फछौट गराउने , 
• सिग्रिा नगरपामिकाको आय व्यय कारोिारिा आधथाक अनुशासन कायि गने , 
• नगरपामिकाको बावषाक िरीद योजना तयारीिा सहयोग गने, 
• नगरस्तरीय राजस्ि नीनत, ननयि तजुािा, कायाान्ियन तथा ननयिन सम्िन्िी , 
• बावषाक बजटेिे प्रक्षेपण गरे अनुसार राजस्ि असूिीका िाधग आन्तररक र बाह्य 

सरोकारिािाहरूसंग ननयमित सिन्िय र सहकाया , 
• राजस्ि चुहािट ननयन्त्रणका िाधग आिश्यक सचेतात्िक कायाहरू , 
• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, नगरपामिकाबाट जारी ऐन ननयि, कायाविधि  र प्रचमित 

सङ्खघीय र प्रदेश कानून बिोख्जि स्थानीय तहको अधिकार क्षते्र मभत्रका मशषाकहरूिा 
नगरसभािे तोकेको दरिा राजस्ि संकिन तथा दाखििा , 

• प्राकृनतक श्रोतको उपयोग सम्िन्िी स्थानीय नीनत ननयि तजुािा तथा सङ्खघ र प्रदेश स्तरीय 
िापदण्डको पािना , 

• कानून बिोख्जि ढंुगा,धगट्टी,बािुिा,िाटो,स्िेट,ग्राभेि िगायत िनीज पदाथाको सिेक्षण, 
अन्िेषण, उत्िनन र रोयल्टी संकिन र राजस्ि बांडफांडका काि, 

• करदाता मशक्षा, सचेतना तथा करदाता सम्िान काया, 
• बाकी बतयौता रकिको िगत तयारी र असूिउपर गने गराउने  , 

राजश्व उपशािा 
 

o राजश्वको प्रशासन सबिरिी व्यवस्था लमिाउने, राजश्व चिुावट लनयरिण गने र राजश्वसबिरिी 
नीलतगत लनणदय र कायादरवयन गने÷गराउन े

o राजस्व परामशद सलमलतको वैठकका पिाचार गने, वैठकको िागी छिफिका ववषयिरु तयार 
गने, लनणदय कायादरवयन गराउन शािा प्रमिुिाई सूचना उपिब्ि गराउने तथा सियोग गने, 

o नगरपालिकाको आरतररक श्रोतिरुको पविचान गने, उपिब्ि श्रोतिरुको पररचािनको व्यवस्था 
लमिाउने र िजेट तजुदमा पूवद राजश्व प्रके्षपण गने 

o राजश्वको वावषदक अनमुान गने र सोको प्रलतवदेन आलथदक प्रशासन शािामा पेश गने, 
o आरतररक आय सबिरिी ठेक्काको सूचना प्रकाशन, िोिपि कागजात तयारी, मूलयांकन तथा ठेक्का 
o सबझौता र कायदआदेश सबिरिी सबपूणद कायदिरु गने, गराउने, 
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o सबपम्त्त व्यवस्थापन शािािाट प्राप्त नगदी रलसदिाई रलसद लनयरिण िातामा अलभिेि रािी 
ववतरण गने, प्राप्त भएको दैलनक आबदानी िझु्ने तथा रेकडद राख्न े लनयलमत िैंक दाम्ििा गने 
गराउने,  

o  राजश्व सबिरिी दैलनक, मालसक, चौमालसक तथा वावषदक प्रगती प्रलतवेदन तयार गरी शािामा 
शािा प्रमिु समक्ष पेश गने, 

o राजश्व र िरौटीसबिरिी रलसद ववतरण एवम्बनयरिण गने र लनयमानसुार िरौटी वफतादको िालग 
लसफाररस गने, 

o लनयमानसुार उठाउनपुने कर तथा शलुक आददमा चिुावट िनु नददन लनयलमत अनगुमन गने तथा 
लनयरिणको िागी शािा प्रमिु समक्ष प्रलतवदेन गने, 

o कानून अनसुार कर, शलुक, दस्तरु र लिक्रीको असूिी सबिरिमा नीलतगत समस्यािरु भए 
रायसवित शािा प्रमिु समक्ष पेश गने, 

o िाँकी वक्यौता कर असूि गने तथा समयमै असूि गनद पिाचार गने, 
o राजश्व आबदानी िनुे ववलभन्न टेण्डरिरु लनकालने, िोलन े सबझौता गने, त्यसको अनगुमन गने, 

समस्याको समािान िोज्ने, 
o दैनीक रुपमा िैंक दाम्ििा (नं.पा.िाई प्राप्त आबदानी) गने र त्यस्को अलभिेि दरुुस्त राख्न,े 
o मालसक रुपमा आबदानीको प्रलतवदेन तयार गने, 
o सबपूणद वडािरुिाट प्राप्त आबदानीको िैंक दाम्ििा गरी अलभिेि राख्न े
o करका दरका ववषयमा वडा सम्चव र सामाम्जक पररचािनिरुिाई जानकारी गराउने, 
o  कर म्शक्षाका ववषयमा नगरवासीिाई जानकारी गराउने, 
o  राजश्व सबिरिी अवस्था िझु्नको िालग वडािरुको अनगुमन तथा लनरीक्षण गने, 
o  राजश्व परामशद सलमलतको िैठकको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाउन े र राजश्व परामशद 

सलमलतिे गरेका लनणदयिरु कायादरवयन गने, 
o  राजश्व सबिरिी सफ्टवयरिरु अद्यावलिक गने व्यवस्था लमिाउने, सफ्टवयरमा देम्िएको 

समस्यािरु समािान गनद व्यवस्थापन गने, 
o राजश्व सिुार योजना तयार गरी त्यसिाई कायादरवयन गने व्यवस्था लमिाउने, 
o ववलभन्न कारणिे राजश्वका नगदी रलसदिरु रद्ध गनद प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत समक्ष पेश गने, 
o सबपम्त्तमा आिाररत र अरय करको सन्र्भमा करदाता म्शक्षा सञ्चािन तथा करदाता वववरण 

अद्यावलिक गने, 
o सबपम्त्तमा आिाररत कर र अरय करको सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, लनणदय िमोम्जम 

तथा प्रचलित कानून िमोम्जम दण्ड जररवाना सबिरिी काम गने, 
o लनिादररत आिारमा प्राकृलतक स्रोतिाट प्राप्त िनुे रोयलटीेे िाँडफाँड को िाका तयार गरी पेश 

गने, 
o घरविाि कर, घर जग्गा रम्जिेशन शलुक, सवारी सािन कर, सेवा शलुक दस्तरु, पयदटन शलुक, 

ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन कर, विािववटौरी कर, मतृ वा माररएको 
जीवजरतकुो िाड, लसंग, ्वािँ, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत सािन, व्यवसावयक कर सबिरिी 
संकिन गरी अलभिेि राख्न,े 

o ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, माटो, ननु, स्िेट, जस्ता िानी िनीज पदाथदको सवेक्षण, अरवेषण, उत्िनन 
सबिरिी कायदमा सियोग र सो सबिरिी रोयलटी सङ्किन गने, 

o िेवकङ्ग, कोयावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, िञ्जीजम्बपङ्ग, म्जपफ्िायर, ¥याम्फ्टङ्ग शलुक उठाउने, 
o सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनिाट प्राप्त रोयलटी सङ्किन गने, 
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o पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चािनिाट प्राप्त रोयलटी सङ्किन गने, 
o राजश्व परामशद सलमलतको सम्चवाियको कायद गने, 
o राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको अलभिेि राख्न,े 
o राजस्व नीलत तथा कानून लनमादण र पररमाजदनका िालग सूचनािरु उपिब्ि गराउने, 
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अनसूुची १७: स्थानीय संचािन ऐन िमोम्जम न.पा. िे सबपादन गनुदपने कायदिरु 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन िमोम्जम नगरपालिकािे सबपादन गनुदपने कायदिरू 

अत्यावश्यक 

अग्नीशमन यरि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

एबििेुरस सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

शव )वेवाररश समेत (व्यवस्थापन , शव दािगिृ, शवदािस्थि, म्चिान र शव वािन सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

मिामारी, सरूवा रोग लनयरिणमा सियोग र समरवय 
फोिरमैिा व्यवस्थापन ) संकिन,पनुउदपयोग,प्रशोिन, ववसजदन िगायत जनचेतना अलभिवृद्ध 
नगर प्रिरी 

• नगर प्रिरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन )सङ्घीय  तथा प्रदेश कानून(  

• नगर िावफक व्यवस्थापन ( पावकद ङ , अनमुलत , संकेत म्चरि , समरवय र साझेदारी ) 
• नागररक सरुक्षा ( व्यम्िगत सरुक्षाकमी ) 

नगर यातायात सेवा सञ्चािन 
सावदजलनक शौचािय लनमादण सञ्चािन 
पशवुिशािा लनमादण तथा सञ्चािन 

िाद्य गणुस्तर ) िाद्यान्न र िाद्य पदाथदको गणुस्तर  नापतेौि,मासजुाचँ िगायत( 

उपभोिा वित संरक्षण  )उपभोिाको वित सबवरिी सवै पक्षिरू (  

व्यम्िगत घटना दताद )जरम , मत्य,ु वववाि ,वसाइद सराइद ,सबवरि ववच्छेद आदद 

ववपद् जोम्िम रयूनीकरण, िोज तथा उद्धार सियोग (DRR Plan  श्रोत सािनको व्यवस्था, समरवय,पूवद सूचना प्रणािी 
स्थापना( 
प्रकोप तथा मिामारी )कृवष तथा पशपंुछीजरय समेत (लनयरिणमा सियोग र समरवय  

आवश्यक 

स्थानीय िानेपानी सेवा व्यवस्थापन कायादरवयन र लनयमन 

ढि )सति ढि समेत (वस्व्य थापन 
स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन 

स्थानीय तिमा वैकम्लपक ऊजाद सबिरिी कायदक्रम तजुदमा ,कायादरवयन र लनयमन 

स्थानीय तटिरि , नदी तथा पविरो लनयरिण  रोकथाम तथा नदी व्यवस्थापन र लनयमन 

म्शक्षा ववद्यािय म्शक्षा, अनौपचाररक म्शक्षा, प्राववलिक म्शक्षा 
• शैम्क्षक पूवादिार लनमादण र ममदत संभार 

• छािवृम्त्तको व्यवस्थापन 

• स्थानीय पसु्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य र सरसफाई  

• आिारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई सेवा सञ्चािन 

• अस्पताि र अरय स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन 

• स्वास्थ्य सेवा सबवरिी भौलतक पूवादिार ववकास  

• सलुतद, मददरा र िागपुदाथदजरय वस्तकुो प्रयोग लनयरिण  

• ध्वनी, वाय ुप्रदषुण लनयरिण 

स्थानीय सामाम्जक सरुक्षा 
• जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यम्ि र अशििरुको व्यवस्थापन 

• वािगिृ, सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम सञ्चािन 

सावदजलनक िािी जग्गा सबभार र उपयोग तथा व्यवस्थापन 

पञ्जीकरण व्यवस्थापन 

स्थानीय तिको तथ्याङ्कीय अलभिेि व्यवस्थापन 

ववकास तथा प्रवद्धदन सेवा 
कृवष  

• कृवष तथा पशपुरछी िजार तथा िाटिजार पूवादिार लनमादण 

• सूचना,तालिम, प्रववलि प्रसार, प्राववलिक टेवा 
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औद्योलगक क्षेि र ववशेष आलथदक क्षेि सबिरिी 
स्थानीय सिकारी संस्था दताद, अनमुलत, िारेजी लनयमन 
एफ  .एम .रेलडयो सञ्चािन अनमुलत , नवीकरण र लनयमन 
शिर सेौरदयदे ीकरण 

• सावदजलनकस्थि, पाकद , उद्यान, जैववक वववविता व्यवस्थापन 

• सडक वकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन र िररयािी प्रवद्धदन 

• साइनिोडद, िोलडदङ्खिोडद व्यवस्थापन 

• सँस्कृलत प्रदषुण लनयरिण 
प्राणी उद्यान )म्चलडयािाना (स्थापना र सञ्चािन  
क्रीडा मनोरंजनस्थि सञ्चािन 
सामदुावयक, िालमदक वन व्यवस्थापन 
ववपदव्यवस्थापन, पनु :स्थापन र पनु :लनमादण  
भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास 
परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रिाियको संरक्षण, सबभार,  प्रवद्धदन र ववकास 
परबपरागरत जािा, पवदिरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 
स्थानीय गठुी व्यवस्थापन 
भउूपयोग 
राविय भवन संविता र मापदण्ड िमोम्जम भवन लनमादण अनमुलत र लनयमन 
क्षमता ववकास कायदक्रम 
स्रोत सािन पररचािन र व्यवस्थापन सेवा 
कर, शलुक, दैदस्तरु संकिन व्यवस्थापन 
ववलभन्न Office Automation System स्थापना 
प्रकृयागत सेवा 
घर लनमादण अनमुलत 
सिै प्रकारका लसफाररशिरू 
तथ्यांक व्यवस्थापान 
Online सेवा सञ्चािन 
आवलिक, रणलनलतक, वावषदक योजना तजुदमा 
गैसस, सामदुावयक संस्था,क्िव सबिरिी 
सङ्गठन संरचना सबिरिी  
सङ्गठन संरचना लनमादण अध्ययन  
कमदचारी व्यवस्थापन 
कमदचारी िेड यलुनयन सबिरि समरवय 
सबिरि, समरवय सबिरिी सेवा 
राजकीय अलतथी, ववदेशी पािनुा सत्कार 
क्षेिीय तथा अरतरराविय सबिरि समरवय 
कुटनैलतक लनयोग सबिरि समरवय 
अरतर प्रदेश, अरतरमिानगर, मिानगर नगर सबिरि 
रयावयक प्रणािी 
रयावयक सलमलतको सम्चवािय व्यवस्थापन 
उजरुी गनुासो दताद, अलभिेि व्यवस्थापन 
व्यवस्थापकीय सेवा 
सभा तथा िैठक व्यवस्थापन  
मयाददापािन र मयाददा पािक सबिरिी काम 
स्थानीय कानून मस्यौदा तजुदमा 
नगरपालिका राजपि प्रकाशन 
सपुररवेक्षण तथा अनगुमन र लनयमन सबिरिी कामिरू    
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अनसूुची १८: नगरपालिकाको कायदववभाजन लनयमाविी, २०७४ िमोम्जमका कायदिरु 

नगरपालिकाको काम कतदव्य र अलिकार 

यस नगरपालिकाको कायदववभाजन लनयमाविी, २०७४ िमोम्जम नगकायदपालिका अरतगदतका शािा तथा 
इकाइिरुको म्जबमेवारी तपम्शि िमोम्जम  िनुे गरी तोवकएको छ । 

प्रशासन तथा योजना शािा 
 नगर सभाको िैठक व्यवस्थापन 

• नगर नगर सभाको िैठक व्यवस्थापन 

• नगर नगर सभाको लनणाद कायादरवयन 

आरतररक व्यवस्थापन 

• आरतररक पशादसन सबिरिी कायद 
• अरय मिाशािासंगको समरवय 

• सावदजलनक िररद तथा सबपम्त्त व्यावास्थापन 

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

• कानून िमोम्जम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय तिको संगठन ववकास, जनशम्ि व्यवस्थापन र वृम्त्त ववकास 

• कानून िमोम्जम स्थानीय तिको संगठन संरचना तथा दरिरदी लनिादरण 

• स्थानीय तिमा समायोजन भई आउने कमदचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समरवय 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको उपयोग, प्रवद्धदन र लनयमन 

 

योजना िजेट तथा कायदक्रम 

• स्थानीयस्तरका आवलिक तथा वावषदक योजना, कायदक्रम एवं िजेट तजुदमा, स्वीकृलत (नगर सभा / नगरसभा 
िाट) कायादरवयन, अनगुमन तथा मूलयांकन 

• स्थानीयस्तरका आलथदक, सामाम्जक, साँस्कृलतक, वातावरणीय प्रववलि र पूवादिारजरय ववकासका िालग आवश्यक 
आयोजना तथा पररयोजनािरुको तजुदमा, कायादरवयन, अनगुमन तथा मूलयांकन, अध्ययन, अनसुरिान, आयोजना 
प्रभाव मूलयांकन 

• स्थानीय तिका सबभाव्य प्राकृलतक स्रोत, सािनको अलभिेि (प्रोफाइि) तयार गने 

• स्थानीयस्तरका ववकास आयोजना सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना र लनयमन 

• स्थानीय ववकास नीलत र स्थानीय प्राथलमकता प्राप्त क्षेि लनिादरण 

• ववकास लनमादणको प्रवक्रयामा स्थानीय जनसिभालगता अलभवृवद्धका कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन  
• स्थानीय तिमा वैज्ञालनक अध्ययन, अनसुरिान र प्रववलि ववकासमा िगानी  
• स्थानीय स्तरमा सूचना प्रववलिको ववकास, ववस्तार, उपयोग र सवदसािारणको पिुँच सबिरिी कायदक्रमको 

तजुदमा र कायादरवयन  
• मानव संशािन ववकासका िालग स्थानीय स्तरको योजना तजुदमा 
• स्थानीयस्तरमा संचालित केरद्रीय र प्रादेम्शक ववकास आयोजना कायादरवयन, समरवय र सिकायद, अध्ययन 

अनसुरिान, 
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• अनगुमन तथा मूलयांकनको आिार प्रवक्रया लनिादरण, के्षिगत नीलतको अनगुमन तथा मूलयांकन, ववकास 
आयोजना कायादरवयन, अनगुमन र प्रलतफिको समीक्षा 

• संघ सरकारको स्वीकृलतमा वैदेम्शक सियोग समरवय र कायादरवयन 

तथ्याकं तथा अलभिेि व्यवस्थापन 

• स्थानीय तथ्यांक तथा अलभिेि व्यवस्थापन सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीय तिमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलियिु आिारभतू तथ्यांक संकिन र व्यवस्थापन 

• संघीय कानून र मापदण्ड िमोम्जम स्थानीय तिमा व्यम्िगत घटना (जरम, मतृ्य,ु वववाि, िसाइसराइ, सबिरि 
ववच्छेद, िमदपिु िमदपिुी) को दताद, अलभिेि व्यवस्थापन, पञ्जीकरण व्यवस्थापन र प्रलतवदेन 

• रोजगार र िेरोजगारको तथ्यांक संकिन, प्रशोिन र सूचना प्रणािी 
• ववदेशी श्रलमकको सूचना व्यवस्थापन 

• स्थानीय तिमा सकुुबिासी पविचान र अलभिेि व्यवस्थापन 

सूचना तथा सञ्चार 

• स्थानीय तिका पिपलिकाको प्रकाशन अनमुलत, अलभिेि र लनयमन 

• एफ.एम. रेलडयो (१०० वाट सबमका) सञ्चािन अनमुलत नववकरण र लनयमन 

• स्थानीय के्षिलभि इरटरनेट सेवा, टेलिसेरटर र केििु तथा तारववविन स्थानीय टेलिलभजन प्रसारणको अनमुलत, 

नववकरण र लनयमन 

 

राजश्व, ववत्तीय व्यवस्थापन तथा आलथदक प्रशासन 

• स्थानीय तिको समवष्टगत आलथदक अवस्थाको ववश्लषेण तथा स्थानीय आलथदक नीलतको तजुदमा, कायादरवयन र 
लनयमन 

• आलथदक सािनको िाँडफाडँ र स्थानीय ववकासका िालग आलथदक सािनको उपयोग तथा पररचािन 

• स्थानीय राजश्व सबिरिी नीलत, काननु तजुदमा, कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीय सावदजलनक िचद सबिरिी नीलत तजुदमा, कायादरवयन र लनयमन, 

• स्थानीय ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र लनयमन, 

• स्थानीय िगानी प्रके्षपण (सरकारी, सिकारी र लनजी) र ववत्तीय व्यवस्थापन, 

• स्थानीय सरकारी सबपम्त्तको एकीकृत वववरण 

• स्थानीय सरकारी िाँकी रकमको िगत र असिु उपर 
• स्थानीय सम्ञ्चत कोषिाट िचद गनद सवकने सबिरिी स्थानीय आलथदक कायदववलि सबिरिी नीलत तथा कानून 

लनमादण, कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीय िजेट सीमा लनिादरण, तजुदमा, कायादरवयन  
• स्थानीय िेिा लनयरिण तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीय सम्ञ्चत कोष सञ्चािन 

• स्थानीय राजश्व र व्ययको अनमुान, 

• आलथदक कायदववलि सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड कायादरवयन र लनयमन  
• आलथदक प्रशासन र व्यवस्थापन  
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• संघीय कानून र प्रदेश कानून िमोम्जम घाटापूलतदको स्रोत व्यवस्था 
• संघ र प्रदेश सरकारी िगानी र िाभांशको िेिा व्यवस्थापन 

• स्थानीय िचद, राजश्व, िरौटी, कायदसञ्चािन कोष र अरय सरकारी कोष तथा सबपम्त्तको एकीकृत वववरण, 

आरतररक तथा अम्रतम िेिापरीक्षण 

• स्थानीय तिको ववलनयोजन 

• आरतररक िेिा परीक्षण 

 

(क) स्थानीय कर, दस्तूर, दण्ड जररिाना, मािपोत, सेवा शलुक तथा रोयलटी  

• स्थानीय सरकारिाई प्राप्त म्जबमेवारी िमोम्जम आफ्नो के्षिलभि राजश्वका दर र अरय शलुक लनिादरण (नगर / 

नगर सभाको लनणादय िमोम्जम) 
• सबपम्त्त कर, घर ििाि कर, घर जग्गा रम्जिेशन शलुक, सवारी सािन कर, सेवा शलुक दस्तरु, पयदटन शलुक 

(िेवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग र यादम्फ्टङ्ग शलुक), ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूम कर (मािपोत), दण्ड, 

जररवाना, मनोरञ्जन कर, मािपोत, विाि ववटौरी, घर जग्गा कर, मतृ वा माररएको जीव जरतकुो िाड, लसंग, 

्वािँ, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत सािन िाट प्राप्त रोयलटी, व्यवसावयक कर सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड 
कायादरवयन, िाँडफाडँ, संकिन र लनयमन 

• स्थानीय तिमा राजस्व लनयरिण सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन 

• स्थानीय राजस्व प्रविदन र प्रोत्सािन 

• राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदान प्रदान 

• स्थानीय पूवादिार सेवा र उपयोगमा सेवा शलुक दस्तरु सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन, सेवा शलुक 
लनिादरण र संकिन व्यवस्थापन 

• स्थानीय सेवाशलुक, दस्तरु, दण्ड जररवाना सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन 

• संघीय र प्रदेश कानून िमोम्जम प्राकृलतक स्रोत सािन र सेवाशलुक रोयलटी संकिनमा समरवय  
• कम मूलयका िनीज पदाथदको उत्िनन ्र प्रयोगिाट प्राप्त रोयलटी 
• सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनिाट प्राप्त रोयलटी 
• स्थानीयस्तरको प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सबिरिी नीलत लनिादरण र कायादरवयन तथा प्रदेश र संघीय मापदण्ड 

पािना 
रयाय, कानून तथा वविायन: 

• रयावयक नगरपालिका सबिरिी कायद 
• स्थानीय सामदुावयक मिेलमिाप र मध्यस्थता व्यवास्थापन, 

• अरतरादविय सम्रि सबझौताको िालग संघ र प्रदेश तिमा अनरुोि, लसफाररस र सबझौता कायादरवयनमा सियोग 

• फैसिा कायादरवयन 

• स्थानीय तिको कानून लनमादण (नगरसभा / नगरसभाको लनणादयानसुार) 
• नगरसभा, नगर सभा, म्जलिा सभा, स्थानीय अदाित सबिरिी कायद  
• मानव अलिकार संरक्षण र प्रवद्धदन 
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शाम्रत सरुक्षा  
• नगर प्रिरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नीलत, कानून, मापदण्ड कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीय सरकारिे िाग ुगरेका नीलत, कानून, मापदण्ड र लनणदयिरु कायादरवयनमा सियोग 

• स्थानीय सरकारको सबपम्त्त संरक्षण 

• स्थानीयस्तरमा िनुे सभा, समारोि, परबपरा, जािा, चाडपवद आदद व्यवस्थापनमा सियोग 

• स्थानीय िजार, पावकद ङ्गस्थि व्यवस्थापनमा सियोग 

• नगर कायदपालिकािे तोकेका नगर प्रिरी सबिरिी नीलत, योजना, कायदक्रम िमोम्जमका कायद, 
• नगर सरसफाई सबिरिी मापदण्ड कायादरवयन र कसरु उपर छानववन र अनसुरिान, 

• स्थानीय रयावयक नगरपालिकािे गरेका आदेश, फैसिा कायादरवयनमा सियोग 

• स्थानीय तिको कायादिय पररसर, सबपदा, सावदजलनक, ऐिानी, पलतद जग्गा, सावदजलनक भवन तथा भौलतक 
पूवादिारको संरक्षण र सरुक्षा 

• ववपद् व्यवस्थापनमा सियोग 

• अपराि रोकथाम तथा अनसुरिानमा सियोग 

• उपालि, सबमान तथा ववभषुणको लसफाररस 

• स्थानीय तिमा सावदजलनक ववदा, उत्सव, जािा, उदी आददमा ववदा व्यवस्थापन 
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पवुादिार ववकास शािा 
(क)  स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, लसंचाई, साना जिववद्यतु, िानेपानी 
• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, लसंचाई सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना कायादरवयन र 

लनयमन, 

• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, लसंचाई र तटिरिन सबिरिी स्थानीय तिको 
गरुुयोजना तजुदमा, लनमादण र स्तरोन्नलतका आयोजना पविचान, अध्ययन, कायादरवयन, ममदत, सबभार र लनयमन 

• स्थानीय साना सति तथा भलूमगत लसंचाई प्रणािीको सञ्चािन, ममदत सबभार, सेवा शलुक लनिादरण र संकिन 
व्यवस्थापन 

• स्थानीय तटिरि, नदद तथा पविरो लनयरिण तथा नदी व्यवस्थापन 

• स्थानीय िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकम्लपक उजाद सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड र योजना 
कायादरवयन र लनयमन 

• जनसिभालगतामा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई प्राथलमकता ददई जिस्रोतको ििउुपयोगी ववकासका कायदक्रमको 
तजुदमा र कायादरवयन, 

• साना जिववद्यतु आयोजना सबिरिी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुदमा, कायादरवयन र 
लनयमन, 

• स्थानीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयमन 

• स्थानीय िानेपानी सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना कायादरवयन र लनयमन 

• सवदसािारणिाई स्वच्छ िानपेानीको उपिब्िता, िानेपानी सेवा व्यवस्थापन र मिसिु लनिादरण  
 

(ि) यातायात तथा सवारी 
• आिारभतू यातायात (प्रदेशस्तरमा) समरवय, 

• यातायात के्षिमा िगानी अलभवृवद्ध, 

• यातायात सवुविामा नागररकको सरि, सिज र समान पिुँच,  

• वातावरण अनकुुिन मैिी प्रववलििाई प्राथलमकता, 
• लनजी यातायात लनयमन र लनयरिण, 

• सरुम्क्षत, व्यवम्स्थत, भरपदो र अपांगतामैिी यातायात प्रणािी, 
• यातायात व्यवस्थापन सबिरिी स्थानीय नीलत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन, 

• स्थानीय सावदजलनक यातायातको रुट लनिादरण, अनमुलत, नववकरण, भाडादर लनिादरण र लनयमन 

• ट्याक्सी सेवा अनमुलत, व्यवस्थापन र लनयमन 

• स्थानीय तिमा वातावरणमैिी, जोम्िम संवदेी, अपांगता र िैलगक मैिी यातायात प्रणािीको प्रविदन 

• स्थानीय क्षेिमा ििी िस, िामजस्ता मध्यम क्षमताका मास िाम्रजट प्रणािीको नीलत, मापदण्ड, योजना 
कायादरवयन र लनयमन, 

• मिानगरीय के्षिलभि शिरी रेिसेवा सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममदत सबभार, समरवय र सिकायद, 
• स्थानीय तिमा यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन 

(ग) भवन संविता, मापदण्ड र लनमादण अनमुलत 
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• सिरी ववकास, िस्ती ववकास र भवन सबिरिी स्थानीय तिको नीलत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुदमा, 
आयोजना पविचान, अध्ययन, कायादरवयन र लनयमन, 

• राविय भवन संविता र मापदण्ड िमोम्जम भवन लनमादण अनमुलत र लनयमन, 

• स्थानीय तिका सरकारी भवन, ववद्यािय, सामदुावयक भवन, सभागिृ तथा अरय सावदजलनक भवन र संरचना 
लनमादण र ममदत सबभार  

• भवा र लनमादण सबिरिी संघीय र प्रादेम्शक आयोजना, पररयोजना कायादरवयनमा समरवय, सिजीकरण र सियोग 

(घ) िसोिास तथा आवास 

• प्रदेशस्तरसंगको समरवयमा आिारभतू िसोिास 

• अव्यवम्स्थत िसोिासको व्यवस्थापनका कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन 

• योजनावद्ध र व्यवम्स्थत वस्ती ववकासका कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन  
• एकीकृत वस्ती ववकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा ववकास र व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा सकुुबिासी सबिरिी जीववकोपाजदन र िसोिास व्यवस्था 
• स्थानीय तिमा आिारभतू आवासका योजना तजुदमा र कायादरवयन  
(ङ) भलूम व्यवस्थापन तथा लनयमन 

• प्रादेम्शक मापदण्ड िमोम्जम स्थानीय घर जग्गा िनी पूजाद ववतरण िगत व्यवस्थापन, 

• भलूमको वगीकरण अनसुारको िगत, 

• स्थानीय जग्गाको वकत्ता काट र भलूम िगत (नक्सा, से्रस्ता लनमादण र संरक्षण)  
• सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिादरण र ववतरणमा समरवय र सिजीकरण, तथा जग्गा 

वववाद समािान 
 

सामाम्जक ववकास तथा आलथदक ववकास शािा 
(क) सामाम्जक सरुक्षा: 
• सामाम्जक सरुक्षा सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन, तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन 

• गररिी लनवारण सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र अध्ययन अनसुरिान 

• सामाम्जक सरुक्षा तथा गररिी लनवारण सबिरिी राविय, प्रादेम्शक र स्थानीय संघसंस्थासँग सबपकद , समरवय र 
सिकायद 

• गररि घरपररवार पविचान सबिरिी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र लनयमन 

• पविचान भएका एवं िम्क्षत समूि सबिरिी योजना, कायदक्रम, स्रोत पररचािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय स्तरमा गररिी लनवारणको रणनीलत तजुदमा र कायादरवयन 

