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हाम्रो भनार्ा 

नेपालको संषवधानले राज्यको संरचना र राज्यिशक्तको बाँडफाड  "संघीय लोकताशन्धक गणतन्र नेपालको मूल संरचना 
संघ, प्रिेि र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनेु र राज्यिशक्तको प्रयोग संघ, प्रिेि र स्थानीय तहले गने  व्यवस्था 
गरेको छ । संषवधान अनसुार नेपाल सरकारले लमलत २०७३।११।२७ बाट स्थानीय तह गठन लनणाय कायाान्वयनमा 
ल्याएको हो । यस अनसुार महानगरपाललका ६ ,उपमहानगरपाललका ११  र  नगरपाललका २७६  सषहत जम्मा 
२९३ नगरपाललका र गाउँपाललका ४८० सषहत कुल ७५३ स्थानीय तह गठन गरीएको छ ।  षव.सं.२०७४ सालमा 
बैसाख, असार र असोज मषहनामा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको लनवााचनको माध्यमबाट सवै स्थानीय तह 
लनवााशचत जनप्रलतलनलधहरूको नेततृ्वमा संचलान अभ्यास गररएको पलन पाँचौ विा पूरा लागेको छ ।  

स्थानीय तह संचालनको जनप्रलतलनलधहरूबाट कायाभार सम्हाल्िाको िरुूको अवस्थामा स्थानीय तह संचालनको लालग 
कुनै ऐन लनयम तजुामा भर्ा सकेको अवस्था लथएन । षव.सं.२०७४ असोज २९ मा व्यवस्थाषपका संसिबाट स्थानीय 
सरकार संचालन ऐन पाररत भर्ा जारी भएपलछ स्थानीय तह संचालनको कानूनी आधार तयार हनु सक्यो । नया ँ
स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना र जनिशक्तको न्यूनतम प्रारूप समेत तयार नभएको अवस्थामा संषवधानले प्रित्त 
शजम्मेवारी र कानून बमोशजमको काम, कताव्य, अलधकार प्रभावकारी रूपमा सम्पािन गना नव गदठत स्थानीय तहको 
प्रिासकीय पनुःसंरचनाको खाँचो महसूस गररएकै हो । जनस्तरमा  प-ुयाउन ुपने आधारभतू सेवाहरू अषवलछन्न रूपमा 
उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको माध्यमले िरबन्िीको स्वरूप पषहचान 
गनुापने षविय जनप्रलतलनलधको लालग पलन चनुौतीको रूपमा िेखा प-यो । \ 

कमाचारी समायोजन ऐन बमोशजम नेपाल सरकारले सवै स्थानीय तहको लालग स्वीकृत गरेको संगठन संरचना र िरबन्िी 
नै हालसम्म स्थानीय तहको संगठन ढाँचा र जनिशक्तको आधार रषह आएको छ । कमाचारी समायोजन ऐन अनसुार 
नेपाल लनजामलत सेवा अन्तगातका षवलभन्न सेवा समूहका कमाचारीहरूको समायोजन र पिस्थापनाको काया लगभग पूरा 
भर्ा सकेकोले स्थानीय तहले कानून बमोशजम आफ्नो संगठन संरचना र िरबन्िीको समीक्षा र पनुरावलोकनको कायाभार 
पूरा गनुापने िेशखन्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ८३ मा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो 
संगठनको षवशिष्टता तथा आवश्यकताको आधारमा षवद्यमान सङ्गठन संरचना र जनिशक्तको पनुरावलोकन गरी नया ँ
शजम्मेवारी लनवााह गना सक्षम प्रिासकीय संगठन लनमााण गना सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही अनसुार 
घ्याङलेख गाउँपाललका र हाम्रो कम्पनीका षवचमा भएको सम्झौता र कायािता अनसुार घ्याङलेख गाउपाललकाको संगठन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण तथा पनुरावलोकनको काया पूरा गरर यो प्रलतवेिन प्रस्ततु गररएको छ ।  