• संघ र प्रदेशको मापदण्ड िमोम्जम स्थानीयस्तरमा सामाम्जक सरुक्षा सबिरिी कायदक्रम कायादरवयन 

(ि) समाजकलयाण र संघसंस्था:  

• स्थानीयस्तरमा समाजकलयाण सबिरिी संघसंस्थािरुको दताद तथा लनयमन 

 

(ग) मवििा तथा यवुा: 
• मवििा िक सबिरिी नीलत, योजना, कायादरवयन, समरवय र लनयमन 
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• स्थानीयस्तरमा मवििाको आलथदक, सामाम्जक, राजनीलतक सशम्िकरण र क्षमता ववकास 

• िैंलगक विंसा लनवारणका िालग लनरोिात्मक, प्रविदनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पनुस्थापना 
• िैंलगक उत्तरदायी िजेट र परीक्षण सबिरिी कायद 
• एकि मवििा सबिरिी 
• स्थानीयस्तरमा यवुा जागरण, सशम्िकरण र पररचािन 

• स्थानीयस्तरमा यवुा सीप, उद्यमशीिता तथा नेततृ्व ववकास 

 

(घ) िाििालिका  

• िाििालिकाको िकवित सबिरिी स्थानीय नीलत, काननु, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन, 

• स्थानीयस्तरमा िािमैिी शासकीय प्रिरि, िािक्िि, स्थानीय िाि संरक्षण नगरपालिका र िाि सञ्जाि, 

• िाििालिकाको िकवित सबिरिी संघ, प्रदेश, र स्थानीय संघसंस्थासँग सबपकद , समरवय र सिकायद 
• स्थानीयस्तरमा िाििालिका पररवार सियोग 

• िैकम्लपक स्यािार पद्धलतको कायादरवयन 

• स्थानीयस्तरमा िाि रयाय 

• िाि गिृ वा पनु:स्थापन केरद्र, म्शश ुस्यािार केरद्र र िाि ववकास केरद्र व्यवस्थापन 

• सडक िाििालिका व्यवस्थापन 

• िाििालिकाको विंसा लनयरिण 

• िािसिुार तथा पनुस्थापना केरद्र स्थापना, सञ्चािन, अनमुलत र लनयमन 

• आपत्कािीन िाि उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

 

 

(ङ) जेष्ठ नागररक, अपागंता भएका व्यम्िको व्यवस्थापन 

• ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यम्ि र असिाय िाििालिका सबिरिी  
 

(च) किा, संस्कृलत तथा सबपदा 
• गठुी अरतगदत परबपरागत रुपमा चलिआएका ववलभन्न जािा, पवदिरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय मित्वका िालमदक तथा साँस्कृलतक सबपदाको व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा परुाताम्त्वक िालमदक मित्वका सबपदािरुको संरक्षण सबवद्धदन  
• स्थानीयस्तरमा साँस्कृलतक ववकास तथा संवद्र्िन सबिरिी कायद, 
• गठुी, कोष तथा िष्टिरुको व्यवस्थापन 

• ववश्वसबपदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताम्त्वक मित्वका ठाउँिरु, वन, सीमसार क्षेि, तटवती क्षिेका जग्गा 
सबिरिी िगत, 

• भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिरिी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रिाियको संरक्षण, सबभार, प्रवद्धदन, ववकास र लनयमन 

• परबपरागत जािा, पवदिरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 
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(छ) पयदटन 

• स्थानीयस्तरमा पयदटकीय मित्वका स्थि तथा सबपदाको पविचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन, 

• स्थानीय पयदटन पूवादिार ववकास र प्रोत्सािन 

(ज) शाम्रत तथा पनुःलनमादण  

• स्थानीय शाम्रत नगरपालिका सबिरिी कायद 

म्शक्षा यवुा तथा िेिकुद शािा 
(क) आिारभतू तथा माध्यलमक म्शक्षा 
• प्रारम्बभक िाि म्शक्षा तथा ववद्यािय म्शक्षा, अनौपचाररक म्शक्षा, ििुा तथा वैकम्लपक (गरुुकुि, मदरसा, गबुिा 

आदद) एवम लनररतर लसकाइ तथा ववशेष म्शक्षा सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन 

• प्राववलिक म्शक्षा तथा व्यावसावयक तालिमको योजना तजुदमा, सञ्चािन, अनमुलत र लनयमन 

• आिारभतू तथा माध्यलमक म्शक्षा सबिरिी पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री ववतरण र कायादरवयन 

• ववद्यािय म्शक्षक एवं कमदचारीको व्यवस्थापन 

• ववद्यािय नक्सांकन, ववद्याियको अनमुलत, स्वीकृलत, समायोजन र लनयमन 

• शैम्क्षक पूवादिार लनमादण र ममदत सबभार 
• आिारभतू ति (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

• ववद्याथी लसकाइ उपिम्ब्ि परीक्षण र व्यवस्थापन 

• ववद्याथी प्रोत्सािन तथा छािवृम्त्तको व्यवस्थापन 

• शैम्क्षक परामशद सेवाको अनमुलत तथा लनयमन 

• स्थानीय तिका शैम्क्षक ज्ञान, सीप र प्रववलि संरक्षण, प्रवद्धदन र स्तरीकरण 

• स्थानीय पसु्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

• माध्यलमक तिसबमको शैम्क्षक कायदक्रमको समरवय र लनयमन 

(ि) िेिकुद  

• स्थानीयस्तरमा िेिकुदको संरचना पूवादिार लनमादण, संरक्षण तथा ववकास 

• स्थानीयस्तरमा िेिकुद प्रशासन र संघसंस्थाको लनयमन र समरवय 

• िेिकुद ववकास र प्रवद्धदन 

• राविय, प्रादेम्शक र स्थानीय िेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना र सिभालगता 

स्वास्थ्य ईकाई 

(क) आिारभतू स्वास्थ्य तथा सरसफाई 

• राविय तथा प्रादेम्शक िक्ष्य र मापदण्ड िमोम्जम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सबिरिी िक्ष्य र गणुस्तर लनिादरण 

• राविय र प्रादेम्शक मापदण्ड अनरुुप अस्पताि र नलसदङ्ग िोम, लनदान केरद्र र अरय स्वास्थ्य संस्थािरु र 
म्क्िलनक दताद, सञ्चािन, अनमुलत र लनयमन 

• आिारभतू स्वास्थ्य सेवा सञ्चािन र प्रविदन 

• स्वास्थ्य सेवा सबिरिी भौलतक पूवादिार ववकास तथा व्यवस्थापन 

• औषलिजरय वनस्पलत, जलडवटुी र अरय औषलिजरय वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन, र लनयमन 
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• स्वास्थ्य िीमा िगायतका सामाम्जक सरुक्षा कायदक्रम व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा औषिी तथा अरय मेलडकि उत्पादनिरुको रयूनतम मूलय लनिादरण तथा लनयमन 

• स्थानीयस्तरमा औषलिको प्रयोग र सकु्ष्म जीव लनरोिक (Antimicrobial Resistance) रयूनीकरण 

• स्थानीयस्तरमा औषिी र स्वास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डार र ववतरण 

• स्थानीय स्वास्थ्य सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 

• जनस्वास्थ्य लनगरानी (पम्व्िक िेलथ सलभदिेरस) 
• स्थानीयस्तरको प्रवद्धदनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुदस्थापनात्मक र ्यालिएवटभ स्वास्थ्य सेवा 

सञ्चािन 

• स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्यवृत्तको पािना िगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको 
प्रवद्धदन 

• जनुोवटक र कीटजरय रोग लनयरिण तथा व्यवस्थापन 

• सलुतद, मददरा र िागपुदाथदजरय वस्तकुो प्रयोग, लनयरिण तथा सचेतना अलभववृद्ध 

• आयवेुददक, यनुानी, आबची, िोलमयो्यालथक, प्राकृलतक म्चवकत्सा िगायतका परबपरागत स्वास्थ्य उपचार सेवा 
व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्य, आपत्कािीन स्वास्थ्य, मिामारी लनयरिण योजना र कायादरवयन 

• स्थानीयस्तरमा सरुवा तथा नसने रोग लनयरिण तथा रोकथाम 

• आकम्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाि 

• रि सञ्चार सेवा, स्थानीय तथा शिरी स्वास्थ्य सेवा 
• औषलि पसि सञ्चािन र लनयमन 

• आिारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन तथा लनयमन 

• स्वस्थ िानेपानी र िाद्यपदाथदको गणुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुण लनयरिण 

• सरसफाई सचेतना अलभववृद्ध  
• स्वास्थ्यजरय फोिोरमैिा व्यवस्थापन, संकिन, पनुउदपयोग, ववसजदन, सेवा शलुक लनिादरण र लनयमन 

 

आलथदक ववकास  शािा  
(क)  कृवष, पशपुािन, कृवष उत्पादन, पशसु्वास्थ्य, कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयरिण 

 

• कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन र पश ु स्वास्थ्य सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना 
कायादरवयन र लनयमन 

• कृवष तथा पशपुरछी िजार सूचना, िजार तथा िाटिजार पूवादिार लनमादण, तालिम, प्रववलि प्रसार, प्राववलिक टेवा, 
कृवष सामग्री आपूलतद र कृषक क्षमता ववकास कायदक्रम सञ्चािन र लनयमन 

• कृवष तथा पशपुरछीजरय प्राकृलतक प्रकोप तथा मिामारी रोग लनयरिण 

• पशपुरछी म्चवकत्सा सेवा व्यवस्थापन 

• कृवष वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता संरक्षण र प्रविदन 

• कृवषजरय वस्तकुो प्रविदन तथा ववकास र िजारीकरण 
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• पशनुश्ल सिुार पद्धलत ववकास र व्यवस्थापन 

• स्थानीय चरण तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापन 

• पश ुआिार गणुस्तर लनयमन 

• स्थानीयस्तरमा कृवष र पशपंुक्षी सबिरिी तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 
• विशािा र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयमन 

• कृवष तथा पशपुरछी सबिरिी िीमा र कजाद सिजीकरण, 

• साना लसंचाई लनमादण तथा सिुार 
• कृवष प्रसार सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीय तिमा कृवष प्रसार तथा जनशम्ि व्यवस्थापन र पररचािन, 

• कृषकिरुको क्षमता अलभववृद्ध, प्राववलिक सेवा,  टेवा, सीप ववकास र सशम्िकरण 

• लिउलिजन, नश्ल, मििाद र रसायन तथा औषलििरुको उपयोग र लनयमन 

• कृषक समूि, सिकारी र स्थानीय समवद्ध संघसंस्थािरुको समरवय, व्यवस्थापन र लनयमन 

• स्थानीयस्तरमा कृवष सबिरिी प्रववलि संरक्षण र िस्तारतरण 

• कृवष सबिरिी सूचना प्रचार प्रसार 
• स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केरद्रिरुको ववकास र व्यवस्थापन 

 

(ि) सिकारी, िघ,ु घरेि ुर साना उद्योग 

• सिकारी संस्था एवम ्सिकारी िचत तथा ऋण पररचािन सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड कायादरवयन 
र लनयमन 

• स्थानीय सिकारी संस्था दताद, अनमुलत, िारेजी र ववघटन 

• सिकारी सबिरिी स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुरिान 

• स्थानीय सिकारी के्षिको प्रविदन, पररचािन र क्षमता अलभवृवद्ध 

• िघ,ु घरेि ुर साना उद्योगको दताद, नववकरण, िारेजी र लनयमन, ववकास र प्रविदन 

• उद्यमशीिता प्रविदन 
 

(ग) स्थानीय व्यापार, आपलुतद तथा िजार व्यवस्थापन 

• स्थानीय व्यापार िाम्णज्य, आपूलतद, िजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन र उपभोिा अलिकार एवम ्वित सबिरिी 
नीलत, कानून, मापदण्ड कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीय िजार तथा िाटिजार व्यवस्थापन 

• स्थानीय वस्तिुरुको उत्पादन, आपूलतद तथा लनकासी प्रके्षपण, मूलय लनिादरण र अनगुमन 

• स्थानीय व्यापार िाम्णज्य सबिरिी पूवादिार 
• स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूलय तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनयमन 

• स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमद दताद, अनमुलत, नववकरण, िारेजी र लनयमन 

• स्थानीय व्यापारको तथ्यांक प्रणािी  
• लनजी के्षिसँग समरवय र सिकायद 
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• स्थानीय व्यापार पवदिदन, सिजीकरण र लनयमन 

• स्थानीय िौवद्धक सबपम्त्तको संरक्षण, प्रविदन र अलभिेिांकन 

• उपभोिा सचेतना अलभववृद्ध 

•  स्थानीय वस्त ुएवं सेवाको गणुस्तर परीक्षण 

 

(घ) वन, वातावरण  तथा जैववक वववविता  

• स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा सिरी, िालमदक, किलुियती वनको संरक्षण, सबविदन, उपयोग र लनयमन 
एवं वन उपभोिा समूिको व्यवस्थापन 

• मध्यवती के्षिको सामदुावयक, िालमदक र किलुियती वनको व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, निर वकनार तथा सडक वकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा लनजी तथा व्यवसावयक वनको प्रविदन तथा लनयमन 

• सावदजलनक िािी जग्गा र नांगा पािा वनके्षिमा वृक्षारोपण, सबभार र उपयोग तथा व्यवस्थापन, 

• जलडवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सबिरिी सभेक्षण, उत्पादन, प्रवद्र्िन, र िजार व्यवस्थापन 

• वनिीउ िगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रविदन 

• नसदरी स्थापना, ववरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रविदन, 

• वरयजरत ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र लनयमन, 

• मानव वरयजरत ुद्वरद्व व्यवस्थापन 

• स्थानीय प्राणी उद्यान (म्चलडयािाना) स्थापना र सञ्चािन 

• स्थानीय वरयजरत ुपयदटन र आय आजदन 

• स्थानीयस्तरमा आिेटोपिार व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा वन, वरयजरत ुर चराचरुुङ्गीको अलभिेिांकन तथा अध्ययन अनसुरिान 

• रैथाने प्रजालतको संरक्षण र प्रवद्र्िन तथा लमचािा प्रजालतको लनयरिण 

• जैववक वववविताको अलभिेिांकन 

• स्थानीयस्तरमा िररयािी तथा िररतक्षेि प्रविदन, 

• स्थानीय साना जिउपयोग सबिरिी के्षिगत आयोजना तजुदमा, कायादरवयन र अनगुमन, 

• वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड र योजना, कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोम्िम रयूनीकरण 

• स्थानीयस्तरमा प्रदषुण लनयरिण र िानीकारक पदाथदिरु लनयमन तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरमा रयून कावदनमिुी तथा वातावरणमैिी ववकास अविबिन 

• स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेि लनिादरण, व्यवस्थापनर लनयमन 

 

 

 

(ङ) जिािार, वरयजरत,ु िानी तथा िलनज पदाथद 
• जिािार तथा वरयजरत ुसबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन, 

• पानी मिुान संरक्षण 
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• सामदुावयक भसंूरक्षण र सो मा आिाररत आय आजदन कायदक्रम 

• भसंूरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजरय सामदुावयक अनकुुिन 

• स्थानीय िानी तथा िलनज पदाथदको संरक्षण सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन, सूचना तथा तथ्यांक 
संकिन, अलभिेिन तथा व्यवस्थापन 

• ढंुगा, लगटी, वािवुा, ननु, माटो, फायर क्िे तथा स्िेट आदद िानीजरय वस्तकुो सवेक्षण, अरवेषण, उत्िनन,् 
संरक्षण, ववकास, र उपयोग सबिरिी दताद, अनमुलत, नववकरण, िारेजी र व्यवस्थापन 

(च) ववपद् व्यवस्थापन 

• ववपद् व्यवस्थापन सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन 

• स्थानीयस्तर प्राकृलतक प्रकोप रोकथाम, ववपद् पूवद तयारी तथा प्रलतकायद योजना  
• स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवद तयारी, िोज तथा उद्धार, राित सामग्रीको भण्डारण, ववतरण र समरवय 

• ववपद् जोम्िम रयूनीकरणका पूवद सूचना प्रणािी तथिा स्थानीय आयोजना तजुदमा र कायादरवयन 

• ववपद् जोम्िम क्षेिको नक्साकंन, िस्तीिरुको पविचान, स्थानारतरण 

• ववपद् पिात स्थानीयस्तरको पनुस्थापन र पनुलनदमादण, 

• ववपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्था तथा लनजीके्षिसँग सियोग, समरवय र सिकायद 
• स्थानीय ववपद् कोष स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

• स्थानीयस्तरको ववपद् सबिरिी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुरिान, 

• स्थानीय आपतकािीन कायदसञ्चािन प्रणािी, 
• स्थानीय पविरो लनयरिण र व्यवस्थापन 

• जिउत्पन्न प्रकोप लनयरिण र ददगो लसंचाई ववकासका आयोजना कायदक्रम तजुदमा र कायादरवयन  

• स्थानीय तटिरि, नदद लनयरिण तथा नदी व्यवस्थापन  

(छ) वैकम्लपक उजाद 
• स्थानीय तिमा वैकम्लपक उजाद सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुदमा, कायादरवयन र लनयमन, 

• स्थानीय तिमा वैकम्लपक उजाद सबिरिी प्रववलि ववकास िस्तारतरण, क्षमता अलभवृवद्ध एवं प्रवद्धदन 

• नवीकरणीय उजादको उत्पादन तथा ववकासका कायदक्रमको तजुदमा र कायादरवयन 
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अनसूुची १९: वडाको काम, कतदव्य र अलिकारमा आिाररत कायदिरु 

 
वडाको काम ,कतदव्य र अलिकारमा आिाररत 

 

 वडा कायादियको कायद म्जबमेवारी लभिका तोवकए िमोम्जमका कामिरूिाइद ववलभन्न ५ िटा म्शषदकमा ववस्ततृीकरण गररएको छ । सो 
अनसुार रामग्राम नगरपालिका अरतगदत रिेका सवै ११ वटा वडा कायादियिरू माफद त देिायमा उलिेि भए अनसुारका कामिरूसबपादनिनु े
गरी कायदवववरण कायम गरीएको छ ।  

 

(क) योजना तजुदमा,कायादरवयन तथा अनगुमन  

(१) सिभालगतामूिक योजना तजुदमा प्रणािी अनसुार वस्ती वा टोिस्तरवाट योजना तजुदमा प्रवक्रया अविबवन गरी वस्ती तथा टोिस्तरीय 
योजनाको माग संकिन, प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने । 

(२) वडालभिका वक्रयाशीि राजनीलतक दि, वडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना केरद्र, टोि ववकास संस्था िगायत सामूदायीक एवं 
सामाम्जक संघ संस्था, लनकायिरुसँग परामशद, छिफि, सिभालगतामूिक प्रवक्रयाको अविबवन गने । 

(३) वडालभिका योजनािरुको कायादरवयन अनगुमन गने । 

(४) टोि ववकास संस्थाको गठन र पररचािन गने । वडालभि सञ्चािन िनु ेयोजनािरुका िालग उपभोिा सलमलतको गठन तथा सोको 
अनगुमन गने । 

(५) वडालभिका आयोजना तथा भौलतक पूवादिारको संरक्षण, ममदत सबभार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन गने । 

तथ्यांक अद्यावलिक तथा संरक्षण  

(६) लनजी घर तथा घर पररवारको िगत राख्न ेऐलतिालसक, परुाताम्त्वक, सांस्कृलतक तथा िालमदक मित्वका सबपदा तथा प्राचीन स्मारक, 

सावदजलनक तथा सामूदायीक भवन, सावदजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िागत राख्न ेतथा संरक्षण गने, िलुिा क्षेि, चोक, घाट, पाटी, 
पौवा, सत्ति, िमदशािा, मठ, मम्रदर, गबुिा, मम्स्जद, देवस्थि, मदरसा, पलतद जगगा, डाँडापािा, चरनक्षेि, पानीको मूि, पोिरी, तिाउ, इनार, 

कुवा, िारा, ढँुगेिारा, गठुीघर, वाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो निर, पानी घट्ट, लमि आददको तथ्याङ्क संकिन तथा अद्यावलिक गरी िगत 
राख्न ेसंरक्षण गने र िण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सवितको वडाको पाश्र्वम्चि तयार तथा अद्यावलिक गने । 

९ ववकास कायद 
(७)म्शक्षा वािउद्यानको व्यवस्था र व्यवस्थापन, अनौपचाररक म्शक्षा कायदक्रम तथा प्रारबभीक िाि ववकास केरद्र सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

गने, पसु्तकािय, वाचनािय, सामूदायी लसकाई केरद्र, िािक्िव तथा िाि सञ्जािको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने ।  

(८)स्वास्थ्यः वडा तिको स्वास्थ्य केरद्र उपकेरद्रको व्यवस्थापन गने, वािवालिकािरुिाई वव.लस.म्ज.पोलियो, लभटालमन “ए” को व्यवस्था गने, 

पोषण कायदक्रम सञ्चािन गने, वडा तिमा स्वास्थ्य जनचेतना ववकास, स्वास्थ्य सूचना कायदक्रम सञ्चािन गने, शिरी तथा ग्रामीण 
स्वास्थ्य म्क्िलनक सञ्चािन गने गराउने, सावदजलनक शौचािय तथा स्नान गिृको लनमादण तथा व्यवस्थापन गने गराउने । 

(९) िानेपानी, सरसफाई तथा फोिोरमैिा व्यवस्थापनःवडास्तरीय सामूदावयक िाराको प्रिरि, कुवा, इनार, पोिरीको लनमादण,संरक्षण, गणुस्तर 
लनयमन गरी नगरपालिकािाई जानकारी गराई सियोग गने गराउन,े घरवाट लनकासा िनु ेफोिोर मैिाको सङ्किन र व्यवस्थापन, 

चोक तथा गलिीिरुको सरसफाई, ढि लनकास, मरेका जनावर व्यवस्थापन, सतिी पानीको लनकास गने, पानीको स्रोत अथादत मूिको 
संरक्षण (वृक्षारोपण, तटिरि र नदी लनयरिण) गने गराउने, फोिोरमैिा गनेिाई सबिम्रित ऐन अनसुार जररवाना गने ।  

(१०)कृवष ववकासः कृवष तथा फिफूि नसदरीको स्थापना तथा समरवय र प्रवद्र्िन गने वडास्तरीय अगवुा कृषक तालिम अलभममु्िकरण 
गने, कृवष मिको माग सङ्किन गने र कृवषमा िाग्ने रोगिरुको वववरण तयार गरी नगरपालिकामा प्रस्ततु गने ।  

(११) पशपरछी ववकास तथा व्यवस्थापनः पशपंुछी ववकास, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, वडालभिको चरन क्षेि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने 
।  

(१२) सांस्कृलतक प्रवद्र्िनः स्थानीय समूदायका चाडपवद, भाषा संस्कृलतको ववकासको िालग किा, नाटक, जनचेतनामूिक तथा सांस्कृलतक 
कायदक्रमिरुको आयोजना गने गराउने, स्थानीय मौलिकता झलकन ेसास्कृलतक रीलतररवाजिाई संरक्षण तथा प्रवद्र्िन गने । 

(१३)िेिकुदः वडालभि िेिकुद पवूादिारको ववकास गने, अरतर ववद्यािय तथा िािक्िविरु माफद त िेिकुद कायदक्रम सञ्चािन गने गराउने 
। 
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(१४)यातायातःवडा क्षेिलभिको वाटोघाटो चाि ु अवस्थामा राख्न े तथा राख्न सियोग गने, वडालभिका सडक अलिकार क्षेिमा अवरोि र 
अलतक्रमण गनद नददन,े िसपाकद को सरसफाई गने, िाटोघाटोको वाढी पविरो परछाउने । 

(१५)उद्योगःघरेि ु उद्योगको िागत सङ्किन, सबभाव्यता घटना दताद, अद्यावलिक तथा सोको अलभिेि संरक्षण गने र गाउँपालिका वा 
नगरपालिकामा प्रलतवेदन गने जनचेतना कायदक्रम सञ्चािन गने । 

(१६)व्यम्िगत घटना दतादः प्रचलित कानून िमोम्जम व्यम्िगत घटना दताद, अद्यावलिक तथा सोको अलभिेि संरक्षण गने र नगरपालिकामा 
प्रलतवेन गने र जनचेतना कायदक्रम सञ्चािन गने । 

(१७)सामाम्जक सरुक्षाःसामाम्जक सरुक्षा भत्ता वववरण गने, अलभिेि अद्यावलिक गने, िािपोषण तथा िाि संरक्षण सबिम्रि काम गने । 

(१८)सामाम्जक तथा आलथदक सशिीकरणःवडािाई िािमैिी िनाउने, वडालभि आलथदक तथा सामाम्जक रुपमा पलछ परेका मवििा, 
िािवालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यम्ि, जेष्ठ नागररक, अलपसं्यक, सीमारतकृत समूदायको अलभिेि राम्ि सामाम्जक तथा 
आलथदक उत्थान सबिम्रि काम गने, ववलभन्न समूदायका वीचमा सामाम्जक सदभाव र सौिाददता कायम गने, वािववविा, मवििा 
ववरुद्धको विंसा, छुवाछुत, दिेज तथा दाइजो, िलिया प्रथा, छाउपडी, कमिरी प्रथा, वािश्रम, मानव वेचवविन, लनरक्षरता आदद जस्ता 
सामाम्जक कुररती र अरिववश्वासको अरत्य गने गराउने ।  

(१९)कर सबिरिी कायदिरुः नगरपालिका वडािे प्रचलित कानूनको अिीनमा रिी मािपोत तथा भलूम कर, व्यवसाय कर, विाि कर, 

ववज्ञापन कर, सःशलुक पावकद ङ्ग, नया ँव्यवसाय दताद, लसफाररश दस्तरु, सवारी सािन कर, मनोरञ्जन करको िेिाजोिा र सङ्किन गने 
तथा सबिम्रित नगरपालिकामा प्रलतवेदन गने िझुाउने । 

(२०) असिाय, असि, वेवाररस व्यिीको सिायता र संरक्षणः वडालभिको असि ववरामी भएको वेवाररस वा असिाय व्यम्ििाई नम्जकको 
अस्पताि वा स्वास्थ्य केरद्रमा प¥ुयाई औषिोपचार गराउने, वडामा कुन ैअसिाय वा वेवाररस व्यम्िको मतृ्य ुभएमा लनजको दाि 
संस्कारको व्यवस्था लमिाउने, सडक वािवालिकाको उद्धार र पनुस्र्थापना गने गराउने ।  

(२१) वन तथा वातावरणः वडालभिको सामूदायीक वन, वरयजरत ुसबपदा र जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्र्िन गने । वडा, टोिवस्ती 
स्तरमा िररयािी षेि ववस्तार गने गराउने, वडािाई वातावरणमैिी वनाउने ।  

(२२) प्रवद्र्िनात्मक कायदक्रम गने गराउनेः प्राङ्गाररक कृवष, सरुम्क्षत माततृ्व, ववद्याथी भनाद, पूणद िोप, ििुा ददशामिु पूणद सरसफाई, 

वातावरणमैिी तथा वािमैिी शासन जस्ता प्रवद्र्िनात्मक कायदिरु गने गराउने ।  

लनयमन कायद 
(२३)वडालभि सञ्चालित ववकास योजना आयोजना तथा संिग्न उपभोिा सलमलतिरुका कायदको लनयमन गने ।  

(२४) घर लनमादण तथा गणुस्तर कायद भवन संविता तथा मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, लसकमी, डकमीिाई भकूबप प्रलतरोिी 
भवन लनमादण सबिरिी तालिम ददेन े। 

(२५)िाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फिफुि, पेयपदाथद तथा उपभोग्य सामाग्रीको गणुस्तर र मूलयसूची अनगुमन गरी उपभोिा वित संरक्षण 
गने । 

(२६) वडालभिको उद्योग िरदा र व्यवसायको प्रवद्र्िन गरी िगत राख्न े। 

(२७) िाट वजारको व्यवस्थापन गने गराउने । 

(२८) ववद्यतु चिुावट तथा चोरी लनयरिण गने । 

९ङ० वडािे देिाय िमोम्जमका ववषयमा लसफाररश वा प्रमाम्णत गने  

(१) नाता प्रमाणीत ।  

(२) नागररकताको लसफाररश र नागररकताको प्रलतलिवप लिनका िालग लसफाररस । 

(३) विाि करको िेिाजोिा लसफाररश । 

(४) कोठा िोलन रोिवरमा वस्ने । 

(५) मोिी िगत कट्टा लसफाररस । 

(६) घर जग्गा करको िेिाजोिा लसफाररश । 

(७) जरम लमलत प्रमाणीत ।  

(८) व्यापार व्यवसाय वरद भएको वा सञ्चािन नभएको वा व्यापार व्यवसाय िुँदै नभएको लसफाररश । 

(९) लमिापि कागज गराउन ेलनवेदन दताद लसफाररस । 

(१०) वववाि प्रमाम्णत , अवववावित प्रमाम्णत । 
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(११) लनःशलुक वा सशलुक स्वास्थ्य उपचार लसफाररस । 

(१२) आफ्नो अलिकार क्षेिका ववषयमा अंग्रजेी भाषामा लसफाररस तथा प्रमाणीत । 

(१३) घर पाताि प्रमाम्णत । 

(१४) व्यम्िगत वववरण प्रमाम्णत । 

(१५) पजुादमा घर कायम गने लसफाररश । 

(१६) फरकफरक नाम थर,जरम लमलत लसफाररश र प्रमाम्णत, दवैु नाम गरेको व्यम्ि एकै िो भने्न लसफाररश । 

(१७) नाम थर जरम लमलत संशोिनको लसफाररश । 

(१८) जग्गा िनीपजुाद िराएको सफाररश । 

(१९) कागज र मरजरुीनामा प्रमाम्णत । 

(२०) वकत्ताकाट लसफाररश । 

(२१) संरक्षक प्रमाम्णत तथा संस्थागत र व्यम्िगत संरक्षक लसफाररश । 

(२२) जीववतसँगको नाता प्रमाम्णत । 

(२३) िकवािा वा िकदार प्रमाम्णत । 

(२४) नामसारी लसफाररश । 

(२५) जग्गाको िक सबिरिी लसफाररश (सावदजलनक, ऐिानी तथा पलतद जग्गा वािेक) । 

(२६) मतृक सँगको नाता प्रमाम्णत सजीम लसफाररश । 

(२७) उद्योग ठाउँसरी लसफाररश । 

(२८) जीववत रिेको लसफाररश । 

(२९) पूवद प्राथलमक ववद्यािय िोलने लसफाररश र अनमुलत ।  

(३०) जग्गा मूलयांकन लसफाररश प्रमाम्णत । 

(३१) ववद्याियको कक्षा वृवद्ध लसफाररस । 

(३२) पािन पोषण लसफाररश । 

(३३) वैवाविक अंलगकृत नागररकता लसफाररश । 

(३४) आलथदक अवस्था कमजोर वा ववपन्नता प्रमाम्णत आलथदक अवस्था वलियो वा सबपन्नता प्रमाम्णत । 

(३५) ववद्यािय ठाउँसारी लसफाररश । 

(३६) िारा तथा ववद्यतु जडान लसफाररस । 

(३७) प्रचलित कानून अनसुार प्रत्यायोजन अलिकार िमोम्जमको अरय लसफाररश वा प्रमाम्णत । 

 ९ ववववि 

  नगर कायदपालिकािे वडािे गने गरी तोवक ददएिमोम्जमका अरय कायद गने । 
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अनसूुची २०: नेपािको संवविानको अनसूुम्च ८ िमोम्जम स्थानीय तिको एकि अलिकारको सूम्च 
 

नेपािको संवविानको अनसूुची ८ िमोम्जम स्थानीय तिको एकि अलिकारको सूची 

१. नगर प्रिरी 
२. सिकारी संस्था 
३. एफ.एम.सञ्चािन 
४. स्थानीय कर (सबपम्त्त कर, घर विाि कर, घर जग्गा रम्जिेशन शलुक, सवारी सािन कर),सेवा शलुक दस्तरु, 

पयदटन शलुक, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूमकर (मािपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन कर, मािपोत सङ्किन । 
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 
६. स्थानीय तथ्याङ्क र अलभिेि सङ्किन 
७. स्थानीय स्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजनािरु 
८. आिारभतु र माध्यालमक म्शक्षा 
९. आिारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई 
१०. स्थानीय िजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता  
११. स्थानीय सडक, ग्रामीड सडक, कृवष सडक, लसंचाइ 
१२. गाउँ सभा, नगर सभा, म्जलिा सभा, स्थानीय अदाित, मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 
१३. स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापन  
१४. घर जग्गा िनी पजुाद ववतरण 
१५. कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सिकारी 
१६. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यम्ि र अशििरुको व्यवस्थापन 
१७. िेरोजगारको तथ्याङ्क संकिन 
१८. कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयरिण 
१९. िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकम्लपक ऊजाद 
२०. ववपद् व्यवस्थापन  
२१. जिािार, वरयजरत,ु िानी तथा िलनज पदाथदको संरक्षण 

२२. भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास 
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अनसूुची २१: नेपािको संवविानको अनसूुम्च ९ िमोम्जम संघ,प्रदेश र स्थानीय तिको साझा अलिकारको सूम्च 
 

नेपािको संवविानको अनसूुची ९ िमोम्जम सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तिको साझा अलिकारको सूची 

१. सिकारी 

२. म्शक्षा, िेिकुद र पिपलिका 

३. स्वास्थ्य 

४. कृवष 

५. ववद्यतु, िानेपानी, लसंचाई जस्ता सेवािरु 

६. सेवा शलुक, दस्तरु, दण्ड जररवाना तथा प्राकृलतक स्रोतवाट प्राप्त रोयलटी, पयदटन शलुक 

७. वन, जंगि, वरयजरत,ु चराचरुुंगी, जि उपयोग, वातावरण, पयादवरण तथा जैववक वववविता 

८. िानी तथा िलनज 

९. ववपद् व्यवस्थापन 

१०. सामाम्जक सरुक्षा र गरीवी लनवारण 

११. व्यम्िगत घटना, जरम, मतृ्य,ु ववविा र तथ्याङ्क 

१२. परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रिािय 

१३. सकुुबिासी व्यवस्थापन 

१४. प्राकृलतक स्रोतवाट प्राप्त रोयलटी 

१५. सवारी सािन अनमुती 
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अनसूुची २२: नगरपालिकाका कमदचारीिरुको पद अनसुारको कायदवववरण 
नगरपालिकामा कायदरत कमदचारीिरुको पद अनसुारको कायदवववरण 

कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

लस.नं 
काम अलिकार 

उत्तर 
दावयत्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

1 नगरपालिकाका कायादियको प्रशासकीय प्रमिु भइद  काम गने गराउने ।     
2 नगरपालिकाको चि, अचि तथा म्जरसी सबपम्त्तको िगत राख्न,े संरक्षण ममदत 

सबभार गने,गराउने । 

    

3 िेिा पररक्षण गराउने, िेरुज फछ्र्यौट गराउने सबिरिमा आवश्यक 
कारवािी गने, गराउने । 

    

4 नगरपालिकाका कमदचारीिरुको प्रशासकीय लनयरिण गने ।     
5 नगरपालिकाको आरतररक श्रोत पररचािन र व्यवस्थापन गने ।     
6 ववषयगत लनकायिरुको नगरस्तरीय वजेट तथा कायदक्रम स्वीकृत गराउने ।     
7 ठेक्कापट्टा, सबझौतािाट भएका कामिरुको प्राववलिक मूलयाङ्कनको आिारमा 

भिुानी गने,गराउने । 

    

8 आयोजनाको जाँचपास र फरफारक गने, गराउने ।     
9 नगर ववकास योजनाको मालसक, चौमालसक र वावषदक प्रगलत समीक्षा गने, 

गराउने  

    

10 मानव संसािन व्यवस्थापन सबिरिी कायद     
11 नगरपालिकाको कायादियको जनशम्ि ववकास योजना तयार गरी िागू गने,   

गराउने । 

    

12 नगरपालिकाको कायादियलभि मानव संसािन ववकास केरद्रको स्थापना गरी 
जनशम्िको सीप र क्षमता ववकासको कायद गराउने । 

    

13 कमदचारी प्रशासन सबिरिी कायद     
14 नगरपालिकाका कमदचारीिरुको लनयमु्ि, पदस्थापना, सरुवा, िढुवा, काज, ववदा, 

परुस्कार, सजाय, राम्जनामा, वरवझुारथ र अवकाश सबिरिी कायद गने, 

गराउने । 

    

15 नगरपालिकाको कायादियका कमदचारीको असािारण ववदा र अध्ययन ववदा 
स्वीकृलतका िालग लसफाररश गने । 

    

16 नगरपालिकाको कायादिय अरतगदत कायदरत लनजामती सेवा तथा स्थानीय 
लनकायको सेवा तफद का कायदरत कमदचारीिरुको लनयमानसुार तोवकए वमोम्जम 
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कायदसबपादन मूलयाङ्कन सबिरिी कायद गने । 

17 कमदचारीिरुको वृम्त्त ववकास योजना तयार गरी िागू गराउने ।     
18 आलथदक प्रशासन सबिरिी कायद गने     
19 नेपाि सरकारिाट प्राप्त िनुे अनदुान, सामाम्जक सरुक्षा र अरय ववलनयोम्जत 

रकमको लनकासा लिने, आबदानी गरी िचद गने, गराउने र िचदका  शे्रस्ता 
राख्न िगाउने । 

    

20 नगरपालिकाका िाता सञ्चािन गने, गराउने ।     
21 िेिा परीक्षण सबिरिी कायद गने ।     
22 म्जरसी व्यवस्थापन सबिरिी कायद गने, गराउने ।     
23 कायादिय सञ्चािनका िालग कायादियका शािािरु व्यवम्स्थत गराउने, भौलतक 

वातावरणिाई अनकूुि िनाइद  सेवा ववतरण गने व्यवस्था लमिाउन िगाउने  

    

24 ववलभन्न लनदेम्शकािरु तयार गराई नगर पररषद्बाट स्वीकृत गराई िागू 
गराउने । 

    

25 कायदवोझका आिारमा कमदचारीिरुमा काम र म्जबमेवारी वाँडफाँड गने, काम 
र म्जबमेवारी, अलिकार प्रत्यायोजन गरी समूि भावनामा नेततृ्वदायी भलूमका 
लनवादि गने 

    

26 नगरपालिका अरतरगत सञ्चाालित ववलभि कायदक्रमिरु सञ्चािनमा समरवय 
गने, लनरीक्षण गने र लनयरिण गने, गराउने । 

    

27 लनरीक्षण, सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूलयाड्ढन र प्रलतवेदन सबिरिी कायद      
28 स्वीकृत नगर ववकास येोजना र आवलिक योजनाका नीलत, रणनीलत, 

कायदक्रम कायादरवयनको लनरीक्षण, सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूलयाङ्कन गने, 

गराउने । 

    

29 केरद्रीय तथा म्जलिा स्तरीय आवलिक योजनािरुको मागद लनदेशन र सूचक 
प्रालप्तको िालग वजेट प्रवाि गरी तदअनरुुप प्रलतवेदन व्यवस्थापन गने । 

    

30 समय–समयमा सावदजलनक सनुवुाइद  गने ।     
31 नगर स्तरीय सभा र समारोििरुको समरवय र सिजीकरण गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– अलिकृतस्तर सातौ/आठौ ति  

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता 
पम्िम) । 

 

शािा: प्रशासन तथा व्वस्थापन मिाशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतको सामारय लनदेशन, सपुरीवेक्षण तथा लनयरिणमा रिी लनजिे अलिकार प्रत्यायोजन गरे िमोम्जम 
नगरपालिकाको कायदमा गलतम्शिता लयाउन र स्थानीय स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४   तथा लनयमाविीको सफि 
कायादरवयनका िालग स्थानीय लनकायको स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ताको ममद र भावना अनरुुप प्रशासकीय 
अलिकृतिे नगरपलिकाका पञ्जीकरण, म्जरसी व्यवस्थापन, दताद चिानी तथा सोिपछु र नगर सरुक्षा इकाई समेतको रेिदेि, 

लनरीक्षण र लनयरिण गदै देिायको कायद–वववरण िमोम्जम कायदिरु सबपादन गनुद पने छ । 
लस.
नं. 

कामको वववरण 

अलिकार 
उत्तरदा
वयत्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचु
कां
क 
आ
िार 
(स्रो
त) 

१ रा.प.अनं. तथा सिायकस्तरका कमदचारीिरुकोेे ७ ददन सबमको घर ववदा तथा 
ववरामी ववदा र भैपरी तथा पवद ववदा, प्रसलुत ववदा र वक्रया ववदा स्वीकृत गने । 
सो भरदा िढी अवलिको लिदा तथा असािारण र अध्ययन ववदाका िालग कायदकारी 
अलिकृत समक्ष पेश गने ।  

    

२ नगरपालिकाको कायादिय अरतगदतका सिायक स्तरका कमदचारीको कायद 
सबपादनको सपुरीवेक्षक भै मूलयाङ्कन गने, नगरपालिका वा अरतगदत िवटएका 
लनजामती कमदचारीको सपुरीवेक्षक भै का.स.मू. गने ।  

    

३ नगरपालिकाको तफद िाट प्रलतलनलित्व गने सलमलत÷उप–सलमलतिरुमा सिभागी िनु ेर 
कायदकारी अलिकृतिाई जानकारी गराउने ।  

    

४ डकायादियलभि आउन े सामारय म्चट्ठीपििरुमा तोक आदेश गने र आवश्यक 
देम्िएका पििरु कायदकारी अलिकृत समक्ष पेश गने ।  

    

५ कायादियका कमदचारीिरुको िाम्जरी प्रमाम्णत गने ।      

६ कायदकारी अलिकृतको सामारय लनदेशनमा रिी नगरपालिकाको प्रविा भई काम 
गने ।  

    

७ नगरपालिकाको नोडि अलिकृत भई कायद गने ।      

८ वडा सलमलतको व्यवस्थापन संिरिी कायद गने ।      

९ नगरपालिकाको सङ्गठन तालिका र शािा तथा पदिरुको कायद वववरण अद्यावलिक 
गरी स्वीकृलतको िालग पेश गने ।  

    

१० नगर पररषद, नगरपालिकाका िैठक तथा सलमलत÷उपसलमलतका िैठकिरुमा 
कायदकारी अलिकृतिाई सियोग प¥ुयाउने ।  

    

११ कमदचारीिरुको व्यम्िगत वववरण, िगत अद्यावलिक गने÷दरवरदी थपघट गनुदपने 
भएमा कायद वववरण र पषु्ट्याईसाथ पेश गने ।  

    

१२ आवश्यकता अनसुार कायदकारी अलिकृतको स्वीकृलत लिई गोष्ठी, सेलमनारमा भाग 
लिने  

    

१३ नगरपालिकाका कमदचारीिरुको वृम्त्त ववकासको िालग कायद योजना तयार गरी 
स्वीकृम्ेतका िालग पेश गने र स्वीकृत भएपलछ कायादरवयन गने ।  
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१४ कायदकारी अलिकृतको स्वीकृलत लिई मालसक िैठक गने ।      

१५ कायदकारी अलिकृतिे प्रत्यायोजन गरेको रकमको सीमालभि रिी म्जरसी सामानको 
माग फाराम, िरीद आदेश तथा दाम्ििा ररपोटद स्वीकृत गने ।  

    

१६ म्जरसी शे्रस्ता अद्यावलिक गनद िगाउने, म्जरसी सामानको संरक्षण एवं उम्चत ममदत 
संभार गने र िेिापरीक्षण गने व्यवस्था लमिाउन े।  

    

१७  नगरपालिकाको नाउँमा रिेको जग्गा र भवनको वववरण अद्यावलिक गने, िगत 
राख्न ेतथा राख्न िगाउन े।  

    

१८ म्जरसी सामानिरुको लमनािा, ििुाई, लििाम, ममदत गनुद पने भए सो अनसुार गनद 
स्वीकृलतका िालग पेश गने ।  

    

१९ नगरपालिकालभिका सावदजलनक तथा पलतद जग्गािरुको िगत अद्यावलिक गरी राख्न 
िगाउने र सबपूणद नगरपालिकाको सावदजलनक तथा पलतद जग्गािरुको एकीकृत 
वववरण तयार गरी प्रत्येक श्रावण मविनालभि प्रकाम्शत गने व्यवस्था लमिाउने ।  

    

२० उत्कृष्ट रुपमा कायद गने उपभोिा सलमलत, नागररक समाज, गैर सरकारी संस्थािरु, 

स्थानीय स्तरका संस्थािरु, कमदचारी र कायादियिरुिाई परुस्कार ददन लसफाररश 
गने तथा नराम्रा कायद गनेिाई सचेत तथा कारवािी गनद लसफाररश गने ।  

    

२१ वडास्तरीय योजना तथा कायदक्रमिरुको समरवय, रेिदेि, अनगुमन गरी पेश गने 
।  

    

२२ मरिािय, लसलिङ्ग प्राप्त गनद कायदकारी अलिकृतिाई सियोग गने ।      

२३ नगरपालिकाको वावषदक िजेट तथा कायदक्रम तयार गरी लनणदयको िालग पेश गने 
र स्वीकृत भए िमोम्जम कायादरवयन गने, गराउने ।  

    

२४ स्थानीय प्रववलिको ववकास एवं प्रिद्र्िनका िालग पिि गने ।      

२५ नेपाि सरकारिाट अरतरादविय सम्रि, अलभसम्रिमा िस्ताक्षर भई कायादरवयनको 
िालग स्थानीय लनकाय म्जबमेवार िनाईएका ववषयिरु कायादरवयन गनद नगर स्तररय 
कायदयोजनामा समावेश गनद सियोग गने ।  

    

२६ सामाम्जक सशिीकरण कायदक्रमिरुको समरवय गने, दोिोरोपन िटाउने, सिै 
गा.वव.स. तथा वस्तीिरुमा समान रुपमा कायदक्रमिरु प¥ुयाउन आवश्यक 
उपायिरुको पविचान गने, स्वीकृत गनद पेश गने र सो अनसुार कायादरवयन गने, 

गराउने ।  

    

२७ नगरपालिकाको काममा सघाउ पगु्ने लनदेम्शका तयार गने तथा गनद िगाई 
स्वीकृलतका िालग पेश गने । प्रत्येक लनदेम्शका तयार गदाद मवििा, वातावरण, 

जनसं्या व्यवस्थापन, द्वरद्व व्यवस्थापन, सामाम्जक समावेशीकरणिाई ववशेष ध्यान 
ददने ।  

    

२८ संघीय मालमिा तथा सामारय प्रशासन मरिाियिाट भएका लनदेशन तथा पररपिको 
पािना गनद सियोग गने ।  

    

२९ नगर पररषद् तथा नगरपालिका िोडद, सलमलत, उपसलमलतमा पेश गने प्रस्ताव तयार 
गरी कायदकारी अलिकृत समक्ष पेश गने ।  

    

३० नगरपालिका िोडद तथा पररषदिाट भएका लनणदयिरु कायादरवयन गनद सियोग गने 
।  

    

३१ नगरपालिकाको सदुृढीकरण कायदमा सरिता, लछटो छररतो, सेवा प्रवािमा स्तरीयता 
कायम गनदको िालग नीलतगत लनणदय गनद प्रस्ताव तथा सझुाव पेश गने ।  

    

३२ वावषदक सभा समारोि उत्सविरुको आयोजनामा सियोग गने, गराउन े।      

३३ कायदकारी अलिकृतिे प्रत्यायोजन गरेका अरय कायदिरु गने ।      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– अलिकृतस्तर नवौ/दशौ ति इरजी. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा:  पूवादिार ववकास मिाशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस मिाशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक तथा शिरी ववकास उपशािा एवम ्
िानेपानी इकाईको रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका 
कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिकार उत्तरदावयत्व 

कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार (स्रोत) 

१ नगरपालिकाको आवलिक तथा वावषदक योजना संिरिी कायद गने ।      

२ स्वीकृत योजनािरुको कायादरवयन गराउने र सबपन्न भएका योजनािरुको अनगुमन 
तथा लनरीक्षण गरी प्रलतवेदन पेश गने ।  

    

३ स्वीकृत योजनामध्ये उपभोिा सलमलतिाट कायादरवयन िनुे योजना तथा कायदक्रमिरुको 
उपभोिा सलमलत गठन गरी सबझौता गराउने र सबझौता अनसुारको कायद तोवकएको 
समय, गणुस्तर, िागत िमोम्जम सबपन्न गनद िगाउने, आवश्यकतानसुार अनगुमन गने  

    

४ नगरपालिका अरतगदत सञ्चािन िनुे कायदक्रम तजुदमा गनद सियोग गने, संघसंस्थािीच 
समरवय गने, सबझौता अनसुार कायादरवयन गने, गराउने ।  

    

५ नगरपालिका अरतगदत सञ्चालित योजना तथा कायदक्रमिरुको लनयलमत रुपमा अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन गर्र्ने, कायादरवयनमा देम्िएका समस्या पविचान गरी समािानका उपाय 
सवित प्रलतवेदन पेश गने । म्जलिाको यातायात, िानेपानी तथा सरसफाई, लसंचाईं तथा 
नदी लनयरिण तथा अरय पूवादिार ववकास (भवन, ग्रालमण ववद्यतुीकरण तथ अरय) 
सबिरिी योजना तजुदमा गनद नगरपालिकािाई सियोग गने  

    

६ पूवादिार ववकास सबवरिी योजनािरुको लडजाइन, नक्शा, िागत इवष्टमेट, ठेक्कापट्टा तथा 
उपभोिा सलमलतसंग गररने सबझौता, कायद ददशा तथा अरय कागजात तयार गने ।  

    

७ ववलभन्न योजनाको सफि कायादरवयनको िालग सरोकारवािा उपभोिािरु तथा स्थानीय 
समदुायिरुिाई योजना सबिरिी जागरण अलभयान संचािन गने ।  

    

८ पूवादिार ववकास सबिरिी सिुाउंदो क्षेिगत नीलत तजुदमा गनद नगरपालिकािाई टेवा 
प¥ुयाउने ।  

    

९ स्थानीय भौलतक पूवादिार ववकाससंग सबिरिीत मरिािय÷ववभाग तथा नगरपालिकाको 
लनदेशन पािना गने गराउने ।  

    

१० ववकास कायदक्रमिरुको चौमालसक तथा वावषदक समीक्षा गने व्यवस्था लमिाउन े । 
चौमालसक तथा वावषदक प्रलतवेदन तयार गने, ववश्लषेण गने र सबिम्रित लनकाय तथा 
तािकु लनकायमा पठाउने  

    

११ आयोजनाको िालग आवश्यक पने स्रोत, सािन, जनशम्ि, लनमादण सामग्रीिरुको वववरण 
तयार गरी स्वीकृलतका िालग पशे गने र स्वीकृत भए अनसुार उपिब्ि गराउने 
व्यवस्था लमिाउन े।  

    

१२ योजना तथा कायदक्रम तजुदमा, कायादरवयन, अनगुमन तथा मूलयाङ्गन गदाद िैंवङ्गक समता 
एवं समावेशीकरण गनदमा ववशेष ध्यान ददन े।  

    

१३ वपछलडएका क्षेि, वगद, असि, असिाय, जनजालत, दलित वगदिरुकोिालग प्रत्यक्ष फाइदा 
पगु्ने तथा लछटो प्रलतफि ददन ेकायदक्रम स्वीकृत गराई कायादरवयन गने, गराउने ।  
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सबझौता अनसुार लनिादररत समय लभि योजना सबपन्न गराउन वक्रयाम्शि रिी ताकेता 
गने ।  

१४ संचािन भएको योजनाको नापी वकताव, रलनङ ववि र कायद सबपन्न प्रलतवेदन चेक गने 
गराउने ।  

    

१५ संचालित आयोजनािरुको लनररक्षण, अनगुमन तथा मूलयांकनको व्यवस्था गने ।      

१६ सबपन्न भएका ववकास योजनािरुको जाँचपास तथा फरफारक गराउने ।      

१७ सबपन्न र चािू योजनाको िागत एवं तथ्यांक राख्न िगाउन े।      

१८ आयोजना संचािनका िालग सबिम्रित लनकायिरु जस्तैः ववद्यतु, िानेपानी, दूरसञ्चार, 

सडक, वातावरण, पयदटन आददसंग लनकटतम सबपकद  कायम गनद नगरपालिका 
सम्चविाई सियोग गने । 

    

१९ नगरपालिकािाट तयार भएको उपभोिा सलमलत सबिरिी लनदेम्शकाको प्रभावकारी 
कायादरवयनका िालग आवश्यक कायदिरु गने ।  

    

२० पूवादिार ववकाससंग सबिम्रित अरय कायदिरु गने ।      

२१ पूवद संचालित योजनािरु नगरपालिकाद्वारा लनम्णदत लनकाय माफद त संचािन गराउने र 
स–साना िागतका र उपभोिाको क्षमतािे ममदत सबभार गनद सक्ने योजनािरुमा 
उपभोिािाई नै म्जबमेवार िनाउन ेतफद  आवश्यक कायदिरु गने ।  

    

२२ ममदत सबभारमा उपभोिाको क्षमता भरदा िढी िचद िाग्ने ठूिा योजनािरुमा 
उपभोिािरुिाई रयूनतम रुपमा संिग्न गराई साझेदारीको भावना जागतृ गराउन 
आवश्यक प्रवक्रयागत कायदिरु गने  

    

२३ नगरपालिकाद्वारा पूवद संचालित योजनािरु मध्ये यथासमयमा न ै ममदत गनुद पने 
योजनािरु पविचान गरी िागत अनमुान तयार गरी सोको प्रलतवेदन नगरपालिका सम्चव 
समक्ष पेश गने र आदेश भए अनसुार ममदत कायदिरु गने ।  

    

२४ नगरपालिकाद्वारा पूवद संचालित योजनािरु मध्ये यथासमयमा मै ममदत गनुद पने 
योजनािरु ममदत सबभार गनदका िालग व्यवस्था भएको ममदत सबभार कोष िडा गनद 
आवश्यक कायदिरु गने ।  

    

२५ मालसक रुपमा संचालित योजनािरुको म्स्थलत सबिरिी प्रलतवेदन नगरपालिका सम्चव 
माफद त नगरपालिका र सबिम्रित लनकायिरुमा पेश गने ।  

    

२६ नगरपालिकािे तयार पानुदपने मालसक, चौमालसक, वावषदक आदद प्रलतवेदनिरु तयार पानद 
सघाउने ।  

    

२७ िैमालसक र वावषदक प्रगलत समीक्षाको वैठक आयोजना गनद नगरपालिकािाई सघाउन े
र समीक्षामा आएको लनणदय सझुाविरु कायादरवयन गने ।  

    

२८ ठेक्कापट्टा सबिरिी कायदिरु इवष्टमेट अनसुार भए नभएको अनगुमन गरी लनमादणको 
काम गराउन े।  

    

२९ संचालित प्रत्येक आयोजनािरुको शरुु देम्ि जाँचपास तथा िस्तारतरण सबमको 
कागजात भएको फाइि िडा गने तथा गनद िगाउने ।  

    

३० आगामी वषदको योजनामा क्षेिगत योजना पलन संकिन गरी रेकडद गने ।  

   

 

 

 

 

 

कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैटौ ति इरजीलनयर 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 



103 
 

३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

शािा: सडक लसचाइद तथा अरय पवूादिार ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, 

सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा 
कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिकार उत्तरदावयत्व 

कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार (स्रोत) 

१ नगर ववकास योजना अनसुार सञ्चािन िनुे आयोजनािरुको वावषदक कायदक्रम 
स्वीकलतमा सियोग गने ।  

    

२ आयोजना/कायदक्रम वजेट कायादरवयन सबिरिी वावषदक कायदतालिका िागू गने, 

गराउने, सञ्चालित आयोजना लनरीक्षण गने, गराउन े।  

    

३ स्वीकृत वावषदक कायदक्रम अनसुार आयोजनाको िागत अनमुान तयार गने, गराउने ।      

४ आयोजना कायादरवयन गदाद ददगो ववकास र वातावरणीय पक्षिाई ध्यान ददन े     

५ आयोजना सञ्चािनका िालग आवश्यक व्यवस्था गने, गराउने ।      

६ ठेक्कापट्टा, सबझौता गनुद अम्घ िागत अनमुान तयार गने तथा सञ्चालित योजनािरुको 
प्राववलिक मूलयाङ्कन गर्र्ने, गराउने ।  

    

७ आयोजनाको जाँचपास र फरफारक गने, गराउने ।      

८ स्वीकृत आयोजनाको आवश्यकतानसुार संशोिन र वजेट रकमारतर गने सबिरिमा 
तोवकएको कायद गने, गराउन े।  

    

९ आयोजनािरुको स्वीकृत कायदक्रम अनसुार परामशद सेवा लिने व्यवस्था गने ।      

१० आयोजनािरुको अनगुमन सबिरिी फारामिरु लनयलमत रुपमा भरी शािा प्रमिुसमक्ष 
पेश गने ।  

    

११ नगरपालिकाको कायादिय अरतगदत संचालित ववकास आयोजनािरुको लनयलमत लनरीक्षण 
सपुररवेक्षण र अनगुमन गने ।  

    

१२ मालसक, चौमालसक र वावषदक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी प्रमिुसमक्ष पेश   गने ।      

१३ आयोजनािरुमा गणुस्तररयता कायम गदै समयमै कायद सबपन्न गनद आवश्यक सबपूणद 
कायद गने ।  

    

१४ दररेट तयारी र ववश्लषेण संिरिी कायदिरु गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैटौ ति इम्रज. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा: सडक लसँचाइद तथा अरय पवूादिार ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण 
गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिकार 

उत्तरदावय
त्व 

कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार (स्रोत) 

१ ववकास आयोजना तथा पररयोजना सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना र 
लनयमन  

    

२ स्थानीय ववकास नीलत, अलपकािीन, मध्यकािीन तथा दीघदकािीन ववकास 
योजना तजूदमा, अनगुमन तथा मूलयाकंन  

    

३ आलथदक, सामाम्जक, साँस्कृलतक, वातावरणीय, प्रववलि र पूवादिारजरय ववकासका 
िालग आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनािरूको तजुदमा, कायादरवयन, अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन  

    

४ िावषदक ववकास कायदक्रम, आयोजना तजुदमा, कायादरवयन      

५ ववकास लनमादण प्रकृयामा स्थानीय जनसिभालगता अलभिवृद्धका कायदक्रम तजुदमा 
र कायादरवयन  

    

६ ववकास योजनािरुको वातावरणीय प्रभाव मूलयांकन      

७ उपभोिा सलमलतको वववरण, क्षमता ववकास      

८ ववकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेि लनिादरण      

९ संघीय र प्रादेम्शक आयोजना, पररयोजना कायादरवयनमा समरवय, सिजीकरण र 
सियोग  

    

१० ववकास आयोजना तथा पररयोजना सबिरिी अरय कायद ।      

११ ववकास आयोजनाको अनगुमन, आवलिक प्रगलत तथा प्रलतफिको समीक्षा      

१२ ववकास योजनाको अनगुमन तथा मूलयांकनको आिार तथा प्रवक्रया लनिादरण      

१३ आयोजनाको अध्ययन, अनसुरिान तथा प्रभाव मूलयाङ्कन      

१४ लिषयक्षेिगत नीलतको अनगुमन तथा मूलयांकन     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: अलिकृतस्तर; नवौ/दशौ म्शक्षा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

मिाशािा; सामाम्जक ववकास मिाशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस मिाशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू 
मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिकार उत्तरदावयत्व 

कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार (स्रोत) 

१ प्रारम्बभक िाि म्शक्षा तथा ववद्यािय म्शक्षा, अनौपचाररक म्शक्षा, ििुा तथा वैकम्लपक 
म्शक्षा (गरुुकुि, मदरसा, गबुिा आदद), लनररतर लसकाइ तथा ववशेष म्शक्षा सबिरिी 
नीलत, कानून, मापदण्ड, योजनाको लनमादण, कायादरवयन र लनयमन गने गराउने । 

    

२ प्राववलिक म्शक्षा तथा व्यावसावयक तालिमको योजना तजुदमा, सञ्चािन, अनमुलत र 
लनयमन गने गराउन े। 

    

३ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायादरवयन गने गराउने ।     

४ ववद्यािय म्शक्षक तथा कमदचारी व्यवस्थापन गने गराउन े।     

५ ववद्याियको नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समायोजन तथा लनयमन      

६ शैम्क्षक पूवादिार लनमादण र ममदत सबभार गने गराउने ।     

७ आिारभतू ति (कक्षा ८) को परीक्षा संचािन तथा व्यवस्थापन      

८ ववद्याथी लसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्यवस्थापन गने गराउने ।     

९ ववद्याथी प्रोत्सािन तथा छािवृम्त्तको व्यवस्थापन गने गराउने ।     

१० शैम्क्षक परामशद सेवाको अनमुलत तथा लनयमन गने गराउन े।     

११ स्थानीयस्तरको शैम्क्षक ज्ञान, सीप र प्रववलिको संरक्षण, प्रवद्र्िन र स्तरीकरण      

१२ माध्यलमक तिसबमको शैम्क्षक कायदक्रमको समरवय र लनयमन गने गराउने ।     

१२ स्थानीय पसु्तकािय, वाचनािय तथा सामदुावयक अध्ययन केरद्र सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन गने गराउन े। 