अध्ययन सवेक्षणको क्रममा हाम्रो अध्ययन टोलीलार्ा गा.पा.अध्यक्ष श्री जगत बहािरु भोलान ज्यू, र उपाध्यक्ष श्रीमलत 
िगुाा िेवी सनुवार ज्यूबाट प्राप्त सझुाव, सल्लाह र मागाििानका लालग हामी कृतज्ञता ज्ञापन गिाछौं । संगठनको 
संस्थागत स्वरूप लनमााण एवं जनिशक्त षवश्लेिण र प्रके्षपण सम्वन्धमा स्थानीय तह संचालनको अनभुव समेतका आधारमा 
व्यवहाररक सझुाव र पषृ्ठपोिणका लालग प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत श्री राम कुमार काकी र लेखा अलधकृत श्री सरेुि 
कुमार अलधकरी प्रलत आभार व्यक्त गिाछौ । अध्ययन तथा कायासम्पािनका क्रममा कायाालय र अन्तगात कायारत 
कमाचारीहरुबाट प्राप्त सहयोगका लालग हृिय िेशख न ैधन्यवाि ज्ञापन गिाछौ । 

मंसीर , २०७८                                           रीभा डेभलपमेन्ट सपोटा सलभासेज प्रा.लल ,भक्तपरु 
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खण्ड -१ 
स्थानीय तह गठन,गा.पा.को परिचय तथा अध्ययनको आधाि 

 
१.१ स्थानीय तह गठनको पषृ्ठभमूी र गाउँपाललकाको सामान्य पररचय 

नेपालको संषवधानले संघीय लोकताशन्रक गणताशन्रक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रिेि र 
स्थानीय तह गरी तीन तहको हनेु र नेपालको राज्यिशक्तको प्रयोग संघ, प्रिेि र स्थानीय तहले 
संषवधान तथा कानून बमोशजम गने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संषवधान बमोशजम राज्यको मूल 
संरचना संघ, प्रिेि र स्थानीय तह हनेु व्यवस्था कायाान्वयनका लालग नेपालको साषवकको ७५ 
शजल्लालार्ा ७७ शजल्ला र ७ प्रिेिमा संघीय ढाँचामा पनुःसंरचना गरीयो । संषवधान अनसुार 
स्थानीय तह र वडाको संख्या संघीय कानून बमोशजम हनेु व्यवस्था गररयो । 

नेपाल सरकार (मशन्रपररिि) को लमलत २०७३।११।२२ को स्थानीय तह गठन सम्वन्धी 
लनणाय लमलत २०७३।११।२७ को नेपाल राजपरमा प्रकाशित सूचना अनसुार नेपाल मलुकु भर 
िरुूमा ७४४ स्थानीय तह गठन भएकोमा २०७४ जेठमा पनुः संरचनागत हेरफेरबाट ९ नयाँ 
स्थानीय तह थप भएपलछ नगरपाललका २९३ र गाउँपाललका गरी मलुकु भर कुल ७५३ स्थानीय 
तह गठनको काया पूरा भएको छ । मलुकु भर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये बागमलत प्रिेि 
लभरका १४ शजल्लाहरूमा कुल ११९ स्थानीय तहको गठन भयो। यस्मा  नगरपाललका संख्या 
४५ ( महानगरपाललका ३, उपमहानगरपाललका १ र नगरपाललका ४१)  र गाउँपाललका संख्या 
७४ रहेका छन ।  

लसन्धलुी शजल्लामा २ नगरपाललका र ७ गाउँपाललका सषहत कुल ९ स्थानीय तह गठन 
भएको मध्ये तत्कालीन ५ वटा गाषवसहरू अमले, बस्तीपरु, तामाजोर, नेरकाली र िान्तेश्वरी 
गाषवसहरू गाभेर ५ वडा रहेको घ्याङलेख गाउँपाललकाको गठन भएको हो । यस गाउँपाललकाको 
सीमाना पूवामा कमलामार्ा न.पा.,पशिममा काभ्रपेलाञ्चोक शजल्ला, िशक्षणमा कमलामार्ा न.पा र मरीण 
गा.पा., तथा उत्तरमा सनुकोिी गा.पा.संग जोलडएको छ । षव.सं.२०६८ सालको जनगणना अनसुार 
गाउँपाललकाको घरधरुी संख्या ५१५८, जनसंख्या १३७६१ र क्षेरफल १६६.७७ वगा षक.मी. 
रहेको छ । करीव ८० प्रलतित तामाङ समिुायको बसोबास रहेको यस गाउँपाललकाको परुूप 
साक्षरता िर ८४.१३ प्रलतित र मषहला साक्षरता िर ७१.१५ प्रलतित सषहत कुल साक्षरता िर 
७९.९१ प्रलतित रहेको छ।  