    

१४ स्थानीयस्तरमा िेिकूद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समरवय      

१५ यवुा जागरण, सशम्िकरण र पररचािन गने गराउन े।     

१६ यवुा सीप, उद्यमम्शिता तथा नेततृ्व ववकास गने गराउन े।     

१७ भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिरिी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन गने गराउन े। 

    

१८ परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्खग्रिाियको संरक्षण, सबभार, प्रिद्र्घन र ववकास      

१९ परबपरागरत रुपमा चलिआएका जािा तथा पवदको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने 
गराउने । 

    

२० स्थानीय मित्वका िालमदक तथा सासं्कृलतक सबपदाको व्यिस्थापन गने गराउने ।     

२१ पयदटकीय मित्वका स्थि तथा सबपदाको पविचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन गने गराउन े
। 
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२२ पयदटन पूवादिार ववकास तथा प्रोत्सािन गने गराउन े।      

२३ परुाताम्त्वक, िालमदक मित्वका सबपदािरुको संरक्षण तथा सबिद्र्िन गने गराउने ।     

२४ भाषा, संस्कृलत, जािा, पवद र िलितकिाको संरक्षण, प्रिद्र्िन र ववकास गने गराउन े
। 

    

२५ िेिकुदको संरचनाको पूवादिार लनमादण, सञ्चािन तथा ववकास गने गराउने ।     

२६ िेिकूदको ववकास र प्रवद्र्घन गने गराउने ।     

२७ िेिकूद प्रलतयोगीता आयोजना र सिभागीता गने गराउने ।     

२८ अलतररि वक्रयाकिाप सबिरिी ववषय गने गराउने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

६. पद: अलिकृतस्तर छैठो 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  

९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; म्शक्षा सस्कृती यवुा तथा िेिकुद ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, 

सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा 
कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिकार उत्तरदावयत्व 

कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार (स्रोत) 

१ माध्यालमक म्शक्षा, अनौपचाररक म्शक्षा, ििुा तथा वैकम्लपक म्शक्षा (गरुुकुि, मदरसा, 
गबुिा आदद), लनररतर लसकाइ तथा ववशेष म्शक्षा सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, 

योजनाको लनमादण, कायादरवयन र लनयमन गने गराउन े। 

    

२ प्राववलिक म्शक्षा तथा व्यावसावयक तालिमको योजना तजुदमा, सञ्चािन, अनमुलत र 
लनयमन गने गराउन े। 

    

३ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायादरवयन गने गराउने ।      

४ ववद्यािय म्शक्षक तथा कमदचारी व्यवस्थापन गने गराउन े।     

५ ववद्याियको नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समायोजन तथा लनयमन गने गराउने ।     

६ शैम्क्षक पूवादिार लनमादण र ममदत सबभार गने गराउने ।     

८ ववद्याथी लसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्यवस्थापन गने गराउने ।     

९ ववद्याथी प्रोत्सािन तथा छािवृम्त्तको व्यवस्थापन गने गराउने ।     

१० शैम्क्षक परामशद सेवाको अनमुलत तथा लनयमन गने गराउन े।     

११ स्थानीयस्तरको शैम्क्षक ज्ञान, सीप र प्रववलिको संरक्षण, प्रवद्र्िन र स्तरीकरण      

१२ माध्यलमक तिसबमको शैम्क्षक कायदक्रमको समरवय र लनयमन गने गराउने ।     

१७ भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिरिी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन गने गराउन े। 

    

१८ परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्खग्रिाियको संरक्षण, सबभार, प्रिद्र्घन र ववकास      

१९ परबपरागरत रुपमा चलिआएका जािा तथा पवदको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने 
गराउने । 

    

२५ िेिकुदको संरचनाको पूवादिार लनमादण, सञ्चािन तथा ववकास गने गराउने ।     

२६ िेिकूदको ववकास र प्रवद्र्घन गने गराउने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

११. पद: सिायक पाँचो 
१२.  (स्थायी )/अस्थायी 
१३. तिव( मालसक)  

१४. काम गने समयः 
१५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आिारभतू तथा माध्यलमक म्शक्षा उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई 
प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवके्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका 
कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगपालिका क्षेि लभि संचािन भएका ववद्याियिरो चि/अति सबपतीको अलभिेि 
अध्याविक राख्न,े ववद्यािय सबपत्तीको सरुक्षण गने गराउन े।  

    

२ प्राथलमक म्शक्षा र यस सबिरिी तालिमको योजना तजुदमा, सञ्चािन, अनमुलत र लनयमन 
गने गराउन 

    

३ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायादरवयन गने गराउने ।     

४ ववद्यािय म्शक्षक तथा कमदचारी व्यवस्थापन गने गराउन े।     

५ आलथदक दृष्टिे अत्यरत वपछलडएका छािछािािरुिाई छािवृम्त्द्ध ददन े व्यवस्था 
लमिाउने । 

    

६ शैम्क्षक पूवादिार लनमादण र ममदत सबभार      

८ ववद्याथी लसकाइ उपिब्िीको परीक्षण र व्यवस्थापन      

९ ववद्याथी प्रोत्सािन तथा छािवृम्त्तको व्यवस्थापन      

१० शैम्क्षक परामशद सेवाको अनमुलत तथा लनयमन      

११ स्थानीयस्तरको शैम्क्षक ज्ञान, सीप र प्रववलिको संरक्षण, प्रवद्र्िन र स्तरीकरण      

१२ यवुा ववकास सलमलत र िेिकुत केरद्रिरुको व्यवस्थापन गने गराउने ।     

१७ भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिरिी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन  
    

१८ परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्खग्रिाियको संरक्षण, सबभार, प्रिद्र्घन र ववकास      

१९ परबपरागरत रुपमा चलिआएका जािा तथा पवदको सञ्चािन र व्यवस्थापन      

२५ िेिकुदको संरचनाको पूवादिार लनमादण, सञ्चािन तथा ववकास      

२६ िेिकूदको ववकास र प्रवद्र्घन      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैटौ ति इम्रजलनयर 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा: आवास, भवन तथा नक्सापास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण 
गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरलभि जग्गा एकीकरण, भ ू उपयोग योजना, जग्गा ववकास र भौलतक ववकास 
योजनको तजुदमा र कायादरवयन गने ।  

    

२ नगरलभि भवन लनमादण मापदण्ड र आचार संविता िमोम्जम माि भवन लनमादण िनु े
व्यवस्थाको प्रभावकारी कायादरवयनका िालग आवश्यक कायद गने ।  

    

३ सडक क्षेि लनिादरण गरी सोलभि अरय कुन ैपलन पूवादिारिरु लनमादणमा रोक िगाउन े     

४ िसपाकद  र ट्याक्सी स्टैण्डमा माि ती सवारी सािनिरु रोक्ने र पावकद ङ्ग गने व्यवस्था 
कडाइका साथ िागू गने ।  

    

५ नगर क्षेिमा पाकद , ििुा चौर, िेि मैदान, पोिरी जस्ता शिरी सनु्रता अलभिवृद्ध गने 
स्थान लनिादरण गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गने ।  

    

६ भकूबपीय क्षलत रयूलनकरणका िालग राविय भवन संविताको प्रभावकारी पािना गने, 

गराउने ।  
    

७ नगर क्षेि लभि िने्न घर तथा अरय भवनिरुको नक्सा पास संिरिी सबपूणद कायद गने      

८ नक्सापास संिरिी सजदमीनको कायद गने ।      

९ घरजग्गा नापजाँचका वववादिरुमा प्राववलिक सियोग उपिब्ि गराउने ।      

१० सावदजलनक स्थानिरुको अनलिकृत प्रयोग लनयरिण संिरिी कायद गने ।      

११ घरिाटो, िारा, चारवकलिा, घरजग्गा मूलयाङ्कन, सबपम्त्त मूलयाङ्कन, काठ, ववद्यतु जडान 
लसफाररश संिरिी कायद गने ।  

    

१२ एकीकृत सबपम्त्त करको सबपम्त्त मूलयाङ्कन संिरिी कायद गने ।      

१३ शिरी सौरदयद अलभिवृद्ध गनद शिरिजारलभि सञ्चालित पसििरुिे िाविर सडकमा 
सामान रािी लिक्री गने प्रथा अरत गरी व्यवम्स्थत गने ।  

    

१४ नगर क्षेिलभि ववद्यतु पोििरुको िगत राख्न,े लतनको सरुक्षा व्यवस्थापन गने र सडक 
ित्ती व्यवस्थापन संिरिी काम गने ।  

    

१५ नगरपालिका, िसपाकद , सावदजलनक शौचािय, अरय सावदजलनक स्थििरुको सरुक्षा 
संिरिी कायद र ती स्थानिरुमा ववद्यतु व्यवस्थापनको कायद गने । 

    

 



110 
 

 

कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैटौ ति IT अलिकृत 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा: सूचना प्रववलि तथा अलभिेि शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण 
गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिकामा इमेि, इरटरनेट, कब्यटुर, फोटोकपी, फ्याक्स मेम्शन आददको उपयिु 
व्यवस्था र website तयार र अद्यावलिक गने ।  

    

२ नगरपालिकािाट मरिािय तथा ववलभन्न लनकायिरुमा मालसक, चौमालसक, आवलिक र 
वावषदक रुपमा गनुद पने प्रलतवेदनिरु सिै शािािरुिाट प्राप्त गने र एकीकृत गरी 
प्रलतवेदन पठाउन सियोग प¥ुयाउन े।  

    

३ नगरपालिकािाट भए गरेका काम कारवािी सबवरिी सूचना तथा जानकारीिरु 
कब्यटुराइज्ड गने, सरुम्क्षत तवरिे राख्न े तथा लनिादररत नीलतको आिारमा उपिव्ि 
गराउने व्यवस्था लमिाउने ।  

    

४ नगरमा सूचना प्रववलिको प्रयोग, ववकास र ववस्तार गने नीलत तजुदमा गने ।      

५  सूचना केरद्रको प्रचार प्रसार गने व्यवस्था गने ।      

६ नगरपालिकािाट प्रकाशन िनु े सूचनामूिक पलिका तथा प्रोफाइििरुसँग सबिम्रित 
आवश्यक कायदिरु गने ।  

    

७ नगरको समवष्टगत ववकाससँग सबिम्रित तथ्यांक, सूचना र जानकारीिरु संग्रि, 

अद्यािलिक, प्रवाि र उम्चत प्रयोगसँग सबिम्रित कायदको व्यवस्था लमिाउने ।  
    

८ नगरपालिकाको अलभिेि अद्यावलिक गने, सङ्खग्रि गने कायदिरु गने ।      

९ नगरपालिकािाट मालसक, चौमालसक रुपमा गररने प्रकाशन सबिरिी कायद गने ।      

१० नगरपालिकाको वावषदक प्रगलत वववरण तयार गनद सियोग गने ।      

११ टेलिफोन, इमेि र इण्टरनेट सेवाको प्रभावकारी उपयोग एवम ्संचािन सबिरिी कायद 
गने ।  

    

१२ कब्यटुर प्रणािीिाट सूचना संकिन र प्रवाि सबिरिी कायद गने ।      

१३ पारदम्शदता र सशुासनका प्रवद्र्िनका िालग ववकास ििेुवटनिरु प्रकाशन तथा ववतरण 
गने र ववलभन्न संचार माध्यमिाट ववकास गलतववलििरु प्रसारण गने । 

    

कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद– सिायकस्तर पाँचौ ति प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
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४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

शािा: सामाम्जक सरुक्षा तथा पम्रजकरण उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई 
प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवके्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका 
कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ व्यम्िगत घटना दताद सबिरिी प्राप्त अलभिेि सरुम्क्षत एवम ्व्यवम्स्थत गरी राख्न े।      

२ व्यम्िगत घटना दताद सबिरिी प्राप्त राजस्व िझुी िैंक दाम्ििा गने र राजस्वको 

मास्केवारी सबिम्रित लनकायमा पठाउने ।  

    

३ दताद रेकडद स्वीकृत ढाँचाको फाराममा उतार गरी समयमै सबिम्रित लनकायमा 

पठाउने ।  

    

४ जेष्ठ नागररक, असिाय वविवा, दलित वािवालिका तथा अपाङ्गको रेकडद राख्न े र 

अद्यावलिक गने ।  

    

५ सामाम्जक सरुक्षाको रकम लनकासा माग गने र ववतरण गने व्यवस्था लमिाउन े।      

६ सामाम्जक सरुक्षाको रकम ववतरण भएको अलभिेि तयार गरी सबिम्रित लनकायमा 

प्रलतवेदन गने ।  

    

७ घटना दतादको मालसक, चौमालसक तथा वावषदक प्रलतवेदन तयार गने ।      

८ कायदकारी अलिकृत र प्रशासन शािा प्रमिुको लनदेशनमा अरय काम गने । 
    

९ व्यम्िगत घटना दताद सबिरिी प्राप्त अलभिेि सरुम्क्षत एवम ्व्यवम्स्थत गरी राख्न े।      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायकस्तर चौथो प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा:   िररद तथा भण्डार उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण 
र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ  
लस.नं. कामको वववरण अलिकार उत्तरदावयत्व 

कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचु
कांक  

१ प्रत्येक शािा, उपशािा तथा इकाइिाट स्वीकृत माग फाराम अनसुार माग भइ 
आएको म्जरसी सामान मौज्दातमा भए उपिब्ि गराउने, मौज्दात नभए आवश्यक 
प्रवक्रया प¥ुयाई िजारिाट िररद गरी उपिब्ि गराउने ।  

    

२ िचद भई जान ेम्जरसी सामान र िचद भई नजान ेम्जरसी सामानको िगे्िा िेग्िै रम्जष्टर 
िडा गने र कायदकारी अलिकृतिाट प्रमाम्णत गराई अलभिेि राख्न े।  

    

३ िररद गरी वा वस्तगुत सिायता वा कुनै पलन प्रकारिाट आएका मािसामान प्राप्त 
भएको लमलतिे तीन ददन लभि आबदानी िाँध्न े।  

    

४ म्जरसी लनरीक्षण पमु्स्तका िडा गरी लनरीक्षण गराउने, मािसामानको सरुक्षा, ममदत 
संभार, लििाम ववक्री, िानी नोक्सानी आदद पक्षिरुमा लनरीक्षकिाट प्रलतवेदन प्राप्त गने  

    

५ कायादिय सामान र लनमादण सामग्री लनयमानसुार सोझै, कोटेशन, टेण्डरद्वारा आपूलतद गने 
कायदिािीका िालग कायदकारी अलिकृत समक्ष पेश गने र लनणदय भए िमोम्जम िररद 
गने, दाम्ििा गने र ववतरण गने ।  

    

६ नयाँ आलथदक वषद सरुु भएको १५ ददन लभि अम्घलिो आलथदक वषदको म्जबमेवारी साने, 

म्जरसी मौज्दातको वावषदक वववरण तयार गने र प्रमाम्णत गराउने ।  

    

७ व्यम्िगत र सिायक म्जरसी िाता राख्न े।      

८ नगरपालिकाको भौलतक तथा चि अचि सबपम्त्तको अलभिेि रािी सो को सरुक्षा 
एवम ्ममदत संभारको व्यवस्था लमिाउने ।  

    

९ कायादियिाई आवश्यक पने छपाई सबिरिी कायदको व्यवस्था गने ।      

१० नगदी रलसद तथा अरय आवश्यक रलसदिरु छपाई समयमै उपिब्ि गराउने र सो को 
रेकडद रलसद लनयरिण िातामा राख्न े।  

    

११ सवारी सािन तथा ढुवानी सािनिरुको ब्ि ुिकु राख्न ेर रररयू गने तथा िगवकु राख्न े     

१२ दैलनक िचद िनुे सामानको माग फाराम अनसुार िचदको अलभिेि राख्न े।      

१३ कायादियिाई आवश्यक पने घरजग्गा आदद िररद वा भाडामा लिनपुने भएमा 
आवश्यक व्यवस्था लमिाउने ।  

    

१४ ममदत गदाद पलन काम निाग्ने अथवा ममदत गनद नसवकन े सामानिरुको लििामका 
िालग आवश्यक कारिािी चिाउन े।  

    

१५ राविय चाडपवद तथा ववलभन्न सभा, समारोि, कायदक्रमिरुमा आवश्यक सामग्रीको 
व्यवस्था लमिाउन े।  

    

१६ प्रत्येक शािा, उपशािा तथा इकाइिरुिाई आवश्यक म्जरसी सामानको िगत संकिन 
गरी आगामी आलथदक वषदको िजटेमा समावेश गनद पेश गने । 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायकस्तर चौथो प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; सोिपछु तथा दताद चिानी उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकां
क 
आिार 
(स्रोत) 

१ प्राप्त लनवेदन र कागजातिरु लनयमानसुार दताद गने र सबिम्रित शािामा 
पठाउने ।  

    

२ दताद सबिरिी अलभिेि पमु्स्तकािरु (दताद वकताि, चिानी वकताि र भरपाई 
पमु्स्तका), कायादियको छाप, पदालिकारीिरुको छाप सरुम्क्षत राख्न े।  

    

३ कायादियिाट िाविर जाने पििरु चिानी गने र अद्यावलिक अलभिेि राख्न े।      

४ चिानी भइसकेका पििरुको कायादिय प्रलत सबिम्रित शािा, उपशािा तथा 
इकाइिरुमा पठाउने ।  

    

५ िाविरी कायादियिरुमा पि पठाउंदा भरपाई वकताि प्रयोग गने ।      

६ आगरतकु र म्जज्ञाशिुरु समक्ष म्शष्टतापूणद व्यविार प्रदशदन गने ।      

७ कायादियमा रिेको आरतररक टेलिफोन संचािन गने ।      

८ प्रशासन शािा प्रमिुको लनदेशनमा अरय काम गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायक स्तर पाँचै प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; वातावरण ववपद व्यवस्थापन तथा सरसफाइ उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगर क्षेिलभि वातावरणीय सरतिुन व्यवस्थापनका िालग आवश्यक कायद गने ।      

२ िलुिा ददशामिु िोषणाका िागी स्थालनय समदुायिाई पररचािन गने ।      

३ जनस्वास्थ्य प्रिद्र्िनका िागी समदुाय पररचािन गने ।      

४ नगर क्षेिलभि संचािीत शिरर स्वास्थ्य केरद्रको फोकि पशदन भई कायद गने ।      

५ पूणद िोप कायादरवयनको िागी समदुाय पररचािन गने ।      

६ नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको लिलभन्न स्वास्थ्य सबिम्रि राविय अलभयानिरु सफि 
िानाउन समदुायिाई वक्रयालसि िनाउने ।  

    

७ मवििा स्वास्थ्य स्वयं सेवीकािरुिाई सवक्रय िनाउन उत्प्ररेीत गने ।      

८ नगर लभि वातावरणीय सरतिुन लिग्रने गरी लनमादण कायद िगायत कुनै पलन कायद िनु 
नददने व्यवस्था गने ।  

    

९ वातावरणका क्षेिमा मित्वपणूद योगदान प¥ुयाउनेिाई परुस्कृत र वातावरणीय सरतिुन 
लिग्रने गरी कायद गनेिाई दम्ण्डत गनद शािा प्रमिु समक्ष लसफाररस गने ।  

    

१० वातावरणीय अध्ययन गरी शिरी फोिर व्यवस्थापनका िालग उपयिु स्थानमा 
लयाण्डवफि साइटको पविचान, लनमादण, सञ्चािन र व्यवस्थापन गने ।  

    

११ नगर क्षेिको सरसफाइ संिरिी अरय सबपूणद कायद गने ।      

१२ वातावरण र सरसफाइ संिरिी सचेतनाको कायद गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

६. पद: सभेक्षक सिायकस्तर पाँचो 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  

९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आवास भवन तथा नक्सापास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण 
गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ वाटो, घटो, गोठ कटेरा भए नभएको लसफाररस गने ।      

२ नगरपालिका क्षेिलभिका सबपूरे्ण मागदिरुको िबिाई चौडाई ििुाई िगत 
राख्न े।  

    

३ नगरपालिकािाट िोलिएका िाटोिरुको िगत कट्टा गने कायदमा सियोग गने 
।  

    

४ नगरपालिका क्षेि लभिका सबपूणद नापी नक्शािरु एवककृत गरी रािे्ने र 
उि नापी नक्शामा न.पा.िाट िोलिएका िाटोको रेिांकन गने  

    

५ घर नक्सापास सबिरिी संलियारको नाउंमा १५ ददने सूचना टास गनद सियोग 
गने ।  

    

६ सजदलमनको लमलत तोक्न सियोग गने ।      

७ सजदलमनको प्रवक्रया परुा गरी भएका फाइिको लड.वप.सी. अनमुलत भनद सियोग 
गने ।  

    

८ स्थायी नक्शापास पे्रमाणपि ददनभुरदा अगालड लड.वप.सी. चेकजांच गने      

९ अनालिकृत रुपमा लनमादण कायद थालिएका संरचनािरुको रोक्काका िालग 
पिाचार गनद सियोग गने ।  

    

१० िाटो साेंि लसमाना वववादमा पिाचार गरी छिफिमा सिभागी िनुे र 
आवश्यकता परे वफिे्डमा नै उपम्स्थत भई वववाद समािान गराउन सियोग 
गने ।  

    

११ नक्शापास सबपन्नको प्रमाणपि ददन ुअम्घ वफलडमा गई नापजांच गने ।      

१२ अरय कायादियसंग समय समयमा समरवय गने ।      

 कायादिय प्रमिु एवं शािा प्रमिुिे िगाए अह्राएको अरय कायादियसंग 
सबिम्रित कायदिरु गने । 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१६. पद: नगर प्रिरी 
१७.  (स्थायी )/अस्थायी 
१८. तिव( मालसक)  

१९. काम गने समयः 
२०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; सरुक्षा इदकाइद (नगर प्रिरी) 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस  इदकाइ प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगर क्षेिलभिको शाम्रत सरुक्षा र शाम्रत स्थापनामा सियोग गने ।      

२ नगर क्षेिलभि िोिलिा, अशाम्रत, असरुक्षा, िटुपाट, कुटवपट जस्ता घटना 
लनयरिण गने र आफ्नो प्रयासिाट सो सबभव नभएमा प्रिरी प्रशासनको 
सियोग लिने ।  

    

३ िोिलिा, अशाम्रत, असरुक्षा, िटुपाट, कुटवपट जस्ता घटना र सो लनयरिणमा 
प्रिरी प्रशासनको सियोग संिरिी जानकारी तत्काि शािा प्रमिु र कायदकारी 
अलिकृतिाई गराउने ।  

    

४ तोवकएको क्षेिलभि सरुक्षा लनगरानीका िालग घमुवुा सरुक्षा उपिब्ि गराउने 
।  

    

५ दमकि पररचािन र व्यवस्थापन गने ।      

६ दमकिको प्रयोग आकम्स्मक कायदका िालग जनुसकैु िेिा पलन िनुे भएकािे 
जवििे सकैु ठीक र दरुुस्त िनुे गरी राख्न े।  

    

७ दमकिमा कायद गने कमदचारीिरुिाई आिोपािो २४ सै घण्टा ड्युटीमा रिन े
व्यवस्था गने ।  

    

८ आगिागीिाट िच्ने उपाय अविबिन तथा सरुक्षा व्यवस्थापनका िालग 
सचेतना जगाउने र अरय आवश्यक कायद गने । 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

२१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ 
२२.  (स्थायी )/अस्थायी 
२३. तिव( मालसक)  

२४. काम गने समयः 
२५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; प्रशासन योजना तथा अनगुमन शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका 
साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ कायादियको सरुक्षा र सरसफाइद तथा कमदचारीिरुको िटनपटन गने     

२ कमदचारीिरुको व्यम्िगत वववरण, ववदा तथा अरय रेकडदको अद्यावलिकता गने     

३ न.पा.का ्याड, छापको सरुम्क्षत प्रयोग गने     

४ ववलभन्न वैठकिरुको उपयिु व्यवस्थापन र लनणदय पमु्स्तकाको सरुक्षा गने     

५ लसफाररससंग सबवम्रित कायदिरुको यथासक्य लछटो सबपादन र कागजातिरुको 
अलभिेि व्यवम्स्थत गने 

    

६ आवश्यक कमदचारीिरुको दरवरदी सजृना र व्यवस्थापन सबवरिी कायद गने      

७ स्वीकृत दरवरदी अनसुार नया ं लनयमु्ि तथा वढुवा सबवरिी सूचनािरु व्यवम्स्थत 
रुपमा राख्न े। 

    

८ कमदचारीको कायदवववरण तयार र आवश्यकता अनसुार लनयलमत रुपमा पररमाजदन समेत 
गरी अद्यावलिक राख्न े। 

    

९ आवश्यकता अनसुार कमदचारीिाइद  िटाउन ेकायद तोक्ने ।     

१० अस्थायी कमदचारीको बयाद थप सबवरिमा समयमै जानकारी गराउन े     

११ प्रशासनिाइद  चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी वनाइद  लछटो, छररतो एव ें सवदसिुभ रुपमा 
सेवा तथा कायदसबपादन गनद गराउन आवश्यक सियोग गने  

    

१२ कमदचारीिरुको वैयम्िक वववरण, ववदा तथा काजको अलभिेि दरुुस्त राख्न े।     

१२ आवश्यकता अनसुार अरय प्रशासलनक कायद गने ।     

१४ समयमै पिाचार गने र वझुाएका पििरुको भपादइद  व्यवम्स्थत रुपमा राख्न े।     

१५ वैठकमा भएका लनणदयिरु िेिन कायदमा सियोग गने तथा लनणदय पमु्स्तका सरुम्क्षत 
साथ राख्न े। 

    

१६ लनणदय उतार गरर सबवम्रित लनकायमा पठाउन े।     

१७ लनणदय प्रलतलिपी समयमै तयार गने ।     

१८ लनयमानसुार तोवकएका क्षेििरुमा लसफाररशका िालग आवश्यक कागजातिरु तयार     
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गने । 

१९ भएका लसफाररशिरु सबवम्रित सेवाग्रािी िाइद  उपिव्ि गराइद  कायादियको प्रलत 
सरुम्क्षत साथ राख्न ेव्यवस्था लमिाउने । 

    

२० कायादिय िोलन,े वरद गने तथा सरसफाइद  आददको वरदोवस्त गने गराउने      

२१ कायादियको सरुक्षाथद  दैलनक पािो पिराको म्जबमा ददन े।     

२२ कमदचारीको दैलनक उपम्स्थलत–िाम्जरी र िगवकु कायादरवयनमा लयाउने ।     

२३ योजना तथा कायदक्रमको कायादरवयनका िागी आवश्यक पने योजना सबझोता प्रक्रीया 
गरी अनगुमनको व्यवस्था गने र योजना तथा कायदक्रमको भिुानीको िालग पेश गने 
। 

    

२४ लनवादम्चत जनप्रलतलनलि तथा पदालिकारीिरुको व्यवम्स्थत रुपमा अलभिेि राख्न े     

२५ नगर प्रमिु, उपप्रमिु एवें वडा अध्यक्षिरुको कायदकक्षको सरसफाइद  िगायतका 
अरय सवु्यवस्था लमिाउन े

    

२६ जनप्रलतलनलििरुको वैठक सञ्चािनका िालग आवश्यक वैठक कक्षको व्यवस्था र 
समयमै सरसफाइद  गराउने । 

    

२७ कायादिय प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत                  सेवाः  समूि/उपसमूिः   

२६. पद: सिायक पाँचौ 
२७.  (स्थायी )/अस्थायी 
२८. तिव( मालसक)  

२९. काम गने समयः       कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; प्रशासन उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद 
सबपादन  

सचु
कांक  

१ कायादियको सरुक्षा र सरसफाइद  तथा कमदचारीिरुको िटनपटन गने .     
२  कमदचारीिरुको व्यम्िगत वववरण, ववदा तथा अरय रेकडदको अद्यावलिकता गने     
३  न.पा.का ्याड, छापको सरुम्क्षत प्रयोग गने     
४  ववलभन्न वैठकिरुको उपयिु व्यवस्थापन र लनणदय पमु्स्तकाको सरुक्षा गने     
५  लसफाररससंग सबवम्रित कायदिरुको यथासक्य लछटो सबपादन र कागजातिरुको 

अलभिेि व्यवम्स्थत गने 

 
   

६  आवश्यक कमदचारीिरुको दरवरदी सजृना र व्यवस्थापन सबवरिी कायद गने      
७  स्वीकृत दरवरदी अनसुार नयां लनयमु्ि तथा वढुवा सबवरिी सूचनािरु व्यवम्स्थत 

रुपमा राख्न े। 

 
   

८  कमदचारीको कायदवववरण तयार र आवश्यकता अनसुार लनयलमत रुपमा पररमाजदन 
समेत गरी अद्यावलिक राख्न े 

 
   

९  आवश्यकता अनसुार कमदचारीिाइद  िटाउने कायद तोक्न े।     
१०  अस्थायी कमदचारीको बयाद थप सबवरिमा समयमै जानकारी गराउन े।     
११  प्रशासनिाइद  चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी वनाइद  लछटो, छररतो एव ें सवदसिुभ 

रुपमा सेवा तथा कायदसबपादन गनद गराउन आवश्यक सियोग गने  
    

१२  कमदचारीिरुको वैयम्िक वववरण, ववदा तथा काजको अलभिेि दरुुस्त राख्न े     
१२  आवश्यकता अनसुार अरय प्रशासलनक कायद गने ।     
१४  समयमै पिाचार गने र वझुाएका पििरुको भपादइद  व्यवम्स्थत रुपमा राख्न े।     
१५  वैठकमा भएका लनणदयिरु िेिन कायदमा सियोग गने तथा लनणदय पमु्स्तका 

सरुम्क्षत साथ राख्न े। 
    

१६  लनणदय उतार गरर सबवम्रित लनकायमा पठाउन े।     
१७ लनणदय प्रलतलिपी समयमै तयार गने ।     
१८ लनयमानसुार तोवकएका क्षेििरुमा लसफाररशका िालग आवश्यक कागजातिरु 

तयार गने । 
    

१९  भएका लसफाररशिरु सबवम्रित सेवाग्रािी िाइद  उपिव्ि गराइद  कायादियको 
प्रलत सरुम्क्षत साथ राख्न ेव्यवस्था लमिाउने । 

    

२०  कायादिय िोलन,े वरद गने तथा सरसफाइद  आददको वरदोवस्त गने गराउने      
२१  कायादियको सरुक्षाथद  दैलनक पािो पिराको म्जबमा ददन े।     
२२  कमदचारीको दैलनक उपम्स्थलत–िाम्जरी र िगवकु कायादरवयनमा लयाउने ।     
२३  लनवादम्चत जनप्रलतलनलि तथा पदालिकारीिरुको व्यवम्स्थत रुपमा अलभिेि राख्न े     
२४  नगर प्रमिु, उपप्रमिु एवं वडा अध्यक्षिरुको कायदकक्षको सरसफाइद  िगायतका 

अरय सवु्यवस्था लमिाउन े
    

२५ जनप्रलतलनलििरुको वैठक सञ्चािनका िालग आवश्यक वैठक कक्षको व्यवस्था र 
समयमै सरसफाइद  गराउने । 

    

२६ कायादिय प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैठो 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; अलथदक प्रशासन शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका 
साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ िजेट तयारी सबिरिी कायद ।     
२ आबदानी जबमा गने र अलभिेि राख्न ेसबिरिी कायद ।     
३ भिुानी र अलभिेि राख्न ेसबिरिी कायद ।     
४ आरतररक तथा अम्रतम िेिा परीक्षण गराउन ेकायद ।     
५ िेरुज ुफछदयौटका िालग प्रमाण जटुाउने कायद ।     
६ रकम लनकासाकािालग सबिम्रित अडडाििरुमा पिाचार सबिरिी कायद ।     
७ सामाम्जक सरुक्षा भत्ता लनकासा सबवरिी कायद ।     
८ दैलनक, मालसक, वावषदक आय व्ययको वववरण तयारी सबिरिी कायद र िैंक ररकरसाईि 

सबवरिी कायद । 
    

९ कमदचारीिरु तथा जनप्रलतलनलििरुको तिि, भत्ता तथा सवुविा ववतरण सबिरिी कायद 
। 

    

१० ववजिुी, िारा, टेिीफोनको मिशिु भिुानी सबिरिी कायद ।     
११ िचद सबवरिी वीििरु चेक जांच गरी लनयमानसुार भिुानी गने सबिरिी कायद ।     
१२ िरौटी अलभिेि राख्न ेतथा वफताद ददने कायद ।     
१२ कमदचारी कलयाण कोष संचािन सबवरिी कायद ।     
१४ नगद तथा अलभिेििरुको सरुक्षा सबवरिी कायद ।     
१५ ववम्त्तय प्रगलत प्रलतवेदन तथा अरय वववरण तयारी सबवरिी कायद      
१६ आय व्यय वविरण सावदजलनक गनद सूचना केरद्रमा वविरण उपिब्ि गराउने कायद ।     
१७ प्रचलित कानून र कायदकारी अलिकृतको लनदेशन अनसुारका अरय कायदिरु।     
१८ िराटी आदेशानसुार वफताद िचद तथा सदरस्यािा गनद िगाउने ।     
१९ भौचरिरु मिेप फारामिरुमा व्यम्िगत िाता तथा िजेट वववरण िातामा चढाउन 

िगाउने । 
    

२० गा.पा. िैठकिाट आलथदक सबिरिी भएका लनणदयिरु अध्ययन एव े ंकायादरवयन गनद 
िगाउने । 

    

२१ तिि भत्ता ववतरण गने एव ें संचय कोषमा पठाउनपुने कट े्टी रकम समयमान ै
पठाउन िगाउने । 

    

२२ समयमा लनकासा माग गने र िचद गरी मालसक, चौमालसक र िावषदक प्रगलत वववरण 
तयार गरी सबिम्रित लनकायमा समयमानै पठाउन िगाउन े। 

    

२३ पेश्की तथा िेरुजिुाइद  लनयलमत, लमरिा एवें  असिु उपर गनद आवश्यक व्यवस्था 
लमिाउन िगाउन े। 
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२४ लनयलमत रुपमा आिेप र मिेप गराउन िगाउने ।     
२५ प्रचलित ऐन लनयममा तोवकए अनसुारको म्जबमेवारी परुा गनद िगाउने ।     
२६ िातािरु प्रमाम्णत गराउन िगाउन े।     
२७ अनमुालनत िावषदक आयव्ययको मस्यौदा तयार गने कायदमा प्र.प्र.अ.िाइद  सियोग गने 

। 
    

२८ कायादियको तफद िाट लतनुदपने मिशिुिरु समयमा िझुाउन िगाउन े।     
२९ आ.व.को अरत्य पलछ अको आ.व.मा सबपूणद आलथदक म्जबमेवारी साने िगाउन े     
३० अवकास प्राप्त कमदचारीिरुको सबपणूद रकम ददने व्यवस्था गनद िगाउने ।     
३१ आबदानी िवृद्ध िनु सक्न ेक्षेििरुको पविचान गनद िगाउन े।     
३२ गा.पा.िे लिनपुने सबपूणद कर दस्तरु एव ें शलुक उठाइद  जबमा िनु आएको रकम 

राजश्व आबदानी िािी दैलनक रुपमा िैंक दाम्ििा गने र दैलनक, मालसक, चौमालसक र 
िावषदक प्रलतवेदन प्र.प्र.अ. 

    

३३ समक्ष पेश गनद िगाउने ।     
३४ कर असिुीमा आएका समस्यािरुको समािान गनद िगाउने ।     
३५ लनयमानसुार म्जरसी लनरीक्षण गनद िगाउने ।     
३६ म्जरसी अलभिेििरु राख्न िगाउने ।     
३७ नगरपालिकािाइद आवश्यक पने म्जरसी सामग्रीिरु लनयमानसुार िररद एव ें ववतरण 

गनद िगाउने । 
    

३८ कायादिय प्रमिुिे िाए अह्राएको अरय कायद गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायकस्तर पाँचौ 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; राजस्व उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिका

र 
उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ लनयमानसुार करदातािरुको कर असिुीमा सियोग गने ।     
२ मावषक तथा िावषदक रुपमा असिु िनु ुपने कर असिु िनु नआएमा व्यवसायीिरुको 

व्यवसाय स्थिमा गइद  कर असिु उपर गने । 
    

३ नगर क्षेिमा संचािन भएका व्यवसाय दताद िनु नआएमा दताद गनद सियोग गरर राजश्व 
शािामा दताद गने । 

    

४ व्यवसायीक एव करदाताको अलभिेििरु सरुम्क्षत रुपमा राख्न उपशािा प्रमिुिाइद  
सियोग गने । 

    

५ कायादिय एव उपशािा प्रमिुिे तोके िमोजीम सबपम्त्तकर, राजश्व िगाएतका 
काउण्टरमा कर ववलिङ्क गने । 

    

६ कर उठाउन पिाचार गने एवं सावदजलनक सूचना प्रकाम्शत गने ।     
७ राजस्वसंग सबवम्रित लसफाररश गनद आवश्यक भएमा उपशािा प्रमिुको राय वमोजीम 

तयार गने 
    

८ पटके व्यवसाय ,ििािववटौरी कर उठाउने व्यवस्था गने ।     
९ करदाताको अलभिेि अद्यावलिक गनद सफ्टव ेेयरको प्रयोग गने व्यवस्थाको िालग 

पिि गने । 
    

१० करदातािाइद  उत्प्ररेणा गने िािका पारदशी र चेतनामूिक कायदक्रम सञ्चािन गने 
। 

    

११ कर दस्तरु, शलुक लनिादरण सबवरिमा शािा प्रमिु माफद त कायदकारी अलिकृत र 
राजस्व परामशद  सलमलतमा प्रलतवेदन पेश गरी लनणदयमा सियोग पूरयाउने । 

    

१२ राजस्व सबवरिमा नगरपररषदिे गरेको लनणदयिरु पूणद रुपिे पािना गने ।     
१२ रलसद लनयरिण िाता िडा गरी राजस्व शािारउपशािािरुिाइद  कायद प्रकृलतको 

आिारमा रलसदिरु उपिव्ि गराउन शािा प्रमिु माफद  त म्जरसी व्यवस्थापन 
उपशािा संग समरवय कायम गने । 

    

१४ आफ्नो शािामा भएका कामको वववरण यथाशक्य चांडो सूचना तथा अलभिेि 
केरद्रिाइद  िाइद  उपिव्ि गराउन े 

    

१५ लनयमानसुार सवै पररवारको स्वघोषणा गर ेेको सबपम्त्त र सो को मूलयाकन पारदम्शद 
र औम्चत्य पूणद तररकािे गरी सवै पररवारको अिग अिग फाईि वडागत रुपमा 
(संभव भएमा वडालभि 

    

१६ पलन टोिगत रुपमा) िडा गने । (सफटवेअर प्रयोग गरी इिेक्िोलनक अथवा 
मेनअुि)। 

    

१७ मूलयाकंनका आिारमा एवककृत सबपम्त्त कर असिु उपर गने ।     
१८ लनयमानसुार मूलयाकंन गररएको सबपम्त्तको सलमक्षा र आवश्यक भएमा पनुदमूलयाकंन     
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गने । 

१९ अलभिेििरु सरुम्क्षत रुपमा राख्न े।     
२० स्थायीरुपमा वसाइद  सराइद  गरी अरयिवाट गा.पा.लभि आइद  सबपम्त्तको मालिक 

भएका पररवारिरुको सूचना पम्रजकालिकारी, वडा सम्चव, सामाम्जक पररचािक, नक्सा 
पास उपशािा र नगर 

    

२१ लनररक्षकिरुवाट प्राप्त गरी यथासक्य लछटो उि पररवारिरुको व्यम्िगत फाईि 
िडागरी एवककृत सबपम्त्तकरको दायरालभि लयाउने । 

    

२२ कर उठाउन पिाचार गने एवं सावदजलनक सूचना प्रकाम्शत गने ।     
२३ राजस्वसंग सबवम्रित लसफाररश तयार गने  ।     
२४ पटके व्यवसाय (िाटवजार) कर उठाउन आवश्यक सियोग गने ।     
२५ उत्कृष्ट करदातािाइद  परुस्कृत गनद आवश्यक कायद गने ।     
२६ करदाताको अलभिेि अद्यावलिक गनद सफ्टव ेेयरको प्रयोग गने व्यवस्थाको िालग 

पिि गने । 
    

२७ करदातािाइद  उत्प्ररेणा गने िािका पारदशी र चेतनामूिक कायदक्रम सञ्चािन गने 
। 

    

२८ कर दस्तरु, शलुक लनिादरण सबवरिमा शािा प्रमिु माफद त कायदकारी अलिकृत र 
राजस्व परामशद  सलमलतमा प्रलतवेदन पेश गरी लनणदयमा सियोग पूरयाउने । 

    

२९ राजस्व सबवरिमा नगरपररषदिे गरेको लनणदयिरु पूणद रुपिे पािना गने ।     
३० रलसद लनयरिण िाता िडा गरी राजस्व शािारउपशािािरुिाइद  कायद प्रकृलतको 

आिारमा रलसदिरु उपिव्ि गराउन शािा प्रमिु माफद त म्जरसी व्यवस्थापन उपशािा 
संग समरवय कायम गने । 

    

३१ आफ्नो शािामा भएका कामको वववरण यथाशक्य चांडो सूचना तथा अलभिेि 
केरद्रिाइद िाइद  उपिव्ि गराउन े 

    

३२ कायादिय प्रमिु एवं आलथदक व्यवस्थापन शािा प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ आ.िे.प 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः    कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आरतररक िेिा पररक्षण इकाई 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस इदकाइद प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु 
आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ लनयमानसुार िाभ र िागत ववश्लषेणका आिारमा लमतव्यवय िचद व्यवस्थापन ।     
२ वेरुजिुरु मालथ लनयरिण र पूवद  वेरुजकुो आकारमा कटौलत ।     
३ सबपन्न योजनािरुको समयमै सामाम्जक पररक्षण ।     
४ आलथदक कारोवार ऐन लनयम तथा वोडदको नीलत लनदेशन अनसुार िचद भए नभएको 

जांच गने । 
    

५ मालसक वा िैमालसक रुपमा गा.पा.को आबदानी तथा िचदको सबवम्रित िातािरुको 
पररक्षण गरी िवुट देम्िएमा लिम्ित प्रलतवेदन कायदकारी अलिकृत समक्ष पेश गने । 

    

६ ऐन लनयमिे तोकेवमोम्जम पेश्की वा भिुानी ददंदा ररत पगेु नपगेुको सबवरिमा पूवद 
आरतरीक िेिा पररक्षण गने । 

    

७ आ.िे.प.वाट देम्िएका वेरुजिुरुको वकताव िडा गरी आलथदक व्यवस्थापन शािािाइद 
उपिव्ि गराउने । 

    

८ वडा सलमलत कायादियवाट भए गरेका आलथदक कारोवारिरुको वावषदक आ.िे.प. गने ।     
९ अम्रतम िेिा पररक्षण गराउन िेिा पररक्षकको छनौटमा राय सझुाव ददइद  सियोग      
१० अम्रतम िेिा पररक्षण गराउन आवश्यक कागजपि तथा सूचना जटुाइद  सियोग गने      
११ अम्रतम िेिा पररक्षणवाट प्राप्त वेरुजिुरु लनयलमत गनद, असूि गनद र 

आवश्यकतानसुारको कारवािी गनद सो प्रलतवेदन सबवम्रित शािामा ददने । 
    

१२ नगरपररषदको वैठकमा िेिा परीक्षणको प्रलतवेदन पेश गने तथा म्जज्ञासा समािान गनद 
सियोग गने । 

    

१२ गा.पा. िेिा सलमलतको सदस्य सम्चवको रुपमा आवश्यक पने कायदिरु गने ।     
१४ िेिा सलमलतको वैठकको िालग लनदेशानसुार पि तयार गने र एजेण्डा सवित 

सदस्यिरुिाइद  वैठकको जानकारी गराउने । 
    

१५ िेिा सलमलतको वैठक सञ्चािनको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाउन े।     
१६ िेिा सलमलतको लनणदय िेख्न,े माइद रयूट सरुम्क्षत राख्न,े लनणदय उतार गरी सबवम्रित 

लनकायिाइद  जानकारी ददने । 
    

१७ िेिा सलमलतको लनणदय कायादरवयन गनद तथा गराउन आवश्यक सियोग र पिि गने      
१८ िेिा सलमलतिे नगरपररषदमा पेश गनुदपने वावषदक प्रलतवेदन मस्यौदामा सियोग गने ।     
१९ गा.पा.का सबपन्न योजनािरुको नेपाि सरकारद्वारा तयार गररएको सामाम्जक पररक्षण 

लनदेम्शका अनसुार सामाम्जक पररक्षण गराउने । 
    

२० उि सामाम्जक पररक्षणको प्रलतवेदन कायदकारी अलिकृत माफद त गा.पा.मा पेश गने ।     
२१ रयूतम शतद तथा कायदसबपादनको फोकिपसदन भइद  काम गने ।     
२२ कायादिय प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायकस्तर पाँचौ इम्रज 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आवास भवन तथा नक्सापास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण अलिका

र 
उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिकावाट घर लनमादण स्वीकृती प्राप्त गनुद पदाद अपनाउन ु पने कायदववलि 
सबवम्रित व्यम्ििाइद  जानकारी गराउने । 

    

२ घरनक्सा स्वीकृतीका िालग लनवेदन फारम उपिव्ि गराउने ।     
३ नक्सा पासको लनवेदन दताद गने ।     
४ घरनक्सा पास दस्तरु चेक गने ।     
५ प्रमाण िेरी १५ ददने सूचना टा्रस गने, गराउने ।     
६ सजदलमन मचुलुका र प्राववलिक प्रलतवेदन तयार गने ।     
७ प्राववलिक प्रलतवेदन सवित शािा प्रमिु माफद त कायदकारी अलिकृत समक्ष स्वीकृतीको 

िालग पेश गने । 
    

८ स्वीकृत नक्सा वमोम्जम कायद क्षेिमा गइद  सडक मापदण्ड छुटयाउन े।     
९ स्वीकृत नक्साको अलभिेि र रेकडद राख्न े।     
१० बयाद थप सबवरिी लनवेदनमा कारवािी गने ।     
११ घरनक्साको प्रलतलिपी माग भएमा प्रलतलिपी उपिव्ि गराउने ।     
१२ नक्सा नामसारी लनयमानसुार गने ।     
१२ ववना ईजाजत घर लनमादण भएको पाईएमा लनमादण कायद  रोक्कारािी कारवािी अगाडी 

चिाउने । 
    

१४ स्वीकृत ईजाजत वमोम्जम घर लनमादण भए नभएको जांच गने ।     
१५ लनमादण सबपन्न प्रमाण पि माग भएमा तयार पारी पेश गने ।     
१६ अलनयलमत तररकािे लनमादण भएका पिादि, घर िगायतका संरचनािरुको रोक्काको िालग 

अनगुमन गने । 
    

१७ नगर क्षेिलभि रिेका घरिरुको घर नबवरीङ गरी घर नबवर ववतरणको व्यवस्था 
लमिाउने । 

    

१८ घर नक्सा पास भइद  सके पलछ सो को िगत राजस्व शािामा पठाउने ।     
१९ नगर क्षेिलभिको घरजग्गा प्रमाम्णत गरी घरवाटोको लसफारीश गने ।     
२० सडकको वलगदकरण, नामाकरण, र लनिादरण भएको मापदण्ड कायादरवयन गने ।     
२१ मापदण्ड पररमाजदन, थप लनिाादरण गनुद पने भएमा कायदकारी अलिकृत माफद त वोडदमा 

पेश गने । 
    

२२ न.पा. क्षेिलभि लनमादण भएका सडकिरुको िगत राख्न े।     
२३ भवन लनमादण सबवरिी मापदण्डको प्रचार प्रसार गने ।     
२४ भकुबप लनरोिक घर लनमादण गराउन प्रयास र पिि गने ।     
२५ स्वीकृत योजनािरुको समयमै लडजाईन र लमतव्यवय िगत इस्टमेट तयारी ।     
२६ समयमै स्वीकृत योजनािरु कायादरवयन ।     
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२७ कायादरवयनमा आएका योजनािरुको लनिादररत प्राववलिक स्तर कायम ।     
२८ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायदमा शािा प्रमिुिाइद  सियोग गने ।     
२९ संभाव्य योजनाको सभे, लडजाईन,ि.ई. तयार गने, गराउने ।     
३० म्जलिाको स्वीकृत दररेटिाइद  आिारमानी ि.ई. गने, गराउने ।     
३१ स्वीकृत योजनािरुको िगत राम्ि प्राथलमकता तोक्न ेकायदमा आफनो राय शािा प्रमिु 

समक्ष पेश गने । 
    

३२ ममदत सबभार गने योजनाको ि.ई. गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने,     
३३ स्वीकृत योजनाको कायद तालिका वनाइद  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का वमोम्जम र उपभोिा 

सलमलत तथा अमानत भए े्रकृया परुा गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने । 
    

३४ उपभोिा सलमलत गठन गनद सियोग गने ।     
३५ उपभोिा सलमलत र ठेकेदार संग सबझौता गने ।     
३६ सबझौता अनसुार लनिादरीत रुपमा योजना सबपन्न गनद तारताकेता गने ।     
३७ योजनािरुको नापी वकताव, रलनङ लिि, मूलयांकन, कायद सबपन्न प्रलतवेदन तयार गरी 

पेश गने । 
    

३८ सबपन्न आयोजनाको जांचपास गरी फरफारकको िालग पेश गने ।     
३९ योजना संचािनमा वववाद एव ें समस्या उत्पन्न भएमा सो को जानकारी यथालसघ्र 

शािा प्रमिुिाइद  गराउन े। 
    

४० संचालित योजनािरुको िेग्िािेग्िै फाईि िडा गरी राख्न ेराख्न िगाउने ।     
४१ योजना सबझौता भएपलछ रम्जष्टर िडा गरी रेकडद राख्न िगाउने ।     
४२ मालसक, चौमालसक, वावषदक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउनेका िालग शािा 

प्रमिुिाइद  सियोग गने । 
    

४३ चौमालसक र वावषदक प्रगलत सलमक्षा वैठकमा प्रगलत पेश गनेकायदमा शािा प्रमिुिाइद 
आवश्यक सियोग गने । 

    

४४ माग र आवश्यकताका आिारमा सबवम्रित टोि ववकास संस्थािाइद  समेत संिग्न 
गराइद  योजना लनमादण कायदमा सियोग गने । 

    

४५ कायादिय प्रमिु तथा शािा प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायक स्तर पाँचौ 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; योजना तथा अनगुमन उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ योजनाको सबझौता कागजपििरु तयार गने ।     
३ योजनाको मालसक, चौमालसक, िावषदक प्रगलत वववरण तयार गने ।     
४ योजना कायादरवयन सबिरिी पि तयार गरी पिाचार गने ।     
५ योजना जाँचपासको माइरयटु उठाउने र प्राववलिकिा६ कायद सबपन्न भएका योजनाको 

फाइि सलमलतमा पेश गने । 
    

६ सिै योजनाको िजटे शीषदक अनसुार अलभिेि रम्जष६्रमा राख्न े।     
७ योजनासंग सबिम्रित पििरु मरिािय वा अरय लनकायमा प७ेाउने ।     
९ उपभोिा सलमलत गठन गने कायदमा सियोग गने     
१० उपभोिा सलमलतका पदालिकारीिरुिाइद  आवश्यक तालिम ददनका िालग लसफाररस 

गने 
    

११ समयमै स्वीकृत योजनािरु कायादरवयन ।     
१२ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायदमा शािा प्रमिुिाइद  सियोग गने ।     
१२ स्वीकृत योजनािरुको िगत राम्ि प्राथलमकता तोक्न ेकायदमा आफनो राय शािा प्रमिु 

समक्ष पेश गने । 
    

१४ ममदत सबभार गने योजनाको िगत राख्नपुर्र्ने,     
१५ स्वीकृत योजनाको कायद तालिका वनाइद  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का वमोम्जम र उपभोिा 

सलमलत तथा अमानत भए प्रमिु समक्ष पेश गने । 
    

१६ योजनािरुको नापी वकताव, रलनङ लिि, मूलयाकंन, कायद सबपन्न प्रलतवेदन चेकजांच गरी 
वकस्ता प्रभाि लसफाररस गनद शािा प्रमिु समक्ष पेश गने । 

    

१७ योजना संचािनमा वववाद एवं समस्या उत्पन्न भएमा सो को जानकारी यथालसघ्र शािा 
प्रमिुिाइद  गराउने । 

    

१८ संचालित योजनािरुको िेग्िािेग्िै फाईि िडा गरी राख्न ेराख्न िगाउने ।     
१९ सावदजलनक परीक्षण गने कायदमा शािा प्रमिुिाइद  सियोग गने ।     
२० शािा प्रमिु र कायादिय प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; कानून शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका 
साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिका र यसका पदालिकारीिरुिाइद  पक्ष वा ववपक्ष वनाइद  ववलभन्न तिका 
अडडा अदाितिरुमा ववचारालिन (दायर) रिेका मदु्दा र उजरुीिरुको िगत रािी 
अध्यावलिक अवस्थावारे सम्चव 

 

   

२ र प्रमिुिाइद  जानकारी गराउने ।     
३ मदु्दािरुको पपुदक्ष सबवरिी कायदवािी समयमै गने गराउने व्यवस्था लमिाउने ।     
४ यस्ता मदु्दािरुमा विस तथा अरय आवश्यक कानूनी कारवािीको िालग व्यवस्था 

लमिाउने । 

 
   

५ चाि ुमदु्दा मालमिािरुको रम्जष्टर दताद गरी कागजातिरु सरुम्क्षत साथ राख्न ेर चलती 
लमलसििरुको नक्कि सरोकारवािा व्यम्ििे लिन आएमा कानूनी प्रकृया परु े्याइद  
नक्कि ददन ेव्यवस्था 

 

   

६ गने ।     
७ अदाित वा अरय लनकायिरुवाट प्रमाणको िालग लमलसि माग भइद आएमा पंम्जका 

तथा नक्कि िनाइद  सबवम्रित लनकायमा पठाउन ेव्यवस्था गने । 

 
   

८ नगरपालिकासंग सबवम्रित ऐन कानून, लनयम र मिुकुी ऐन आदद संकिन गरी 
सरुम्क्षत साथ राख्न ेव्यवस्था लमिाउने । 

 
   

९ स्थानीय स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४   २०५५ को पररच्छेदमा व्यवस्था 
भएको नगरपालिकाको रयावयक अलिकार सबवरिी कायदिरुको कायादरवयनको िालग 
आवश्यक व्यवस्था लमिाउने । 

    

१० जनताको आपसी झगडा तथा मदु्दािरुको कारवािी तथा वकनारा िगाउन मध्यस्थ 
सलमलतको गठन गनद सियोग गने  

    

११ कानूनिे तोकेअनसुारको मदु्दा सबवरिी कारवािीको कायदप्रणािी िारे सबिम्रित 
शािािरु तथा व्यम्ििरुिाइद  जानकारी गराउने । 

    

१२ नगरपालिकाका अरय शािा आवश्यकता अनसुार कानूनी सलिाि तथा राय उपिव्ि 
गराउने । 

    

१२ कायादिय प्रमिुिे िाए अह्राएको अरय कायदिरु गने     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सिायक क.अ पाँचै ति 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; प्रशासन  उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ सूचना संकिन, संग्रि, अलभिेि सबिरिी व्यवस्थापन तथा सूचना प्रदान गने     

२ शािािरूिाट आयका मालसक कायद प्रगलत वववरण तयार गरी त्यसको अलभिेि राख्न े
। सबिम्रित लनकायमा पठाउने कायद  

    

३ सूचना प्रकाशन ििेुवटन, ब्रोसर तथा अरय सूचना तथा जानकारी मिुक सूचनािरू 
प्रकाशन गने । 

    

४ शािागत कायद  प्रगलत प्रकाम्शत पसु्तक तथा ििेुवटन, पि पलिका पसु्तक आददिरूको 
अलभिेि राख्न ेकायद । 

    

५ इमेि, इरटरनटे र वेभसाइटको सञ्चािन र सूचनािरूको अद्यावलिक व्यवस्थापन गने 
। 

    

६ सिै शािा तथा वडा कायादियमा भए गरेका गलतववलििरू सूचना शािामा 
अलभिेिीकरण गने । 

    

७ कायादियमा आउने पिपलिकािरू, सूचनाशािा माफद त  लिन े व्यवस्था गने र 
आवश्यकता अनसुार ग्रािक िने्न । 

    

८ कायादियिाट ववलभन्न वकलसमका सूचना प्रवािगदाद सूचना शािामाफद त गने ।     

९ कायादियिाट गररने लनणदय, नीलत तथा कायदक्रम, योजना, तथ्यांक, कायदप्रगलत वववरण, 

ििेुवटन, ब्रोशर, नागररक वडापि, तथा अरय त्यसता जानकारी ददन े साथ ेै सूचना 
मिुक प्रकाशनिरू 

    

१० सूचना शािािाट प्रकाशन गने ।     
११ सूचना शािा कायादियको एक अलभन्न अङ्ग भएकोिे यसको उम्चत व्यवस्थपन र 

कायदरवयनमा जोड ददने । 
    

१२ योजना तजुदमा, अनगुमन र मलुयाकंनको िालग आवश्यक सूचना संकिन, ववश्लषेण, 

प्रकाशन र ववतरण गने 
    

१२ सरोकारवािािरूको आलथदक तथा प्राववलिक सियोगमा प्राथलमक तथ्यांक संकिन गरी 
प्रशोिन गने ववलभन्न ववषयगत कायादिय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस ्
ेंथािरूिाट प्राप्त िनु े

    

१४ तथ्यांकिरूिाइद  समेत व्यवम्स्थत गरर प्रयोगमा लयाउन े     
१५ यस शािािे नगरको वस्तगुत वववरण, क्षेिगत ववश्लषेण प्रलतवेदन, ववत्तीय ववश्लषेण, 

संस्थागत प्रलतवेदन, ववकास ििेुवटन, नगर समाचार, ब्रोसरिरूको प्रकाशन िगायत 
सोको अध्यावलिक 

    

१६ गने र सरोकार वािािरूिाइद  उपिब्ि गराउने     
१७ केरद्रमा उपिब्ि प्रकाशनिरू, पलतवेदन, सूचना तथा तथ्यांक र ववलभन्न लनिादरण गर 

ेेको मूलयमा सशलुक लिक्री ववतरण गने । 
    

१८ िेरुज ु म्स्थलत, प्रशासलनक िचद, पुजँीगत लनमादण, अनपुात, आरतररक श्रोत आददको     
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ववश्लषेण सवितको प्रलतवेदन तयार पाने । 

१९ नगरपालिकािे गरेका सफि कायद  असल अभ्यास को प्रकाशन तथा प्रसार गने ।     
२० आलथदक लनयलमतता तथा कायद सबपादन म्स्थलत झलकन े गरी तिुनात्मक वववरण 

लनयलमत रुपमा प्रकाम्शत गने । 
    

२१ शािािाइद  सक्षम र ददगो िनाउन आवश्यकता अनसुार दक्ष परामदशदाताको सियोग 
लिने । 

    

२२ सूचना व्यवस्थापन, अनसुरिान, प्रकाशन र ववतरण कायद गने ।     
२३ वैदेम्शक प्रयोजनको िालग सबपम्त्त मूलयांकन वािेक अरय अंग्रजेीमा गनुद पने लसफाररस 

तथा पििरु तयार गने । 
    

२४ कायादियिाट जारी गरीने पििरु तयार गने तथा सूचना प्रवाि सबिरिी कायद गने ।     
२५ सूचना केरद्रिाइद एवककृत सूचना केरद्रको रुपमा ववकास गरर कायादियिाट तोवकएको 

अरय कायदिरू गने । 
    

२६ न.पा.को कब्यटुर तथा तत े्सबिरिी अरय मेम्शनरी सामानिरुको रेिदेि तयार 
ममदत सबभारमा सियोग गने । 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: मवििा ववकास लनररक्षक 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; मवििा वािवालिका तथा सामाम्जक समावेशीकरण 
ववकास उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार 
उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकां
क 
आिार 
(स्रोत) 

१ मवििा वािवालिका तथा समावेशीकरण उपशािाको प्रमिु भइ कायद गने ।     

२ वाि संरक्षओ उद्धार तथा पनसु्थापना गने कायदमा सियोग गने ।     

३ वािववविाि अरत्य गनद आवश्यक सियोग र समरवय गने ।     

४ वािवालिकाववरुद्ध  िनुे विंसा र दवु्यिारको अरत्य गने ।     

५ वािवालिका ववरुद्ध िनुे शाररररक तथा मानलसक दण्ड सजाय अरत्य गने ।     

६ आवश्यकता माग अनसुार वाि संरक्षण सबिरिी कायदक्रमिरुको तजुदमा र 
कायादरवयनमा सिभागी गने । 

    