यो गाउँपाललका शजल्ला सिरमकुाम लसन्धलुीमाडीबाट उत्तर पशिम ३५ षक.मी िरुीमा 
अवशस्थत छ। लब.पी राजमागाको षपपलभन्ज्याङबाट २३ षक.मी पशिम उत्तर दििामा लनमााणाधीन 
प्रािेशिक सडक मागाले गाउँपाललकाको केन्र हायटुार जोलडएको छ । यो सडक कालोपरे स्तरमा 
लनमााण सम्पन्न भएपलछ गाउँपाललकाको आलथाक तथा सामाशजक पररवतानको प्रमखु आधार साषवत 
हनेु लनशित छ ।  
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  १.२ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आवश्यकता  

नेपालका सवै स्थानीय तहको लब.सं.२०७४ जेठ/असारमा सम्पन्न  लनवााचनबाट तत्कालीन ३ 
नं (हालको बागमलत ) प्रिेिका सवै ११९ स्थानीय तहमा लनवााशचत जनप्रलतलनलधहरूबाट नेततृ्व 
ग्रहण गरी संघीय िासन प्रणालीको आधारमा स्थानीय तह संचालनको अभ्यास िरुू भयो। स्थानीय 
तहको षवगत ४ विाको जनप्रलतलनलधमूलक िासन प्रणालीको अभ्यासको क्रममा सम्पादित कामको 
उपलव्धी र प्रभावको मूल्यांकन पिाच मार के कलत पररवतान हनु सक्यो सो आंकलन गना सषकएला 
। तर लनवााशचत जनप्रलतलनलध आफैले नेततृ्व गरेको स्थानीय तहको बिललएको राजनीलतक पररवेि 
अनसुार संषवधान र कानूनले दिएको काया शजम्मेवारी पूरा गना सक्ने खालको संगठन ढाँचा र 
आवश्यक जनिशक्तको स्वरूप लनधाारण गनुा पने महत्वपूणा शजम्मेवारी लनक्यौलमा षढलार्ा गिाा 
गाउँपाललकाको कायासम्पािनमा यसको प्रभाव िेशखन ुस्वभाषवक हनु जान्छ।  

स्थानीय तहका रूपमा गाउँपाललका र नगरपाललकाहरूले सन्तलुलत र समानपुालतक षवकासको 
लक्ष प्रालप्तका लालग उपलव्ध आलथाक, भौलतक र मानवीय संसाधनको सन्तलुलत र समशुचत उपयोगमा 
जोड दिन ुपने षवियमा मतभेि नहोला । तर अलधकतम स्थानीय तहहरूमा यातायात क्षेर र भवन 
लनमााण जस्ता भौलतक पूवााधारका कायाक्रममा नै उपलव्ध संसाधनको अलधकतम षहस्सा लगानी हनेु 
गरेको आमप्रबशृत्तबाट यो गाउँपाललकामा पलन अछुतो रहन सकेको पार्ािैन । स्थानीय तहको लालग 
पलन समग्र षवकासको अलनवाया श्रोतको रूपमा रहेको मानवीय श्रोतको क्षमता तथा सीप षवकासका 
कायाक्रमका लालग आवश्यक श्रोत षवलनयोजन प्राथलमकतामा पना सकेको िेशखिैन,फलस्वरूप मानवीय 
संसाधन षवकासको स्तरमा सधुार आउन नसकेको कारण उपलव्ध जनिशक्तको कायासम्पािनको 
स्तर अपेक्षा गरेअनसुार प्रभवकारी हनु सकेको छैन । सन्तलुलत र समानपुालतक षवकासका लालग 
आलथाक र भौलतक श्रोत संगसंगै मानवीय श्रोत पलन अपररहाया पूजँी हो भने्न बझुार्ामा अझै पलन 
खाडल रहेको अवस्था षवद्यमान रहेको पार्ान्छ।  

 