७ ववकास लनमादण सबिरिी कायादियिाई वािमैिी वनाउन पिि गने ।     

८ वािवालिकािरुको ओसारपसार तथा वेचवविन ववरुद्ध कायदक्रम संचािन गने ।     

९ जेष्ठ नागररकिरुको पररचयपि तयार गनद पेश गने ।     

१० मवििािरुको समूि सलमलत सं्या र लनगरानी समूि वकशोरी समूि आदद गठनमा 
सियोग र समरवय गने ।     

११ आफ्ना क्षेि लभि रिेका अपांगिरुको पविचान वलगदकरण अलभिेि राख्न े कायद गने 
गराउने ।     

१२ िैंगक विंसा ववरुद्ध सचेतनाका अलभयान संचािनमा सियोग प्रचार प्रसादर र दाइजो 
ववरुद्धको कायदक्रम संचािन गने     

१३ तोवकएको अरय काम गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

६. पद: सिायक मवििा ववकास लनररक्षक 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  

९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; मवििा वािवालिका तथा सामाम्जक समावेशीकरण 
ववकास उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो उपशािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण 
र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार 
उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकां
क 
आिार 
(स्रोत) 

१ वाि संरक्षओ उद्धार तथा पनसु्थापना गने कायदमा सियोग र समरवय  गने ।     

२ वािववविाि अरत्य गनद आवश्यक सियोग र समरवय गने ।     

३ वािवालिकाववरुद्ध  िनुे विंसा र दवु्यिारको अरत्य गनदमा सियोग र समरवय गने ।     

४ वािवालिका ववरुद्ध िनुे शाररररक तथा मानलसक दण्ड सजाय अरत्य गने ।     

५ आवश्यकता माग अनसुार वाि संरक्षण सबिरिी कायदक्रमिरुको तजुदमा र 
कायादरवयनमा सिभागी गराउने । 

    

६ ववकास लनमादण सबिरिी कायादियिाई वािमैिी वनाउन पिि गने ।     

७ वािवालिकािरुको ओसारपसार तथा वेचवविन ववरुद्ध कायदक्रम संचािन गने ।     

८ जेष्ठ नागररकिरुको पररचयपि तयार गनद पेश गने ।     

९ मवििािरुको समूि सलमलत सं्या र लनगरानी समूि वकशोरी समूि आदद गठनमा 
सियोग र समरवय गने । 

    

१० आफ्ना क्षेि लभि रिेका अपांगिरुको पविचान वलगदकरण अलभिेि राख्न े कायद गने 
गराउने ।     

११ िैंगक विंसा ववरुद्ध सचेतनाका अलभयान संचािनमा सियोग प्रचार प्रसादर र दाइजो 
ववरुद्धको कायदक्रम संचािन गने     

१२ तोवकएको अरय काम गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

११. पद: सिायक पाचौ 
१२.  (स्थायी )/अस्थायी 
१३. तिव( मालसक)  

१४. काम गने समयः 
१५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; यवुा िेिकुद संस्कृलत पयदटन ववकास तथा राविय 
अरतराविय समरवय उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस उपशािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकां
क 
आिार 
(स्रोत) 

१ यवुा जागरण, सशम्िकरण र पररचािन      

२ यवुा सीप, उद्यमम्शिता तथा नेततृ्व ववकास      

३ भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिरिी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायादरवयन र लनयमन      

४ परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्खग्रिाियको संरक्षण, सबभार, प्रिद्र्घन र ववकास      

५ परबपरागरत रुपमा चलिआएका जािा तथा पवदको सञ्चािन र व्यवस्थापन      

६ स्थानीय मित्वका िालमदक तथा सासं्कृलतक सबपदाको व्यिस्थापन      

७ पयदटकीय मित्वका स्थि तथा सबपदाको पविचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन      

८ पयदटन पूवादिार ववकास तथा प्रोत्सािन      

९ परुाताम्त्वक, िालमदक मित्वका सबपदािरुको संरक्षण तथा सबिद्र्िन      

१० भाषा, संस्कृलत, जािा, पवद र िलितकिाको संरक्षण, प्रिद्र्िन र ववकास ।     

११  राविय तथा अरतराविय संघ संस्थािरु सँग समरवय गने      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैठो 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; कृवष ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकां
क 
आिार 
(स्रोत) 

१ कृवष उत्पादन सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना कायादरवयन र लनयमन 
गने।  

    

२ कृवष िजार सूचना, िजार तथा िाटिजार पूवादिार लनमादण, तालिम, प्रववलि प्रसार, 

प्राववलिक टेवा, कृवष सामग्री आपूलतद र कृषक क्षमता ववकास कायदक्रम सञ्चािन र 
लनयमन गने। 

    

३ कृवष जरय प्राकृलतक प्रकोप तथा मिामारी रोग लनयरिण गने।     
५ कृवष वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता संरक्षण र प्रविदन गने।     
६ कृवषजरय वस्तकुो प्रविदन तथा ववकास र िजारीकरण गने।     
८ स्थानीय चरण तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापन गने।     
१० स्थानीयस्तरमा कृवष सबिरिी तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी व्यवस्थापन गने 

। 
    

११ शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयमन गने।     
१२ कृवष कजाद सिजीकरण गने।     
१२ साना लसंचाई लनमादण तथा सिुार गने।     
१४ कृवष प्रसार सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना कायादरवयन र लनयमन 

गने। 
    

१५ स्थानीय तिमा कृवष प्रसार तथा जनशम्ि व्यवस्थापन र पररचािन गने।     
१६ कृषकिरुको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलिक सेवा,  टेवा, सीप ववकास र सशम्िकरण 

कायदक्रम संचचिन गने। 
    

१७ लिउलिजन, र रसायन तथा औषलििरुको उपयोग र लनयमन गने।     
१८ कृषक समूि, सिकारी र स्थानीय समवद्ध संघसंस्थािरुको समरवय, व्यवस्थापन र 

लनयमन गने।  
    

१९ स्थानीयस्तरमा कृवष सबिरिी प्रववलि संरक्षण र िस्तारतरण गने गराउने ।      
२० कृवष सबिरिी सूचना प्रचार प्रसार गने गराउने ।      
२१ स्थानीयस्तरको कृवष स्रोत केरद्रिरुको ववकास र व्यवस्थापन गने।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

६. पद: अलिकृतस्तर छैठो 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  

९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; पशपंुक्षी ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

यस शािाका प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र 
लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकाकं 

सचुकां
क 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिकालभि पशपुािन र पश ु स्वास्थ्य सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, 

योजना कायादरवयन र लनयमन गने।  
    

२ पशपुरछी िजार सूचना, िजार तथा िाटिजार पूवादिार लनमादण, तालिम, प्रववलि प्रसार, 

क्षमता ववकास कायदक्रम सञ्चािन र लनयमन गने। 
    

३ पशपुरछीजरय प्राकृलतक प्रकोप तथा मिामारी रोग लनयरिण गने।     
४ पशपुरछी म्चवकत्सा सेवा व्यवस्थापन गने।     
५ कृवष वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता संरक्षण र प्रविदन गने।     
६ पशजुरय वस्तकुो प्रविदन तथा ववकास र िजारीकरण गने।     
७ पशनुश्ल सिुार पद्धलत ववकास र व्यवस्थापन गने।     
८ स्थानीय चरण तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापन गने।     
९ पश ुआिार गणुस्तर लनयमन गने।     
१० स्थानीयस्तरमा पशपंुक्षी सबिरिी तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 

गने । 
    

११ विशािा व्यवस्थापन र लनयमन गने।     
१२ पशपुरछी सबिरिी िीमा र कजाद सिजीकरण गने।     
१६ कृषकिरुको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलिक सेवा,  टेवा, सीप ववकास र सशम्िकरण 

कायदक्रम संचचिन गने। 
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 पद सङे्कतः 
 सेवाः स्वास्थ्य    समूि।उपसमूिः जनरि नलसदङ     शे्रणीः 
१ .पदको नामः अ न मी     
२ .तिि  ) मालसक(ेः     
३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार  
४ .कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) | 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका आिार 

)स्रोत( 

१ . नगपालिकालभि नलसदङ सबिरिी कायदक्रम, कायदयोजनािरु 
वनाई अगालड वढाउने ।  

  

२ . स्वास्थ्य चौकीिाट प्रदान िनु ेनगपालिकालभि नलसदङ स्वास्थ्य 
म्शक्षा ,परामशद ,प्रदान गने कायदमा सियोग र समरवय गने 
। 

लनररतर  

३ . नगरपालिका अरतगदतका स्वास्थ्य चौकी र अरय 
म्क्िलनकिरुको संचािनमा आवश्यकताअनसुार 
नगपालिकालभि नलसदङ सबिरिी परामशद ददइद सकरात्मक सोच 
र आत्मववश्वास जगाउन उत्प्ररेरत गने  

लनररतर  

४ . नगरपालिका अरतगदतका स्वास्थ्य चौकी र अरय 
म्क्िलनकिरुको सेवा प्रवाि गदाद सेवाको प्रकृलतअनसुारको 
संवेदनशीितािाइद मध्यनजर गदै कायद गनद िगाउन े

लनररतर  

५ . नगरपालिका अरतगदतका स्वास्थ्य चौकी र अरय 
म्क्िलनकिरुिे सबपादन गरेका कायदको अलभिेि व्यवस्थापन 
गरी आवश्यकताअनसुार प्रगलत प्रलतवेदन पेश गने । 

लनयलमत  

६ . आफु मातितका कमदचारीिरूको सममु्चत पररचािन गने ,
आइपरेका समस्या समािान गने एवं आवश्यकताअनसुार 
सपुररवेक्षक समक्ष प्रलतवेदन गने 

लनयलमत  

७ नगपालिकालभि नलसदङ सबिरिी अरय कायदक्रमिरु संचािन 
गने 

  

८ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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 पद सङे्कतः 
सेवाः स्वास्थ्य    समूि।उपसमूिः िे इद     शे्रणीः 

१ .पदको नामः लस.अ.िे.व     

२ .तिि  ) मालसक(ेः     

३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार 

४ .कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
| 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . नगपालिकालभि स्वास्थ्य सबिरिी कायदक्रम, कायदयोजनािरु 
वनाई अगालड वढाउने ।  

  

२ . स्वास्थ्य चौकीिाट प्रदान िनुे सेवामा लिरामीिरुिाई लनयलमत 
रूपमा स्वास्थ्य म्शक्षा ,परामशद ,प्रदान गने कायदमा सियोग र 
समरवय गने । 

लनररतर  

३ . नगरपालिका अरतगदतका स्वास्थ्य चौकी र अरय 
म्क्िलनकिरुको संचािनमा आवश्यकताअनसुार परामशद ददइद 
सकरात्मक सोच र आत्मववश्वास जगाउन उत्प्ररेरत गने  

लनररतर  

४ . नगरपालिका अरतगदतका स्वास्थ्य चौकी र अरय 
म्क्िलनकिरुको सेवा प्रवाि गदाद सेवाको प्रकृलतअनसुारको 
संवेदनशीितािाइद मध्यनजर गदै कायद गनद िगाउन े

लनररतर  

५ . नगरपालिका अरतगदतका स्वास्थ्य चौकी र अरय 
म्क्िलनकिरुिे सबपादन गरेका कायदको अलभिेि व्यवस्थापन 
गरी आवश्यकताअनसुार प्रगलत प्रलतवेदन पेश गने । 

लनयलमत  

६ . आफु मातितका कमदचारीिरूको सममु्चत पररचािन गने ,
आइपरेका समस्या समािान गने एवं आवश्यकताअनसुार 
सपुररवेक्षक समक्ष प्रलतवेदन गने 

लनयलमत  

७ नगरपालिकामा स्वास्थ्य सबिरिी अरय कायदक्रमिरु संचािन 
गने 

  

८ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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 पद सङे्कतः 
सेवाः प्रशासन  समूि।उपसमूिः सामारय प्रशसान     शे्रणीः 

१ .पदको नामः ििकुा सवारी चािक  

२ .तिि  ) मालसक(ेः     

३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार(९:००– ५:०० 

४ .कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
| 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . नगरपालिकाको सरसफाई पर वितथा आवश्यक 
परेको अवस्थामा वपकअप गाडी संचािन गने । 

  

२ . आफ्नो म्जबमामा रिेको सवारी सािनको मोववि, 

पानी चेक गने । 

लनररतर  

३ . आफ्नो म्जबमामा भएको सवारी सािन सरसफाई 
गने  

लनररतर  

४ . सवारी सािन समय समयमा सलभदलसङ  गरी ममदत 
गने  

लनररतर  

५ . सवारी िगिकु तयार पारी सबिम्रित शािामा 
पेश गने  

लनयलमत  

६ . कायादिय प्रमिु एवं शािा प्रमिुिे िगाए 
अह्राएको अरय कायादियसंग सबिम्रित कायदिरु 
गने । 

लनयलमत  

७    
८ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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 पद सङे्कतः 

सेवाः प्रशासन समूि।उपसमूिः सामारय प्रशासन शे्रणीः 
१ .पदको नामः कायादिय सियोगी  
२ .तिि  ) मालसक(ेः     

३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार( 
 कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
| 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . आफूिाई तोवकएको शािा सरसफाई गने,   

२ . भांडामा दैलनक रुपमा िानेपानी भने । लनररतर  

३ . शािामा रिेका कमदचारीिरुिे कायादियसंग 
सबिम्रित काम अह्राएमा तरुुरत गनद ेे । 

लनररतर  

४ . सेवाग्रािीिाई आवश्यक परेको विेा सियोग गने 
। 

लनररतर  

५ . शािा प्रमिु एवं कायादिय प्रमिुिे िगाए 
अह्राएको कामिरु गने 

लनयलमत  

८ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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अनसूुची २३: नगरपालिका अरतगदत वडा कायादियका कमदचारीिरुको कायदवववरण 
कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: (वडा सम्चव) 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा:  वडा कायादिय 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

वडा कायादियका वडासम्चविे प्रमिुिे प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत र आफ्नो शािा एवं मिाशािा प्रमिु प्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, 

सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ु
पनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ कायादियको सरुक्षा र सरसफाइद  तथा कमदचारीिरुको िटनपटन गने .     
२  कमदचारीिरुको व्यम्िगत वववरण, ववदा तथा अरय रेकडदको अद्यावलिकता गने     
३  न.पा.का ्याड, छापको सरुम्क्षत प्रयोग गने     
४  ववलभन्न वैठकिरुको उपयिु व्यवस्थापन र लनणदय पमु्स्तकाको सरुक्षा गने     
५ सिभालगतामूिक योजना तजुदमा प्रणािी अनसुार वस्ती वा टोिस्तरिाट योजना तजुदमा 

प्रवक्रया अििबिन गरी िस्ती तथा टोिस्तरीय योजनाको िागत संकिन, 
प्राथलमकीकरण तथा छनौट गने । 

 

   

६ टोि ववकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा वडालभि संचािन िनुे योजनािरुका 
िालग उपभोिा सलमलतको गठन, योजनािरुको कायादरवयन तथा सोको अनगुमन गने 
। 

 

   

७ वडालभिका योजना तथा भौलतक पूवादिारको संरक्षण, ममदत सबभार, रेिदेि तथा 
व्यवस्थापन गने ।  

 
   

८ लनजी घर तथा घर पररवारको िगत राख्न,े      
९ ऐलतिालसक, परुाताम्त्वक, सांस्कृलतक तथा िालमदक मित्वका सबपदा तथा प्राचीन 

स्मारक, सावदजलनक तथा सामदुावयक भवन, सावदजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत 
राख्न ेतथा संरक्षण गने,  

 

   

१० ििुा क्षेि, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, िमदशािा, मठ, मम्रदर, गबुिा, मम्स्जद, 
देवस्थि, मदरसा, पलतदजग्गा, डाडँापािा, चरनक्षेि, पानीको मूि, पोिरी, तिाउ, 
इनार, कुवा, िारा, ढँुगेिारा, गठुीघर, िाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो निर, पानीघट्ट, 
लमि आददको तथ्यांक संकिन तथा अद्यावलिक िगत राख्न,े संरक्षण गने 

 

   

११ िम्ण्डकृत तथ्यांक र सूचना सवितको वडाको पाश्वदम्चि तयारी तथा अद्यावलिक गने ।     
१२ सावदजलनक पाकद , मनोररजन स्थि तथा िािउद्यानको लनमादण तथा संचािनको 

व्यवस्था गने  
    

१२ अनौपचाररक म्शक्षा कायदक्रम तथा प्रारम्बभक िाि ववकास केरद्र संचािन तथा 
व्यवस्थापन गने,  

    

१४ पसु्तकािय, वाचनािय, सामदुावयक लसकाई केरद्र, िाि क्िि तथा िाि सञ्जािको 
संचािन तथा व्यवस्थापन गने । 

    

१५ वडा तिको स्वास्थ्य केरद्र र उपकेरद्रको व्यवस्थापन गने,      
१६ िाििालिकािरुिाई लि.लस.म्ज, पोलियो, लभटालमन ‘ए’ को व्यवस्था गने,      
१७ पोषण कायदक्रम संचािन गने,      
१८ वडा तिमा स्वास्थ्य जनचेतना ववकास, स्वास्थ्य सूचना कायदक्रम संचािन गने,      
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१९ शिरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य म्क्िलनक संचािन गने गराउने,      
२० सावदजलनक शौचािय तथा स्नान गिृको लनमादण तथा व्यवस्थापन गने गराउने ।     
२१ वडास्तरीय सामदुावयक िाराको प्रिरि, कुवा, इनार, पोिरीको लनमादण, संरक्षण, 

गणुस्तर लनयरिण गने  
    

२२ वडालभिका सडक अलिकार क्षेिमा अवरोि र अलतक्रमण गनद नददन,े     
२३  िसपाकद को सरसफाई गने,      
२४ िाटोघाटोको िाढी, पविरो परछाउन े।     
२५ घरेि ुउद्योगको िगत संकिन, सबभाव्यता पविचान गने,      
२६ वडालभि घरेि ुउद्योगको प्रवद्र्िन गने ।     
२७  कमदचारीको दैलनक उपम्स्थलत–िाम्जरी र िगवकु कायादरवयनमा लयाउने ।     
२८  लनवादम्चत जनप्रलतलनलि तथा पदालिकारीिरुको व्यवम्स्थत रुपमा अलभिेि राख्न े     
२९  नगर प्रमिु, उपप्रमिु एवं वडा अध्यक्षिरुको कायदकक्षको सरसफाइद  िगायतका 

अरय सवु्यवस्था लमिाउन े
    

३० जनप्रलतलनलििरुको वैठक सञ्चािनका िालग आवश्यक वैठक कक्षको व्यवस्था र 
समयमै सरसफाइद  गराउने । 

    

३१ स्थानीय सरकार संचािन एन तथा अरय एनिे तोके िमोम्जमका वडा अध्यक्षिे 
प्रमाम्णत गनुदपने भलन तोवकएका कायदिरुको िागी कागजपि तयार गने ।स्थानीय 
पम्ञ्जकालिकारीको रुपमा कायद गने । 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

६. पद:  सव इम्रजलनयर सिायक पाचौ  

७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  

९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; वडा कायादिय 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

आफ्नो वडा प्रमिुप्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका 
कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिकावाट घर लनमादण स्वीकृती प्राप्त गनुद पदाद अपनाउन ु पने कायदववलि 
सबवम्रित व्यम्ििाइद  जानकारी गराउने । 

    

२ घरनक्सा स्वीकृतीका िालग लनवेदन फारम उपिव्ि गराउने ।     
३ नक्सा पासको लनवेदन दताद गने ।     
४ घरनक्सा पास दस्तरु चेक गने ।     
५ प्रमाण िेरी १५ ददने सूचना टा्रस गने, गराउने ।     
६ सजदलमन मचुलुका र प्राववलिक प्रलतवेदन तयार गने ।     
७ प्राववलिक प्रलतवेदन सवित शािा प्रमिु माफद त कायदकारी अलिकृत समक्ष स्वीकृतीको 

िालग पेश गने । 
    

८ स्वीकृत नक्सा वमोम्जम कायद क्षेिमा गइद  सडक मापदण्ड छुटयाउन े।     
९ स्वीकृत नक्साको अलभिेि र रेकडद राख्न े।     
१० बयाद थप सबवरिी लनवेदनमा कारवािी गने ।     
११ घरनक्साको प्रलतलिपी माग भएमा प्रलतलिपी उपिव्ि गराउने ।     
१२ नक्सा नामसारी लनयमानसुार गने ।     
१२ ववना ईजाजत घर लनमादण भएको पाईएमा लनमादण कायद  रोक्कारािी कारवािी अगाडी 

चिाउने । 
    

१४ स्वीकृत ईजाजत वमोम्जम घर लनमादण भए नभएको जांच गने ।     
१५ लनमादण सबपन्न प्रमाण पि माग भएमा तयार पारी पेश गने ।     
१६ अलनयलमत तररकािे लनमादण भएका पिादि, घर िगायतका संरचनािरुको रोक्काको िालग 

अनगुमन गने । 
    

१७ नगर क्षेिलभि रिेका घरिरुको घर नबवरीङ गरी घर नबवर ववतरणको व्यवस्था 
लमिाउने । 

    

१८ घर नक्सा पास भइद  सके पलछ सो को िगत राजस्व शािामा पठाउने ।     
१९ नगर क्षेिलभिको घरजग्गा प्रमाम्णत गरी घरवाटोको लसफारीश गने ।     
२० सडकको वलगदकरण, नामाकरण, र लनिादरण भएको मापदण्ड कायादरवयन गने ।     
२१ मापदण्ड पररमाजदन, थप लनिाादरण गनुद पने भएमा सबिम्रित अलिकृत माफद त वोडदमा 

पेश गने । 
    

२२ न.पा. क्षेिलभि लनमादण भएका सडकिरुको िगत राख्न े।     
२३ भवन लनमादण सबवरिी मापदण्डको प्रचार प्रसार गने ।     
२४ भकुबप लनरोिक घर लनमादण गराउन प्रयास र पिि गने ।     
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२५ स्वीकृत योजनािरुको समयमै लडजाईन र लमतव्यवय िगत इस्टमेट तयारी ।     
२६ समयमै स्वीकृत योजनािरु कायादरवयन गनदको िालग आवश्यक पने प्राववलिक कायद 

गने। 
    

२७ कायादरवयनमा आएका योजनािरुको लनिादररत प्राववलिक स्तर कायम गने।     
२८ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायदमा शािा प्रमिुिाइद  सियोग गने ।     
२९ संभाव्य योजनाको सभे, लडजाईन,ि.ई. तयार गने, गराउने ।     
३० म्जलिाको स्वीकृत दररेटिाइद  आिारमानी ि.ई. गने, गराउने ।     
३१ स्वीकृत योजनािरुको िगत राम्ि प्राथलमकता तोक्न ेकायदमा आफनो राय शािा प्रमिु 

समक्ष पेश गने । 
    

३२ ममदत सबभार गने योजनाको ि.ई. गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने,     
३३ स्वीकृत योजनाको कायद तालिका वनाइद  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का वमोम्जम र उपभोिा 

सलमलत तथा अमानत भए े्रकृया परुा गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने । 
    

३४ उपभोिा सलमलत गठन गनद सियोग गने ।     
३५ उपभोिा सलमलत र ठेकेदार संग सबझौता गने ।     
३६ सबझौता अनसुार लनिादरीत रुपमा योजना सबपन्न गनद तारताकेता गने ।     
३७ योजनािरुको नापी वकताव, रलनङ लिि, मूलयांकन, कायद सबपन्न प्रलतवेदन तयार गरी 

पेश गने । 
    

३८ सबपन्न आयोजनाको जांचपास गरी फरफारकको िालग पेश गने ।     
३९ योजना संचािनमा वववाद एव समस्या उत्पन्न भएमा सो को जानकारी यथालसघ्र शािा 

प्रमिुिाइद  गराउने । 
    

४० संचालित योजनािरुको िेग्िािेग्िै फाईि िडा गरी राख्न ेराख्न िगाउने ।     
४१ योजना सबझौता भएपलछ रम्जष्टर िडा गरी रेकडद राख्न िगाउने ।     
४२ मालसक, चौमालसक, वावषदक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउनेका िालग शािा 

प्रमिुिाइद  सियोग गने । 
    

४३ चौमालसक र वावषदक प्रगलत सलमक्षा वैठकमा प्रगलत पेश गनेकायदमा शािा प्रमिुिाइद 
आवश्यक सियोग गने । 

    

४४ माग र आवश्यकताका आिारमा सबवम्रित टोि ववकास संस्थािाइद  समेत संिग्न 
गराइद  योजना लनमादण कायदमा सियोग गने । 

    

४५ कायादिय प्रमिु तथा शािा प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद:  मकेालनकि सव इम्रजलनयर सिायक पाचौ  

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; सवारी सािन यरि उपकरण व्यव्स्थापन उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद 
सबपादन 
सचुकाकं 

सचुकाकं 
आिार 
(स्रोत) 

१ गाडी तथा मेम्शन सञ्चािनका िालग कायदववलि िगायत िगिकु समेतको 
अलभिेि राख्न,े     

२ गाडी तथा मेम्शन ममदतको िालग म्स्टमेट तयार गने     

३ स्वीकृलत भएपलछ गाडी तथा मेम्शन ममदतको व्यवस्था गने,     

४ ववलभन्न मेलसनरी र सवारी सािनको सलभदलसङ गने व्यवस्था लमिाउने,     

५ ममदतको िालग वकद शपिरुको सूची तयारी गने,     

६ सवारी  सािनको  अवस्थाको  वववरण  तयार गने र  सवारी  सािन  
तथा  मेलसनरी  सामानको  पाटपूजाद  िररदको िालग पेश गने,     

७ गाडी तथा मेम्शन चाि ुअवस्थामा राख्न,े ममदत िनु नसक्नेिाई लििाम 
प्रवकयामा िैजान पेश गने,     

८ आफ्नो  म्जबमा  रिेको  रम्जस्टर  अलभिेि,  प्रलतवेदन  फाइि  तथा  
अरय  सबपम्त्तको  दरुुस्त  र  सिी  व्यवस्था गने, सरुवा िुँदा आफनो 
म्जबमामा रिेको सामानिरुको िरिझुारथ गने 

    

९ अरय गनुद   पने   काम   कारवािीिरु   समयमा   िनुपुने   व्यवस्था   
गने,   कायदसबपादन   िनु   नसकेमा   सोको   पूणद जवाफदेविता विन 
गने, 

    

१० लनदेशानसुार अरय कायद गने,     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक चोथो उजरुी प्रशासक 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; रयावयक सलमलतको सम्चवािय  

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिका र वडा कायादियिरूिाई कानूनी राय, परामशद उपिब्ि गराउने 
सबिरिी कायदिा सहजीकरण गने     

२  स्थानीय राजपिमा प्रकाशन गररनपुने सूचना र अरय यस्तै ववषय सबिरिी 
कायदको सहख्जकरण गने     

३  नगरपालिका ववरुद्ध परेका ररट, लनवेदन र पनुरावेदन सबिरिी कायद गने     

४  नगरपालिकाको तफद िाट वफरादपि, प्रलतउत्तरपि, ररट लनवेदन, लिम्ित 
जवाफ, पनुरावेदनपि तयार गरी सबिम्रित लनकायमा पठाउने कायद गने     

५  वविायन सबिरिी कामको िालग नगरपालिकाको ऐन, लनयम, वविेयक तजुदमा, 
कायदपालिका तथा नगर सभामा पेश गनुदपने ववलभन्न नीलत, लनयमको मस्यौदामा 
संयोजन तथा पेश सबिरिी कायद गने 

    

६  नीलत, कानूनको प्रमाणीक प्रलतको संरक्षण, प्रकासन सबिरिी कायद गने     

७  रयावयक सलमलतको सम्चवािय सबिरिी कायद गने     

८  वववाद उजरुीको कारवादिी र वकनाराको अलभिेिीकरण एवं संरक्षण सबिरिी 
कायद गने     

९  नगरपालिका ववरुद्ध परेका ररट, लनवेदन र पनुरावेदनको अलभिेिको 
व्यवस्थापन र संरक्षण सबिरिी कायद गने     

१०  मेिलमिाप केरद्र, इजिास कक्षको सञ्चािन र व्यवस्थापन सबिरिी कायद 
गने      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  

सेवाः   

समूि/उपसमूिः   

१. पद: सव इम्रजलनयर सिायक पाचौ  

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  

४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; सडक लसँचाइद तथा अरय पवुादिार ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावयत्व 
कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपालिका  क्षेिको  भौलतक  पूवादिार,  मठमम्रदर,  सडक  नािा,  
ढि,  पाकद ,  चौतारा,  ववद्यािय,  िलुिास्थान, पिुपिेुसा, भौलतक 
ववकासको ववतरण स्पष्ट देम्िने गरी भौलतक नक्सा तयार गने, 

    

२ आयोजनािरुको संभाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूलयाकंन र 
परीक्षण, सवे, लड.वप.आर. तयार गने,     

३ स्थानीय  शिरी  सडक,  कृवष  सडक,  झोिङु्गे  पिु,  पिेुसा  र  
तटिरिन  सबिरिी  योजनाको  तजुदमाका  िालग     

४ सूचनागत तथा अरय आवश्यक सियोग गने,     

५ सडक योजनाको सबभाव्यता अध्ययन, ववस्ततृ अध्ययन गने, गराउने,     

६ नगरको  ढि  लनकास  तथा  नािी  लनमादण  आयोजनाको  इवष्टमेट  
तयार  गने  र  स्वीकृलत  पिात ् कायादरवयन गने,     

७ सडक,  लसंचाइ,  िानेपानी  योजनािरुको  वव.ओ.क्यू.  तयार,  ठेक्का  
सबझौता,  प्राववलिक  सपुरीवेक्षण,  अनगुमन तथा  गणुस्तर  परीक्षण,  
प्राववलिक  परीक्षण,  रलनङ्ग  तथा  अम्रतम  ववि  भिुान  र  
फरफारक  सबिरिी  कायद गने, 

    

८ आयोजनाको स्थिगत सवेक्षण र नापजाँच गने,     

९ साना  जिववद्यतु  आयोजना,  नवीकरणीय  उजाद  तथा  वैकम्लपक  
ऊजाद  सबिरिी  योजना  कायादरवयन  र लनयमन सबिरिी कायद गने,     

१० स्वीकृत लडजाइन अनसुार दर ववश्लषेण तथा आयोजनाको िगात अनमुान 
तयार गने,     

११ लसँचाई सबिरिी योजनाको तजुदमा कायदमा सियोग र कायादरवयन गने,     

१२ लसँचाई प्रणािीको लनमादण, सिुार, ममदत सबभार तथा सञ्चािन सबिरिी 
कायदगने,     
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१२ आयोजनाको वव.ओ.क्यू. दस्तावेज तयार गनद उपशािा तथा शािा 
प्रमिुिाई सियोग गने,     

१४ संचालित आयोजनाको नापजाँच, एम.वव. तयारी गरी रलनङ तथा अम्रतम 
ववि तयार गने,     

१५ उपभोिा सलमलत संचालित आयोजनाको कायादरवयनमा प्राववलिक सियोग 
गने,     

१६ सावदजलनक स्थिमा वपउने पानी व्यवस्थापन गने,     

१७ पानी मिुानको संरक्षण तथ स्वच्छ िानेपानी आपूलतद सबिरिी कायद गने,     

१८ कायदतालिका  र  िररद  योजनाको  कायदतालिका  अनसुार  आयोजना  
कायादरवनको  िालग  आवश्यक  व्यवस्था गने,     

१९ मिाशािा तथा शािा प्रमिुिाट लनदेम्शत अरय कायदिरु गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

६. पद:  अलिकृत ७/८  ओ  
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  
९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आलथदक ववकास मिाशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ आलथदक  ववकास  क्षेिको  लनयलमत  तथा  आवलिक,  समीक्षा  तथा  
अनगुमन  र  मूलयाकंन  प्रलतवेदन  तयार  गने गराउने र कायदपालिका र 
अरय सबिम्रित लनकायमा पेश गने, 

    

२ आलथदक ववकास सबिरिी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष 
सबिरिी सूचनाको प्रचारप्रसार     

३ र व्यवस्थापन गने, गराउने,     

४ कृवष तथा पशपंुक्षीजरय प्राकृलतक प्रकोप तथा मिामारी रोगको लनयरिण गने 
व्यवस्था लमिाउन,े     

५ सिकारी  संस्था  सबिरिी  स्थानीय  नीलत,  कानून,  मापदण्डको  लनमादण,  
कायादरवयन  र  लनयमन  सबिरिी  कायद गने,     

६ स्थानीय सिकारी संस्थाको दताद, अनमुलत, िारेजी र ववघटन सबिरिी कायद 
गने, गराउन,े     

७ सिकारी िचत तथा ऋण पररचािन सबिरिी स्थानीय मापदण्ड लनिादरण र 
लनयमनको व्यवस्था  गने,     

८ नगर लभि रिेका ववलभन्न ववषयक्षेिका   सिकारी संस्थािरुको लनयलमत 
अनगुमन, लनरीक्षण गने गराउने,     

९ िघ,ु  घरेि ु तथा  साना  उद्योगको  दताद,  नवीकरण,  िारेजी  र  
लनयमन  तथा     

१० व्यापाररक  फमद,  पसिको  दताद,  अनमुलत,  नवीकरण,  िारेजी  र  
लनयमन  सबिरिी  कायदमा  सियोग  गने गराउने,     

११ सीप ववकास सबिरिी तालिमिरुको व्यवस्थापन गने,     

१२ िानी  तथा  िलनज  पदाथदको  संरक्षण  सबिरिी  स्थानीय  नीलत,  कानून,      
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मापदण्ड  तथा 

१२ ढुङ्गा,  लगटी,  िािवुा,  माटो,  ननु,  स्िेट,  िरीढुङ्गा,  फायरक्िे  जस्ता  
िानीजरय  वस्त ु सवेक्षण,  अरवेषण, उत्िनन ्सबिरिी व्यवस्थापन र 
लनयमनको कायदमा सियोग गने, 

    

१४ िानी तथा िलनज पदाथद सबिरिी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन, अलभिेिन 
तथा व्यवस्थापन गने,     

१५ परबपरागत रुपमा चलिआएका जािा तथा पवदको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा 
ध्यान ददने,     

१६ पयदटकीय मित्वका स्थि तथा सबपदाको पविचान, संरक्षण र प्रवद्र्िन 
सबििी कायद गने     

१७ शािासँग  सबिम्रित  ववलभन्न  पररपििरु,  ऐन  तथा  लनयमिरु  संकिन  
गने  र  आवश्यक  दफा  उत्तार  गरी कायादरवयनका िालग अरतगदतका 
मिाशािा, शािािरु र वडािरुमा पठाउने, 

    

१८ समय समयमा शािा अरतगदत िैठक आयोजना गने,     

१९ शािाको कायद क्षेिसँग सबिम्रित सूचना तथा जानकारी प्रवाि गने,     

२० आफनो  शािा  अरतगदतका  सिायक  स्तरका  कमदचारीिरुको  
कायदवववरण  तयार  गरी  उपिब्ि  गराउने, अलिकृत कमदचारीको कायद 
म्जबमेवारी थप वा पररमाजदन गरी उपिब्ि गराउने, 

    

२१ आफू  अरतगदतका  कमदचारीिरुको  कामको  सपुरीवेक्षण  गने  र  
कारवािी  तथा  परुस्कारको  िालग  लसफाररस     

२२ सवित पेश गने,     

२३ शािा अरतगदतको प्रगलत प्रलतवेदन तयारी गने तथा समीक्षा गने,     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक चोथो /प से प्रा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; पशपंुक्षी ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ पशपंुक्षी  पािक  तथा  कृषक  समूिको  ववषयगत  आवश्यकता  पविचान  
गनद  सेवा  केरद्र÷सबपकद   स्थि,  कृवष फामदिरुिाई सियोग गने तथा 
कृषक पाठशािा सञ्चािन गने, 

    

२ उपभोिािरुिाई दिु, मास,ु पशपंुक्षीको रोगिरु िारे जनचेतनाको िालग सूचना 
प्रदान 

    

३ पशपंुक्षी र पश ुस्वास्थ्य सबिरिी योजना कायादरवयन गने,     
४ कृषकस्तरमा पशपुािन तफद  मिामारी िागेमा लनराकरण गने,     
५ पशसेुवा तफद  नश्लसिुार सबिरिी काम गने,     
६ पशपुालिकको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र 

सशिीकरण गने, गराउने, 
    

७ कृषक समूि, कृवष सिकारी र कृवष सबिरिी स्थानीय सङ्घ संस्थािरूको 
समरवय गने, गराउने, 

    

८ पशपंुक्षी तथा कृवष िजार सूचना, िाटिजारको पूवादिार लनमादणमा सियोग गने,     
९ पशपंुक्षी सबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरणका िालग सियोग गने,     
१० स्थानीय चरन तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापन गने, गराउने तथा पश ु

आिारको गणुस्तर लनयमन गने, 
    

११ पश ु विशािा र  शीत भण्डारणको  व्यवस्थापन र लनयमन  गर्र्नेक्रम 
सञ्चािन गनद  संघ संस्थािरु  लिच  समरवय गने, 

    

१२ घरेि,ु इरस्योरेरस कबपनी, सरकारी फमद, तथा अरय संस्थािरुिाई  सबिोिन 
गरी कृषकिाई  लसफाररस पि प्रदान गने, 

    

१२ पशपंुक्षीको सामारय उपचार सेवा तथा पशपंुक्षी सबिरिी समस्या िारे 
कृषकिरुिाई परामशद ददने, 

    

१४ पशपुािन कृषकिरुिाई औषिी, औजार उपकरण ववतरण तथा अनदुान ददने,     
१५ पशपंुक्षी फमद, मास ुपसि, डेरी, एग्रोभेटिरुको अनगुमन,     
१६ पशपुािन सबिरिी तालिम कायदक्रमिरु गने,     
१७ पशपंुक्षी ववकास सबिरिी तालिम, प्राववलिक टेवा, कृषक क्षमता ववकास 

कायदक्रमको सञ्चािन गने, 
    

१८ पशपंुक्षी सबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरणमा सियोग गने,     
१९ पश ु आिारको  गणुस्तर  लनरीक्षण  व्यवस्था  र  लनयमन  गने  स्थानीय  

चरन  तथा  िकद   ववकास  र  व्यवस्थापन  गने, गराउने, 
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२० पश ुस्वास्थ्य ववषयमा पशकुो पररक्षण गरी औषिी ववतरण गने,     
२१ पशकुो कृलतम गभदिारणको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाउने,     
२२ उन्नत  जातका  पशपंुक्षी  ववतरण  गने  जस्तैः  उन्नत  रागो,  उन्नत  

िोका,  िंगरु  पाठा,  कुिरुा  चलिा,  माछा  भरुा आदी, 
    

२३ विउँदे तथा वषे घाँसको लिउ िेनाद ववतरण गने,     
२४ उन्नत  पशपंुक्षी  ववतरण  गने  तथा  उन्नत  जातका  विउँदे  वषे,  तथा  

ििवुषे  घाँसको  लिउ  तथा  िेनाद  ववतरण गने, 
    

२५ पशपुािन ववषयमा पश ुफमदिरुको अविोकन गरी प्रलतवेदन ददने र गाई तथा 
भैंसीमा कृलतम गभदिान गने, 

    

२६ स्थानीय स्तरमा पशपंुक्षी सबिरिी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 
ववकास गने, 

    

२७ पशपंुक्षी पािन तथा पशपंुक्षी उपज कृषकिाई संगदठत गने,     
२८ पश ुरोग स्वास्थ्य उपचार, िोप, िरध्याकरण, कृलिम गभादिान सबिरिी सेवा 

प्रवाि गने 
    

२९ पश ु रोग  उपचारमा  ग्रामीण  पशसु्वास्थ्य  कायदकताद  र  स्थानीय  सेवा  
प्रदायक  र  अगवुा  कृषकको   

    

३० आवश्कता अनसुार पशसु्वास्थ्य म्शववर संचािन गने गराउने,     
३१ पशपंुक्षी, पोलिी र डेरी डेभिे्मेण्ट सबिरिी योजना तथा कायदक्रम 

कायादरवयन गने, 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  अलिकृत ७/८ प्रशासन 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; आलथदक प्रशासन तथा राजश्व मिाशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण अलिका

र 
उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ आधथाक कायाविधि सम्िन्िी नीनत, ननयि, कायावििी तजुािा र कायाान्ियन 
, 

    

२ आधथाक प्रशासन र व्यिस्थापन सम्िन्िी कािहरू      
३ आधथाक प्रशासन विषयिा िांधगए बिोख्जि राय परािशा प्रदान गन,े     
४ िावषाक बजेट तजुािा ,बजेट सीिा ननिाारण, मशषाकगत व्ययको अनुिान 

तयारी , 
    

५ स्थानीय संख्ञ्चत कोष तथा आकख्स्िक कोषको व्यिस्थापन,     
६ िेिा व्यिस्थापन, िचा, राजस्ि, घरौटी, कायासञ्चािन कोष तथा अन्य 

स्थानीय कोष तथा सम्पविको एकीकृत वििरण तयारी , 
    

७ नगरसभाबाट स्िीकृत बावषाक बजेट अनुसार आधथाक कारोिारको िेिांकन, 
ननयन्त्रण र व्यिस्थापन , 

    

८ राजस्ि तथा व्ययको अनुिान सहहत राजस्ि परािशा समिनतिा पेश गन,े     
९ विमभन्न आधथाक श्रोतहरूको विश्िेषण र राजस्िको प्रक्षेपण अनुसार 

संकमित राजस्िको िामसक Income and Expenditure Flow वििरण तयारी  
    

१० ननयिानुसार आन्तररक तथा पूिा िेिापररक्षण गराउने।साथै अख्न्ति 
िेिापररक्षण गराउने , 

    

११ िेिापररक्षणबाट कायि बेरूजु प्राथमिकताका साथ फछौट गराउने ,     
१२ सिग्रिा नगरपामिकाको आय व्यय कारोिारिा आधथाक अनुशासन कायि 

गन े, 
    

१२ नगरपामिकाको बावषाक िरीद योजना तयारीिा सहयोग गन,े     
१४ नगरस्तरीय राजस्ि नीनत, ननयि तजुािा, कायाान्ियन तथा ननयिन 

सम्िन्िी , 
    

१५ बावषाक बजेटिे प्रक्षेपण गरे अनुसार राजस्ि असूिीका िाधग आन्तररक र 
बाह्य सरोकारिािाहरूसंग ननयमित सिन्िय र सहकाया , 

    

१६ राजस्ि चुहािट ननयन्त्रणका िाधग आिश्यक सचेतात्िक कायाहरू ,     
१७ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, नगरपामिकाबाट जारी ऐन ननयि, 

कायाविधि  र प्रचमित सङ्खघीय र प्रदेश कानून बिोख्जि स्थानीय तहको 
अधिकार क्षेत्र मभत्रका मशषाकहरूिा नगरसभािे तोकेको दरिा राजस्ि 
संकिन तथा दाखििा , 
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१८ प्राकृनतक श्रोतको उपयोग सम्िन्िी स्थानीय नीनत ननयि तजुािा तथा 
सङ्खघ र प्रदेश स्तरीय िापदण्डको पािना , 

    

१९ कानून बिोख्जि ढंुगा,धगट्टी,बािुिा,िाटो,स्िेट,ग्राभेि िगायत िनीज 
पदाथाको सिेक्षण, अन्िेषण, उत्िनन र रोयल्टी संकिन र राजस्ि 
बांडफांडका काि, 

    

२० करदाता मशक्षा, सचेतना तथा करदाता सम्िान काया,     
२१ बाकी बतयौता रकिको िगत तयारी र असूिउपर गन ेगराउने       
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:   सिायक पाँचो िेिा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; आलथदक प्रशासन शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरपामिकाको बैठक सम्बख्न्ि जानकारी एजेण्डा सहहत सियिै मिखित 
रुपिा सदस्यहरुिाई 

    

२ पठाउने ।     
३ कायाकारी अधिकृत) को आदेश अनुसार नगरपामिका, नगर पररषद् तथा 

विमभन्न विषयगत 
    

४ समिनत एिं अन्य समिनतहरुको बैठकको िाइन्यूहटगं गने िा ननणाय उतार 
गने र कायाान्ियनको 

    

५ िाधग पेश गने ।     
६ विमभन्न बैठकका ननणाय पुख्स्तकाहरु सुरक्षक्षत राखे्न ।     
७ िैठकका ननणायहरु नेपाि सरकार तथा सम्बख्न्ित ननकायहरु, 

नगरपामिकाका सदस्यहरु, 
    

८ शािाहरु तथा अन्य सम्बख्न्ित ननकाय र व्यख्ततहरुिाई सियिा उििव्ि 
गराउने । 

    

९ ख्जन्सी शािाबाट प्राप्त वििहरु जंच गरी भौचर उठाई चेक बनाउने काया 
योजना शािा तथा 

    

१० प्राविधिकहरुबाट प्राप्त ननिााण सम्बख्न्ि विि एि.वि. जांच गरी भौचर 
उठाई चेक तयार गने 

    

११ काया र भौचरहरु सम्बननित फािहरुिा पोख्ष्टंग गने कायाहरु ।     
१२ आयोजना सम्बख्न्ि ननकासा, पेश्की आदीको काया उपभोतता समिनतबाट 

िचा गररएको रकिको 
    

१२ विि, भपााई बुझ्ने, जांच्ने, ननयि बिोख्जि कारिाही चिाउने काया, 
ख्जविसको बैठकबाट 

    

१४ भएका अथा सम्िख्न्ि ननणायहरुको कायाान्ियन सम्बख्न्ि कायाहरु ।     
१५ भिा, पाररश्रमिक तथा किाचारीहरुको िामसक तिब सम्बख्न्ि काया, 

चौिामशक ननकास िाग 
    

१६ गने र ननयिानुसार िचा गने र सोको िास्केिारी तयार गरी ननयमित 
रुपिा सम्बख्न्ित 

    

१७ ननकायिा पठाउने काया साथै पुरानो पेश्की बांकी रहेको असिु उपर तथा 
फछ्र्यौट सम्बख्न्ि 

    

१८ काया ।     
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१९ िेिापररक्षणबाट प्राप्त हुन आएका बेरुजुहरु ननयमित गने असुिउपर गनुा 
पने भए असुिउपर 

    

२० गरी बेरुजु फछ्र्यौट गना गराउन आिश्यक कारिाही सम्बख्न्ि काया, 
ननयमित रुपिा आन्तररक 

    

२१ िेिा पररक्षण गराउने । आन्तररक िेिापरीक्षणबाट प्राप्त बरेुजु फछ्यौट 
गना आिश्यक 

    

२२ कारिाही उठाउने तथा अख्न्ति िेिापररक्षणको िाधग कागजात तयार गने 
र बेरुजु सम्पररक्षण 

    

२३ गराउने काया ।     
२४ एक आधथाक िषाको अन्त पनछ अको आधथाक िषाको िाधग पशे्की, बैंक 

िौज्दात, किाचारी 
    

२५ संचयकोष, उपचार िचा, िरौटी आदीको ख्जम्िेिारी साने ।     
२६ प्रिुि प्रशासककय अधिकृतको ननदेशनिा रहह अन्य कायाहरु गने ।     
२७ टेमिफोत, विद्युत, पानी िहशुि सियिा बुभाmउने व्यिस्था गने     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक चोथो िेिा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; आलथदक प्रशासन शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ दैनीक रुपमा िैंक दाम्ििा (नं.पा.िाई प्राप्त आबदानी) गने र त्यस्को 
अलभिेि दरुुस्त राख्न,े 

    

२ मालसक रुपमा आबदानीको प्रलतवेदन तयार गने,     
३ सबपूणद वडािरुिाट प्राप्त आबदानीको िैंक दाम्ििा गरी अलभिेि राख्ने     
४ करका दरका ववषयमा वडा सम्चव र सामाम्जक पररचािनिरुिाई जानकारी 

गराउने, 
    

५ कर म्शक्षाका ववषयमा नगरवासीिाई जानकारी गराउने,     
६ राजश्व सबिरिी अवस्था िझु्नको िालग वडािरुको अनगुमन तथा लनरीक्षण 

गने, 
    

७ राजश्व  परामशद  सलमलतको  िैठकको  िालग  आवश्यक  व्यवस्था  
लमिाउने  र  राजश्व  परामशद  सलमलतिे  गरेका लनणदयिरु कायादरवयन गने, 

    

८ राजश्व  सबिरिी  सफ्टवयरिरु  अद्यावलिक  गने  व्यवस्था  लमिाउने,  
सफ्टवयरमा  देम्िएको  समस्यािरु 

    

९ समािान गनद व्यवस्थापन गने,     
१० राजश्व सिुार योजना तयार गरी त्यसिाई कायादरवयन गने व्यवस्था लमिाउने,     
११ घरविाि  कर,  घर  जग्गा  रम्जिेशन  शलुक,  सवारी  सािन  कर,  

सेवा  शलुक  दस्तरु,  पयदटन  शलुक,  ववज्ञापन कर,  व्यवसाय  कर,  दण्ड  
जररवाना,  मनोरञ्जन  कर,  विािववटौरी  कर,  मतृ  वा  माररएको  
जीवजरतकुो  िाड, लसंग, ्वाँि, छािामा कर, प्राकृलतक स्रोत सािन, 
व्यवसावयक कर सबिरिी संकिन गरी अलभिेि राख्न,े 

    

१२ ढंुगा,  लगट्टी,  वािवुा,  माटो,  ननु,  स्िेट,  जस्ता  िानी  िनीज  पदाथदको  
सवेक्षण,  अरवेषण,  उत्िनन  सबिरिी कायदमा सियोग र सो सबिरिी 
रोयलटी सङ्किन गने, 

    

१२ िेवकङ्ग, कोयावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, िञ्जीजम्बपङ्ग, म्जपफ्िायर, ¥याम्फ्टङ्ग शलुक 
उठाउने, 

    

१४ सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनिाट प्राप्त रोयलटी सङ्किन गने,     
१५ पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चािनिाट प्राप्त रोयलटी सङ्किन गने,     
१६ राजश्व परामशद सलमलतको सम्चवाियको कायद गने,     
१७ राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको अलभिेि राख्न,े     
१८ राजस्व नीलत तथा कानून लनमादण र पररमाजदनका िालग सूचनािरु उपिब्ि     
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गराउने, 
१९ वडा कायादियिाट आएको नगद रकम िैङ्क जबमा गरी विसाव राख्न े।     
२० दैनीक रुपमा िैंक दाम्ििा (नं.पा.िाई प्राप्त आबदानी) गने र त्यस्को 

अलभिेि दरुुस्त राख्न,े 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक चोथो /प स्वा प्रा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; पशपंुक्षी ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण अलिका

र 
उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ उपभोिािरुिाई दिु, मास,ु पशपंुक्षीको रोगिरु िारे जनचेतनाको िालग सूचना 
प्रदान     

२ पशपंुक्षी र पश ुस्वास्थ्य सबिरिी योजना कायादरवयन गने,     

३ कृषकस्तरमा पशपुािन तफद  मिामारी िागेमा लनराकरण गने,     

४ पशसेुवा तफद  नश्लसिुार सबिरिी काम गने,     

५ पशपुालिकको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र 
सशिीकरण गने, गराउने,     

६ कृषक समूि, कृवष सिकारी र कृवष सबिरिी स्थानीय सङ्घ संस्थािरूको 
समरवय गने, गराउने,     

७ पशपंुक्षी तथा कृवष िजार सूचना, िाटिजारको पूवादिार लनमादणमा सियोग गने,     

८ पशपंुक्षी सबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरणका िालग सियोग गने,     

९ स्थानीय चरन तथा िकद  ववकास र व्यवस्थापन गने, गराउने तथा पश ु
आिारको गणुस्तर लनयमन गने,     

१० पश ु विशािा र  शीत भण्डारणको  व्यवस्थापन र लनयमन  गर्र्नेक्रम 
सञ्चािन गनद  संघ संस्थािरु  लिच  समरवय गने,     

११ शािाका अरय कायदिरु गने ।     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक चोथो /कृषी 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; कृषी ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ कृवष  उत्पादन,  प्रशोिन  र  िजारीकण  सबिरिी  उद्यम  व्यवसायको  
व्यवसावयक  ववकास  योजना  तजुदमा  गनद 

    

२ सियोग गने गराउने,     
३ माग तथा आवश्यकता अनसुार कृवष नसदरी, लिउववजन केरद्र तथा नमूना फामद 

सञ्चािन गने गराउने, 
    

४ कृवष  अनसुरिान,  िागिानी, वैकम्लपक  िेती  प्रणािी,  वािी  संरक्षण,  
माटो  परीक्षण,  कृवष  प्रयोगशािा,  जैववक उत्पादन र कृवष पयदटन सेवा 
ववकास र ववस्तार गने, 

    

५ कृवषजरय मिामारी रोगको लनयरिण सबिरिी कायद गने, गराउने,     
६ कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्र्घन कायद 

गने, 
    

७ कृवष प्रसार प्रचार सबिरिी कायद गने,     
८ उच्च मूलययिु कृवषजरय वस्तकुो प्रवद्र्घन, ववकास तथा िजारीकरण गने,     
९ कृवषसबिरिी लिमा र कजाद सिजीकरण सबिरिी कायदमा सियोग गने,     
१० शीत भण्डारणको व्यवस्थापनको कायद लनयलमत रेिदेि गने र सचुारु राख्न,े 

राख्न िगाउने, 
    

११ कृवष  लिउववजन,  नश्ल,  मििाद  र  रसायन  तथा  औषिीिरूको  
आपूलतद,  उपयोगमा  कृषकिरुसँग  समरवयमा रिी लनयलमत कायद सबपादन 
गने, 

    

१२ कृषक समूििरुको िैठकिरु लनयलमत गने व्यवस्था लमिाउने,     
१२ कृवष तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सबिरिी सूचनाको 

प्रचार प्रसार गने, गराउने, 
    

१४ कृवष स्रोत केरद्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने,     
 ववलभन्न लसफाररस÷तथा अनमुलत पि व्यवसायी दताद रसायलनक मि ववतरण 

आदद, 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक पाँचो /कृषी 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; कृषी ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ कृवष  उत्पादन,  प्रशोिन  र  िजारीकण  सबिरिी  उद्यम  व्यवसायको  
व्यवसावयक  ववकास  योजना  तजुदमा  गनद 

    

२ सियोग गने गराउने,     
३ माग तथा आवश्यकता अनसुार कृवष तथा पश ुनसदरी, लिउववजन केरद्र तथा 

नमूना फामद सञ्चािन गने गराउने, 
    

४ कृवष वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्र्घन गने, 
गराउने, 

    

५ उच्च मूलययिु कृवषजरय वस्तकुो प्रवद्र्घन, ववकास तथा िजारीकरण गने, 
गराउने, 

    

६ कृषकिरूको क्षमता अलभवृवद्ध, प्राववलिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र 
सशिीकरण गने, गराउने, 

    

७ कृवष लिउववजन, नश्ल, मििाद र रसायन तथा औषिीिरूको आपूलतद, उपयोग 
र लनयमनको व्यवस्था लमिाउने, 

    

८ कृषक समूि, कृवष सिकारी र कृवष सबिरिी स्थानीय सङ्घ संस्थािरूको 
समरवय गने, गराउने, 

    

९ तालिम, प्राववलिक टेवा, क्षमता ववकास कायदक्रमको सञ्चािन गने,     
१० िाद्यान्न, वागवानी, नगदे तथा अरय िािी ववकास सबिरिी वववरण, प्रववलि 

ववकास र अद्यावलिक गनर,्ेे 
    

११ कृवष  ववकास  तथा  संभाव्यता  र  पकेट  क्षेि  लनिादरण  र  कृवष  
प्रववलि  र  सेवा  प्रसारको  व्यवस्था  गने  गराउने कृवष सेवा केरद्र र 
सबपकद  स्थििरुिाई सियोग गने, 

    

१२ फिफूि, र तरकारी िािीिरुको माग र आवश्यकता अनसुार नसदरी स्थापना 
गने÷गराउन,े 

    

१३ नगर  लभिका  कृषकिरुिाई  समूि,  सिकारीमा  आवद्ध  गराउने  र  
कृवष  उत्पादनिाई  व्यवसायीकरण  प्रववलि  र प्राववलिक सेवा उपिब्ि 
गराउने, 

    

 

 

 

 



161 
 

कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक पाँचो कृषी/मत्स्य 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; पशपंुक्षी ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ काया क्षेत्रका स्थाननय तहहरुिाई ित्स्य व्यिसाय प्रििाद्िनिा प्राविधिक 
सहयोग गने ।     

२ कायाक्षेत्र मभत्र ित्स्य पािनिा देखिएका सिस्या सिािानिा सिन्िय गने     

३ कायाक्षेत्रको ित्स्य सम्बन्िी त्यांक अध्यािधिक गने ।     

४ कायाक्षेत्रिा देिा परेका ित्स्य पािनसंग सम्बन्िीत चुनौनतहरुिाई 
सम्बोिन गना अध्ययन ,पररक्षण,अनुसन्िान प्रिाह गना।     

५ ित्स्य गुणस्तरीय उत्पादन सािाग्री व्यिस्थापन र ननयिन कायािा 
सहयोगी भूमिका िेल्ने।     

६ पशुपन्छी ननजी फािा तथा स्रोत केन्रहरुको विकास र व्यिस्थापन गने ।     

७ असि पशुपािन अभ्यास प्रिद्ािन तथा ,प्रविधि विस्तार, याख्न्त्रकरण 
व्यिस्थापन गने ।     

८ क्षिता अमभिदृ्वि, सािाख्जक पररचािन, जनचेतना अमभिदृ्वि तथा 
संस्थागत सुिार गने ।     

९ कायाक्षेत्रिा घमु्ती भेटेरीनरी सेिा प्रिाह गन।े     

१० आिुननक पशुउपचार सम्बन्िी प्रविधि हस्तान्तरण तथा विस्तार गन े     

११ कायाक्षेत्रिा पशु स्िास््य सम्बन्िी जनचतेनािुिक काया संचािन गन।े     

१२ कायाक्षेत्र मभत्र कायाक्रिको अनुगिन गन े,पषृ्ठपोषण गने. 
दिु,फुि,िासुको पसि एंि ििस्थि अनुगिन व्यिस्थापन गने।     

१२ काया क्षेत्रका स्थाननय तहहरुिाई ित्स्य व्यिसाय प्रििाद्िनिा प्राविधिक 
सहयोग गने ।     



162 
 

 

कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  सिायक पाँचो 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; सिकारी उद्योग श्रम तथा रोजगार उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ सिकारी संस्था दतादको क्रममा आवश्यक सबपूणद कागजातिरु संकिन, 

जाँचिझु गरी पेश गने, 
    

२ सिकारी  िचत  तथा  ऋण  पररचािन  सबिरिी  स्थानीय  मापदण्ड  
लनिादरण  र  लनयमन  गने  गराउने  र सिकारी िचत तथा ऋण पररचािन 
सबिरिी कायदमा सियोग गने, 

    

३ सिकारी सबिरिी राविय, प्रादेम्शक र स्थानीय संघ संस्थासँग समरवय र 
सिकायद गने, 

    

४ सिकारी सबिरिी स्थानीय तथ्याङ्क संकिन गरी रेकडद राख्न,े     
५ नगरपालिका  क्षेिमा  सञ्चािनमा  रिेका  सिकारीिरुको  ववलनयम  

संशोिन  सबिरिमा  कारवािी  अगाडी िढाउने र पेश गने, 
    

६ नगरपालिका  क्षेिमा  सञ्चािनमा  रिेका  सिकारीिरुको  मालसक,  वावषदक  
प्रगलत  वववरण  संकिन  गरी  पेश गने, 

    

७ सिकारी संस्थाको ववरुद्धमा आएका उजरुीको दताद गने र कारवािीको िालग 
कायदवािी अगाडी िढाउने, 

    

८ सिकारी म्शक्षा, तालिम र सूचना सबिरिी कायदमा आवश्यक कायद गने,     
९ सिकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणािी को िालग प्रयोग कताद पररचय तथ 

पासवडद ववतरण गने, 
    

१० सिकारी संस्थािरुको अनगुमन ववद्यतुीय अनगुमन प्रणािीिाट व्यवस्था गनद 
तयारी गने, 

    

११ नगरपालिका  क्षेिमा  सञ्चािनमा  रिेका  सिकारीिरुको  मालसक,  वावषदक  
प्रगलत  वववरण  संकिन  गरी  पेश गने, 

    

१२ िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्योगको दताद, नवीकरण, िारेजी र लनयमन सबिरिी 
कायद गने 

    

१२ िघ,ु  घरेि ु तथा  साना  उद्योगको  दताद,  नवीकरण,  िारेजी  र  
लनयमन  तथा  िघ,ु  घरेि ु तथा  साना  उद्योगको ववकास र प्रवद्र्िन,गने 

    

१४ व्यापाररक फमद, पसिको दताद, अनमुलत, नवीकरण, िारेजी र लनयमन गने     
१५ घ  वगदको  िाइसेरस  उपिब्ि  गराउने  प्रकृया  अगालड  िढाउन  

वट्पणी  िेख्न े र  नवीकरण  गनद  आवश्यक प्रकृया अगालड िढाउने, 
    

१६ रोजगार तथा वेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको 
स्थापना गने । 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:   सिायक चोथो 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 
७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 
 
शािा; िजार अनगुमन तथा उपभोिा िकवित संरक्षण उपशािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापाररक सामानको मूलय तथा गणुस्तरको अनगुमन र 
लनयमन गरी ररपोटद ददने ।     

२ स्थानीय  व्यापार,  वस्तकुो  माग,  आपूलतद  व्यिस्थापन  तथा  अनगुमन  
र  ठूिा  िजार  तथा  ससाना  िाट  िजार व्यवस्थापन, िजार अनगुमन, 
गणुस्तर, नापतौि, िाद्य सरुक्षा र उपभोिा वित संरक्षण सबिरिी कायद गने 

    

३ स्थानीय  वस्तिुरूको  उत्पादन,  आपूलतद  तथा  लनकासी  प्रक्षेपण,  मूलय  
लनिादरण  वस्त ु र  सेवा  व्यापारको  मूलय तथा गणुस्तरको अनगुमन 
सबिरिी कायद गने 

    

४ उपभोिा सचेतना तथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण सबिरिी कायद गने     

५ िाद्य पदाथद, िानेपानीको गणुस्तर लनयरिण सबिरिी कायद गने     

६ उपभोिा अलिकार तथा वित सबिरिी नीलत, कानून, मापदण्ड, कायादरवयन र 
लनयमन गने     

७ स्थानीय िौवद्धक सबपम्त्तको संरक्षण, प्रवद्र्घन र अलभिेिाङ्कन सबिरिी कायद 
गने      
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  अलिकृत छैठों 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आलथदक ववकास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ आलथदक पूवादिार ववकास सबिरिी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुदमा 
कायदमा सियोग गने, 

    

२ आलथदक ववकास क्षेिको वावषदक कायादक्रम िजेट तजुदमा, स्वीकृलत, कायादरवयन 
गने÷गराउने, 

    

३ कृवष  तथा  पश ु पंक्षी  र  औद्योलगक  िजार  सूचना,  कृवष  िाटिजारको  
व्यवस्था,  प्रववलि  प्रसार,  प्राववलिक  टेवा, कृवष सामाग्री आपूलतद र कृषक क्षमता 
ववकास कायदक्रमको सञ्चािन गने, गराउने, 

    

४ कृवष तथा पश ुसबिरिी लिमा र कजाद प्रोत्सािन र सञ्चािन गने,     
५ आलथदक  ववकास  क्षेिको  सोच,  िक्ष्य,  उद्देश्य  र  प्रलतफि  िालसि  गनद  

शािा,  उपशािा,  इकाई,  सेवा  केरद्र, 
    

६ सरकारी र गैर सरकारी, लनजी र सिकारी क्षेिका लनकायसँग समरवय र साझेदारी 
कायम गने गराउने, 

    

७ आलथदक ववकास योजना तथा कायदक्रम लमतव्ययी, प्रभावकारी, दक्षतापूणद रुपमा 
सञ्चािन गने÷गराउने, 

    

८ आलथदक  ववकास ववशेष  गरी कृवष,  पश,ु  पयदटन  र  उद्योग  ववकासको  अध्ययन  
अनसुरिान  तथा  ववकास नीलत, कानून, कायदववलि, योजना र कायदक्रम तजुदमा र 
कायादरवयन गने गराउने, 

    

९ संचालित कायदक्रििरुको सपुरीवेक्षण तथा संचालित कायदक्रमको अनगुमन मूलयांकन 
गने गराउने, 

    

१० अरतर  सरकारी  कायादियिरु  तथा  गैसस÷कृषक  समूि÷समदुाय÷सिकारी,  
उद्यमी,  लनजी  क्षेि  तथा  अरय 

    

११ सरोकारवािा लनकाय संघ संस्थासँग समरवय गरी कायदक्रम सञ्चािन गने÷गराउने,     
१२ आलथदक  ववकास  क्षेिको  वस्तमु्स्थलत  वववरण  तयार  तथा  अद्यावलिक  गने  

वववरणको  आिारमा  वस्तमु्स्थलत गरी नीलत, कानून, कायदववलि र योजना तथा 
कायदक्रम तजुदमा र कायादरवयन गने गराउने, 

    

१३ लिषयगत  कायदक्रम  सञ्चािन  गने  सबिरिी  िाह्य  सेवा  कायदक्रम  र  श्रोत  
केरद्रिरु÷फामदिरु  प्रयोगशािािरु तथा   कृवष   ज्ञान   केरद्र,   पश ु  
म्चवकत्सािय   तथा   लसकाई   केरद,   प्रदेश   र   संघीय   मरिािय,   
ववभाग, लनदेशनाियसँग लनकटतम सबिरि र समरवय गने, 

    

१४ आलथदक  ववकास  क्षेिको  लनयलमत  तथा  आवलिक,  समीक्षा  तथा  अनगुमन  र  
मूलयाकंन  प्रलतवेदन  तयार  गने गराउने र कायदपालिका र अरय सबिम्रित 
लनकायमा पेश गने, 

    

१५ आलथदक ववकास सबिरिी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सबिरिी 
सूचनाको प्रचारप्रसार र व्यवस्थापन गने, गराउने, 
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:  ज स्वा लनररक्षक अलिकृत छैठो 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; स्वास्थ्य सेवा शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ मिामारी  रोकथाम  र  लनयरिण  सबिरिी  कायद  गने  गराउने  र  
मिामारी  लनयरिणको  िागी  जनचेतनामूिक कायदक्रम सञ्चािन गने, 

    

२ सरुम्क्षत माततृ्व र परामशद सेवा प्रदान गने तथा सरुम्क्षत प्रसतुी सेवा प्रवाि 
गने, 

    

३ जनस्वास्थ्य सबिरिी कायदक्रमको सपुरीवेक्षण एवं अनगुमनमा सियोग गने,     
४ स्वास्थ्य सबिरिी तथा जनसं्या चेतना र व्यवस्थापन सबिरिी कायदिरु गने,     
५ स्वास्थ्य सूचना प्रणािी व्यवस्थापनको कायदिरु गने,     
६ स्वस्थ जीवनशैिी,  पोषण,  शारीररक  ब्यायाम,  योग अभ्यास, स्वास्थ्य 

वृत्तको  पािना,  िगायतका  जनस्वास्थ्य 
    

७ सेवाको प्रवद्र्िन गने, गराउन,े     
८ सलुतद, मददरा र िागू पदाथदजरय वस्तकुो प्रयोग लनयरिण तथा सचेतना 

अलभवृवद्ध गने, गराउने, 
    

९ शािा अरतगदतका कायदिरुको प्रगलत प्रलतवेदन समीक्षा गने,     
१० आफ्नो  म्जबमा  रिेको  रम्जस्टर  अलभिेि,  प्रलतवेदन  फाईि  तथा  

अरय  सबपम्त्तको  दरुुस्त  र  सिी  व्यवस्था गने, गराउने तथा कमदचारीिरु 
सरुवा िदुा आफनो म्जबमामा रिेको सामानिरुको िझु िझुारथ गने, 

    

११ सबपादन  गरेको  कायदिरुको  प्रगलत  तथा  िालसि  गरेको  
उपिब्िीिरुको  वववरण  ििुाई  चौमालसक  रुपमा 

    

१२ सिैिे देख्न ेगरी सूचना पाटी टास्न िगाउने र सबिम्रित लनकायमा पठाउने 
व्यवस्था गने, 

    

१२ आिारभतू   स्वास्थ्य   र   सरसफाई   सबिरिी   कायदक्रमिरुको   
कायादरवयन   गने   स्वास्थ्य   चौकी,   स्वास्थ्य केरद्रिरुिाई सियोग गने, 

    

१४ आिारभतू स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन र प्रिद्र्घन गनद आवश्यक कायद गने,     
१५ सरसफाई सचेतनाको अलभवृवद्ध कायदक्रम संचािन गने,     
१६ रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शिरी स्वास्थ्य सेवा संचािनमा सियोग गने     
१७ औषलिजरय वस्तकुो ववतरण व्यवस्थामा सियोग गने,     
१८ स्वास्थ्य सबिरिी प्रवद्र्घनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, 

पनुस्र्थापनात्मक कायदक्रमिरु सञ्चािनमा सियोग गने, 
    

१९ जनुोवटक र कीटजरय रोगको लनयरिण का िालग आवश्यक कायदिरु गने,     
२० सरुवा तथा नसने रोगको लनयरिण तथा रोकथाम गने कायदमा सियोग गने,     



166 
 

२१ आकम्स्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवािमा सियोग गने,     
२२ मिामारी लनयनिणको िागी कायदक्रम संचािन गने,     
२३ नगर क्षेिमा िोप कायदक्रमिरु संचािन र सर सफाई र स्वास्थ्यिारे 

जनचेतना कायदक्रम संचािन गने, 
    

२४ संक्रामक रोगकामिामारी पैmलिएकावित आवश्यक कायद गने,     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद:   ज स्वा अलिकृत सातों 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; स्वास्थ्य सेवा शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकांक 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरको जनस्वास्थ्य तथा जनसं्या सबिम्रित रणनीलत तथा योजना तजुदमा 
कायदमा सियोग, 

    

२ नगरपालिकािे   पाररत   गरेको   स्वास्थ्य  तथा   जनसं्या   सबिरिी   
नीलत,   लनयम,   लनदेम्शकािरु   मापदण्ड, योजनाको  लनमादण,  तजुदमा  
कायदमा  सियोग  सबिरिी  कायद  र  स्वास्थ्य  सबिरिी  कायदक्रम  
कायादरवयन 

    

३ सबिरिी कायद,     
४ नगरपालिका  सभा  तथा  कायदपालिकामा  पेश  गनुद  पने  स्वास्थ्य  तथा  

जनसं्या  सबिरिी  ववषयिरुको  तयारी 
    

५ सबिरिी कायद,     
६ राविय तथा प्रदेश स्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड िमोम्जम स्थानीय स्तरको 

स्वास्थ्य सबिरिी िक्ष्य र गणुस्तर लनिादरण, 
    

७ राविय  र  प्रादेम्शक  मापदण्ड  अनरुुप  जनरि  अस्पताि,  नलसदङ्ग  िोम,  
लनदान  केरद्र  तथा  अरय  स्वास्थ्य 

    

८ संस्थािरूको म्क्िलनक दताद, सञ्चािन अनमुलत र लनयमन     
९ स्वास्थ्य संस्थािरुमा औषिी उपकरण तथा अरय सामाग्री आपूलतद व्यवस्थापन 

सबिरिी कायद, 
    

१० स्वास्थ्य  सबिरिी  जलडिटुी  प्रििदन  तथा  ववकास,  प्रचार,  प्रशार,  योग  
तथा  परचकमद  आदद  िगायतका आयवेुद तथा िैकलपीक स्वास्थय 
सबिरिी कायदिरु, 

    

११ लनजी स्वास्थ्य संस्थािरु दताद, नववकरण गने, गराउने, र स्तरोन्नती तथा 
लनयमन सबिरिी कायद, 

    

१२ स्वास्थ्य सबिरिी संघीय तथा प्रदेश तिका स्वास्थ्य कायादियिरुसँग समरवय 
सबिरिी कायद, 

    

१३ ववपदको समयमा स्वास्थ्य सबिरिी पूवदतयारी, द«ेुत प्रलतकायद सबिरिी कायद,     
१४ स्वास्थ्य सबिरिी कायदक्रमको सपुरीवेक्षण एवं अनगुमन सबिरिी कायद,     
१५ स्वास्थ्य संस्थािरुमा औषिी उपकरण तथा अरय सामाग्री आपूलतद व्यवस्थापन 

लनरीक्षण गने, 
    

१६ औषिी पसि सञ्चािन र लनयमन सबिरिी कायद,     
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१७ औषिीजरय वनस्पलत, जटीिटुी र अरय औषिीजरय वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन 
र ववतरण सबिरिी कायद, 

    

१८ स्वास्थ्य लिमा िगायतका सामाम्जक सरुक्षा कायदक्रमको व्यवस्थापन,     
१९ औषिी र स्वास्थ्य उपकरणको िरीद, भण्डाण र ववतरण सबिरिी कायद,     
२० जनस्वास्थ्य लनगरानी (पम्ब्िक िेलथ सभेिेरस) सबिरिी कायद     
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कायद वववरण फारम  पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

६. पद:  अलमन 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. तिव( मालसक)  
९. काम गने समयः 
१०. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; आवाश भवन तथा नक्शापास शािा 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिका
र 

उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकांक 

सचुकाकं 
आिार 
(स्रोत) 

१ नगरको वस्तगुत वववरण, भौगोलिक सूचना प्रणािी, स्रोत नक्सा आदद तयार 
तथा अद्यावलिक गने 

    

२ भलूमको  वगीकरण  अनसुारको  िगत  र  जग्गाको  वकत्ताकाट  र  भमूी  
िगत  (नक्सा,  से्रस्ता)  तथा  घरजग्गा िनी दताद प्रमाणपूजाद ववतरण तथा 
िगत व्यवस्थापन सबिरिी कायद गने । 

    

३ नगरपालिका  क्षेिको  भौलतक  पूवादिार,  मठमम्रदर,  सडक  नािा,  ढि,  

पाकद ,  चौतार,  ववद्यािय,  िलुिास्थान, पिुपिेुसा, भौलतक ववकासको वववरण 
स्पष्ट देम्िने गरी भौलतक नक्सा तयार गने, 

    

४ घर जग्गा वाटो सबिरिी लसफाररश तयार गने र घरको मूलयाकंन सबिरिी आवश्यक 
सियोग गने 

    

५ नगरक्षेिलभि जग्गाको नक्सा, वकत्ताकाट सबिरिी समस्य परेका समािान गने ।     
६ GIS सबिरिी कायद गने ।     
७ नगरपालिका क्षेिमा घर नबिररङ सबिरिी कायद गने ।     
८ नगरपालिका क्षेि लभि सावदजलनक, एिानी र प्रलत जग्गाको िगत तयार गने ।     
९ मालसक तथा वावषदक वववरण तयार गने ।     
१० शािा प्रमिुिे िायअिादएका अरय कायद गने ।     
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कायद वववरण फारम  

पद संकेत  
सेवाः   
समूि/उपसमूिः   

१. पद: अ. सव इम्रज सिायकस्तर चौथो 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. तिव( मालसक)  
४. काम गने समयः 
५. कमदचारीको नाम र संकेत नबवरः 

६.कायादिय: रामग्राम न.पा 

७.ठेगाना:  नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) । 

 

शािा; वडा कायादिय 

७.ववस्ततृ रुपमा पदको काम ,अलिकार र उत्तरदावयत्व 

आफ्नो वडा प्रमिुप्रलत उत्तरदायी भई प्राववलिक रेिदेि, सपुरीवेक्षण र लनयरिण गनुदका साथै लनबन लिम्ित कायदिरु आफू र आफू मातितका 
कमदचारीिरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा कायादरवयन गनुद गराउन ुपनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण 

अलिकार उत्तरदावय
त्व 

कायद 
सबपादन 
सचुकाकं 

सचुकाकं 
आिार 
(स्रोत) 

१ नक्सा पासको लनवेदन दताद गने ।     
२ घरनक्सा पास दस्तरु चेक गने ।     
३ प्रमाण िेरी १५ ददने सूचना टा्रस गने, गराउने ।     
४ सजदलमन मचुलुका र प्राववलिक प्रलतवेदन तयार गने ।     
५ प्राववलिक प्रलतवेदन सवित शािा प्रमिु माफद त कायदकारी अलिकृत समक्ष स्वीकृतीको 

िालग पेश गने । 
    

६ स्वीकृत नक्सा वमोम्जम कायद क्षेिमा गइद  सडक मापदण्ड छुटयाउन े।     
७ स्वीकृत नक्साको अलभिेि र रेकडद राख्न े।     
८ बयाद थप सबवरिी लनवेदनमा कारवािी गने ।     
९ घरनक्साको प्रलतलिपी माग भएमा प्रलतलिपी उपिव्ि गराउने ।     
१० नक्सा नामसारी लनयमानसुार गने ।     
११ ववना ईजाजत घर लनमादण भएको पाईएमा लनमादण कायद  रोक्कारािी कारवािी अगाडी 

चिाउने । 
    

१२ स्वीकृत ईजाजत वमोम्जम घर लनमादण भए नभएको जांच गने ।     
१३ लनमादण सबपन्न प्रमाण पि माग भएमा तयार पारी पेश गने ।     
१४ मापदण्ड पररमाजदन, थप लनिाादरण गनुद पने भएमा कायदकारी अलिकृत माफद त वोडदमा 

पेश गने । 
    

१५ न.पा. क्षेिलभि लनमादण भएका सडकिरुको िगत राख्न े।     
१६ स्वीकृत योजनािरुको समयमै लडजाईन र लमतव्यवय िगत इस्टमेट तयारी ।     
१७ समयमै स्वीकृत योजनािरु कायादरवयन गनद आवश्यक पने प्राववलिक सियोग ददने।     
१८ कायादरवयनमा आएका योजनािरुको लनिादररत प्राववलिक स्तर कायम ।     
१९ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायदमा शािा प्रमिुिाइद  सियोग गने ।     
२०  योजनाको सभे, लडजाईन,ि.ई. तयार गने, गराउने ।     
२१ म्जलिाको स्वीकृत दररेटिाइद  आिारमानी ि.ई. गने, गराउने ।     
२२ स्वीकृत योजनािरुको िगत राम्ि प्राथलमकता तोक्न ेकायदमा आफनो राय शािा प्रमिु 

समक्ष पेश गने । 
    

२३ उपभोिा सलमलत गठन गनद सियोग गने ।     
२४ उपभोिा सलमलत र ठेकेदार संग सबझौता गने ।     
२५ सबझौता अनसुार लनिादरीत रुपमा योजना सबपन्न गनद तारताकेता गने ।     
२६ योजनािरुको नापी वकताव, रलनङ लिि, मूलयांकन, कायद सबपन्न प्रलतवेदन तयार गरी     
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पेश गने । 

२७ सबपन्न आयोजनाको जांचपास गरी फरफारकको िालग पेश गने ।     
२८ योजना संचािनमा वववाद एव समस्या उत्पन्न भएमा सो को जानकारी यथालसघ्र शािा 

प्रमिुिाइद  गराउने । 
    

२९ संचालित योजनािरुको िेग्िािेग्िै फाईि िडा गरी राख्न ेराख्न िगाउने ।     
३० योजना सबझौता भएपलछ रम्जष्टर िडा गरी रेकडद राख्न िगाउने ।     
३१ मालसक, चौमालसक, वावषदक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउनेका िालग शािा 

प्रमिुिाइद  सियोग गने । 
    

३२ चौमालसक र वावषदक प्रगलत सलमक्षा वैठकमा प्रगलत पेश गनेकायदमा शािा प्रमिुिाइद 
आवश्यक सियोग गने । 

    

३३ माग र आवश्यकताका आिारमा सबवम्रित टोि ववकास संस्थािाइद  समेत संिग्न 
गराइद  योजना लनमादण कायदमा सियोग गने । 

    

३४ कायादिय प्रमिु तथा शािा प्रमिुको अरय लनदेशनको पािना गने ।     
 
 पद सङे्कतः 

सेवाः प्रशासन समूि।उपसमूिः सा प्रशासन शे्रणीः 
१ .पदको नामः कायादिय सियोगी  वडा कायादिय तफद  
२ . तिि  ) मालसक(ेः     

३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार( 
 कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
| 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . आफूिाई तोवकएको शािा सरसफाई गने,   

२ . भाडंामा दैलनक रुपमा िानेपानी भने । लनररतर  

३ . शािामा रिेका कमदचारीिरुिे कायादियसंग सबिम्रित काम 
अह्राएमा तरुुरत गनदे े। 

लनररतर  

४ . सेवाग्रािीिाई आवश्यक परेको वेिा सियोग गने । लनररतर  

५ . शािा प्रमिु एवं कायादिय प्रमिुिे िगाए अह्राएको कामिरु 
गने 

लनयलमत  

८ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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 अनसूुची २४ :नगरपालिका अरतगदत प्राथलमक स्वास्थ्य केरद्र र स्वास्थ्य चौकीका कमदचारीिरुको कायदवववरण 
 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्य    समूि।उपसमूिः िे इद शे्रणीः 
१ .पदको नामः लस.अ.िे.व  /अ.िे.व   

२ .तिि  ) मालसक(ेः     

३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार(९:००– ५:०० 

४ .कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
| 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . इरचाजदको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षणमा रिी ड्युटी रोष्टर िमोम्जम 
लिरामीिरूिाइद नलसदङ सेवा प्रदान गने 

  

२ . लिरामीिरुिाई लनयलमत रूपमा स्वास्थ्य म्शक्षा ,परामशद ,प्रदान 
गने 

लनररतर  

३ . ववरामी एवं लनजका सियोगीिरू सँग समुिरु एवं सौिाददपणुद 
व्यविार कायम गने ,आवश्यकताअनसुार परामशद ददइद 
सकरात्मक सोच र आत्मववश्वास जगाउन उत्प्ररेरत गने  

लनररतर  

४ . सेवा प्रवाि गदाद सेवाको प्रकृलतअनसुारको संवेदनशीितािाइद 
मध्यनजर गदै लसवकस्त लिरामीको नलसदङ केयर गराउन े, 

लनररतर  

५ . आफुिे सबपादन गरेका कायदको अलभिेि व्यवस्थापन गरी 
आवश्यकताअनसुार सिकमीिरूिाइद Handover गने र 
सपुररवेक्षक। सबिम्रित म्चवकत्सकिाइद ररपोवटदङ गने 

लनयलमत  

६ . आफु मातितका कमदचारीिरूको सममु्चत पररचािन गने ,
आइपरेका समस्या समािान गने एवं आवश्यकताअनसुार 
सपुररवेक्षक समक्ष प्रलतवेदन गने 

लनयलमत  

 नगरपालिकामा स्वास्थ्य सबिरिी िोप   
७ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
 

 पद सङे्कतः 
सेवाः स्वास्थ्य    समूि।उपसमूिः जनरि नलसदङ     शे्रणीः 

१ .पदको नामः स्टाफ नसद  )५ औ ँति     

२ .तिि  ) मालसक(ेः     

३ .काम गने समय  ) लनयमानसुार(९:००– ५:०० 

४ .कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) 
| 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . इरचाजदको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षणमा रिी ड्युटी रोष्टर िमोम्जम 
लिरामीिरूिाइद नलसदङ सेवा प्रदान गने 

  

२ . लिरामीिरुिाई लनयलमत रूपमा स्वास्थ्य म्शक्षा ,परामशद ,प्रदान लनररतर  
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गने 

३ . ववरामी एवं लनजका सियोगीिरू सँग समुिरु एवं सौिाददपणुद 
व्यविार कायम गने ,आवश्यकताअनसुार परामशद ददइद 
सकरात्मक सोच र आत्मववश्वास जगाउन उत्प्ररेरत गने  

लनररतर  

४ . सेवा प्रवाि गदाद सेवाको प्रकृलतअनसुारको संवेदनशीितािाइद 
मध्यनजर गदै लसवकस्त लिरामीको नलसदङ केयर गराउन े, 

लनररतर  

५ . आफुिे सबपादन गरेका कायदको अलभिेि व्यवस्थापन गरी 
आवश्यकताअनसुार सिकमीिरूिाइद Handover गने र 
सपुररवेक्षक। सबिम्रित म्चवकत्सकिाइद ररपोवटदङ गने 

लनयलमत  

६ . आफु मातितका कमदचारीिरूको सममु्चत पररचािन गने ,
आइपरेका समस्या समािान गने एवं आवश्यकताअनसुार 
सपुररवेक्षक समक्ष प्रलतवेदन गने 

लनयलमत  

७ . कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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 पद सङ्कतेः 
सेवाः स्वास्थ्य     समूि।उपसमूिःलयाव  शे्रणीः 

१ .पदको नामः लयाि अलसषे्टरट– ५औ ँति  

२ .तिि  ) मालसक(ेः 
३ .काम गने समय)लनयमानसुार (: ९ :००– ५:०० 

४ .कमदचारीको नाम र संकेत नंः  

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता पम्िम) | 

७ .ववस्ततृ रुपमा पदको 
क्र.सं . काम कायदसबपादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१ . Biochemistry सबिरिी सेवा ददन े   

४ . Microbiology सबिरिी सेवा ददन े   

५ . मेलडकि अवफसरको प्रत्यक्ष लनगरानीमा लयाव सबिरिी 
अरय चेकजाँच गने । 

  

६ . लनयलमत एवं आकम्स्मक सेवा प्रवािको िालग मौजदुा 
उपकरणिरुको प्रयोग गरर ररपोटद तयार गने र 
मेम्शनिरुको अवस्था वारे लनयलमत रुपमा जानकारी 
गराउने  

  

७ . ववभागीय प्रमिुको लनदेशनानसुार आवश्यकता पविचान 
भएका उपकरणिरुको माग र आपलुतदको क्रममा 

  

 पद सङे्कतः 
सेवाः स्वास्थ्यसमूि।उपसमूिः जनरि नलसदङशे्रणीः 

१  .नामः पदको  अ.न.मी 4/५।६ औ ँति 

२  .तिि )मालसक(ेः      

३  .समय गने काम )लनयमानसुार(ेः  

४  .कमदचारीको  नाम र संकेत नंें  .ेः   

५.कायादियको नामः रामग्राम नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   नविपरासी (िददघाट ससु्ता 
पम्िम) | 

७  .पदको रुपमा ववस्ततृ  

क्र .सं .  काम   

१ . स्वास्थ्य म्शक्षा पाररवाररक सरसफाइ सबिरिी र पररवार लनयोजन सबिरिी 
म्शक्षा तथा प्रचार प्रसारमा जनसमूदायसंग सिकायद गने 

  

२ . राविय स्तरका कायदक्रमिरु संचािन र रेकडद वकवपङको कायद गने   

३ . स्वास्थ्य िीमा िगायतका सामाम्जक सरुक्षा कायदक्रम व्यवस्थापन 
 

  

४ . उि पालिकामा स्वास्थ्य सबिरिी कायदक्रम संचािनमा सघाउन े।    

५ . ववरामीसँग समुिरु एवं सौिाददपणुद व्यविार कायम गने ,आवश्यकताअनसुार 
परामशद ददइद सकरात्मक सोच र आत्मववश्वास जगाउन उत्प्ररेरत गनेवातावरण 
तयार गने 

  

६ . अलभभावक र समदुाय स्वास्थ्य सबिरिी कायद गने ।   

७ तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने   

८ प्रमिुिगायत मालथलिो लनकायको लनदेशन, आदेश पािना गने   

१० मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने   

९  .योग्यताः रयनुतम आवश्यक  लनजामती सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः  ............................लमलतः .........................  
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स्पेलसवफकेशन, िागत अनमुान एवं प्राववलिक मूलयांकन 
प्रकृयामा सिभागी िनु ेर गराउन े 

८ . वटम प्रमिुसँग समरवय गरी सबिम्रित ववभाग।यलुनटको 
वावषदक िक्ष्य प्रालप्तमा योगदान गने 

  

८ .कतदव्य 

१ . तोवकएको काम म्जबमेवारपूणद ढंगिे लनवादि गने 

२ . नेपाि सरकार, अस्पतािका लनदेशक, ववभागीय प्रमिुिगायत मालथलिो लनकायको लनदेशन, आदेश पािना गने 

३ . स्वास्थ्य सेवा लनयमाविी िगायत अरय प्रचलित कानून िमोम्जमको आचारसंविता पािना गने 

४ . मातितका कमदचारीिरुिाई लनजिरुको कायदमा सियोग, उत्प्ररेरत गने 

९ .आवश्यक रयनुतम योग्यताः स्वास्थ्य सेवा लनयमाविीमा तोवकएिमोम्जम 

कायदवववरण प्रमाम्णत गने 

 .............................. 
)लनकाय प्रमिुको दस्तित( 
नामः ............................लमलतः ......................... 
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अनसूुची २७ :नगरपालिकाको कायदवोझ र आवश्यक जनशम्ि पविचान सचुना संकिन फाराम 
 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

कायदिोझ र आवश्यक जनशम्ि पविचान सूचना सङ्किन फारम 

सिै कमदचाररिे भने 
 

१. कमदचाररको नाम: 

१.१पदनाम: 

१.२िालसि गरेको अलिकतम शैम्क्षक योग्यता : 

१.३कायदरत शािा/ फाटँ्/ इकाइ/ वडा/ पररयोजना आदद: 

२. लनयमु्ि/ पद लमिान/ समायोजन िुँदा उपिब्ि गराइएको कायद वववरणमा उलिेम्ित मू्यकामिरु उलिेि 
गनुदस । उपिब्ि न भएको भए के कस्ता आिारमा काम सबपादन गरररिन ुभएको छ उलिेि गनुदस । 

३. दैलनकरुपमा सबपादन गरररिन ुभएका प्रमिु ५ वटा मू्य कामिरु उलिेि गनुदस । 

४. माथी ३ मा उलिेि गनुदभएका कामको प्रगलत उपिब्िी मापनका िालग कुनै सूचकिरु लनिादररत गररएका लथए 
? लथए भने उलिेि गनुदस ।  

५. काम सबपादन गनद आइपरेका प्रत्येक के्षिका प्रमिु ३ समस्या उलिेि गनुदस । 

५.१ काम सबपादन गनद आवश्यक व्यवस्थापन (प्रशासलनक, कानूनी, ववत्तीय आदद) 

५.२ कायद वातावरण (भौलतक संरचना, उत्प्ररेणा, पेशागत वित आदद) 

५.३ समरवय (अरतरशािा, अरतरनगर आदद) 

६. एक आलथदक वषदमा सरदर कलत ददन ववदामा िस्नभुयो  
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अध्ययन सरदभद सामाग्री 
• नेपािको संवविान 
• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  
• कमदचारी समायोजन ऐन, २०७४ 
• अरतर–सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
• सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण लनदेम्शका २०६६, नेपाि सरकार, सामारय 
 प्रशासन मरिािय 
•  सङ्गठन संरचना र दरिरदी पनुराविोकत सबवम्रि संम्क्षप्त कायदवविी २०७६,  नेपाि 

सरकार, संघीय मालमिा तथा सा.प्र.मरिािय 
• रामग्राम नगरपालिका, कायद सबपादन लनयमाविी, २०७४ 
• रामग्राम नगरपालिका, नगर पाश्वदम्चि २०७५ 
• रामग्राम नगरपालिकाको आ.ि.२०७४/२०७५,२०७५/७६ र २०७६/७७  का 
 नगरसभाका नीलत तथा कायदक्रमिरू । 
• नेपाि सरकारिाट नमूनाका रूपमा नगरपालिकािाइद उपिव्ि गराइदएको  अस्थायी 
सङ्गठन संरचना र दरिरदीका  वववरण , 

 
 
 
 
 

िरयवाद 