नेपाल राज्यको अभ्यिुय भए पिात पषहलो पल्ट नेपालको संषवधान माफा त नयाँ 
राजनीलतक प्रणालीको रूपमा सङ्घीय गणताशन्रक िासन व्यवस्था अंगीकार गररएको छ । तीन 
तहको सरकारको अवधारणा बमोशजम स्थानीय तह गठन भएकोले षवकासको परुातनवािी सोच र 
कायाप्रणालीमा महसूस हनेु गरी पररवतान ल्याउन कठोर प्रलतविताको खाँचो छ । गाउँपाललकाको 
कायासम्पािन षवलध र पिलतमा आधाररत रषह नतीजामूलक हनु ु पिाछ । संघीय िासन प्रणाली 
अनरुूप नयाँ संरचना र अलधकार सषहत स्थाषपत गाउँपाललकाले उपयकु्त संगठनात्मक ढाँचा तयारीका 
माध्यमले सक्षम, सवल र िक्ष जनिशक्त लनमााणको आधार खडा गने शजम्मेवारीलार्ा अवसरको 
रूपमा ग्रहण गनुा पिाछ ।  
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प्रस्ततु सन्िभामा संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण तथा पनुरावलोकनको आवश्यकताको पषुष्ट 
लनम्नललशखत आधारबाट हनु जान्छ । 

 

क) नेपालको संषवधानको भाग ३ मा राज्यको संरचना र राज्यिशक्तको बाँडफाँड शििाक अन्तगात 
धारा ५६ को उपधारा २ मा नेपालको राज्य िशक्तको प्रयोग संघ, प्रिेि र स्थानीय तहले यस 
संषवधान बमोशजम गनेछन र धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्थानीय तहको अलधकार अनसूुची 
८ मा उल्लेशखत षवियमा लनषहत रहनेछ र त्यस्तो अलधकारको प्रयोग यो संषवधान र गाउँसभा 
वा नगरसभाले बनाएको कानून बमाशजम हनेु उल्लेख गररएको छ । संषवधानको अनसूुची ८ 
मा उल्लेशखत स्थानीय तहको एकल अलधकारका २२ वटा अलधकार सूचीले स्थानीय तहको 
कायाक्षेरको िायरा लनकै फराषकलो भएको छ । संषवधान प्रित्त शजम्मेवारी लनवााह गना गलतिील 
संगठन र योग्य जनिशक्तको आवश्यकता पषहलो िता हो । 

 

ख) स्थानीय तहको अलधकारको मूल श्रोत नेपालको संषवधान हो । संषवधानले अषवलछन्न रहने 
जनमखुी, जनउत्तरिायी, सबल, गलतिील एवं बललयो स्थानीय तहको अवधारणा अगाडी सारेको 
छ । िशक्त पथृकीकरणको लसिान्तको प्रयोग स्थानीय तह िेशख नै गने गरी व्यवस्थापकीय 
काया गाउँसभा र नगरसभाबाट, स्थानीय तहको कायाकाररणी अलधकारको प्रयोग गाउँ र नगर 
कायापाललकाबाट सम्पािन हनेु अवधारणा र स्थानीयस्तरका सानालतना मदु्दा मालमला सामिुाषयक 
मेललमलापको माध्यमबाट न्याषयक लनरूपणका लालग न्याषयक सलमलत गठनको व्यवस्थाले 
स्थानीय तहलार्ा स्थानीय िासन संचालनको षहस्सेिार स्वीकार गररएको छ । यस व्यवस्थाले 
लनवााशचत जनप्रलतलनलधलार्ा स्थानीय िासन संचालनको मूलभतू अवधारणामा अभ्यस्त बनार्ा नेततृ्व 
षवकास तल्लो तहबाट नै गने सोच राशखएको छ । 

 

ग) संषवधान जारी हनु ुपूवा कायम रहेका २१७ नगरपाललका तथा करीव ३३०० गाउँ षवकास 
सलमलतहरू एक आपसमा गाभेर गठन गररएका ७५३ वटा स्थानीय तहहरू नयाँ संगठनको 
स्वरूपमा अशस्तत्वमा आएको हिुा यी सवैको संगठनात्मक संरचना र जनिशक्तको स्वरूप संघीय 
ढाँचाको अवधारणामा लनधाारण गरीन ुअपररहाया हनु्छ । संषवधानको अनसूुची ८ मा उल्लेशखत 
एकल अलधकार सूचीका षविय अनसुार स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेशखत 
गाउँ तथा नगरपाललकाको काम,कताव्य र अलधकारको प्रयोगको माध्यबाट तहगत शजम्मेवारी 
लनवााह लालग पलन सबल संगठन ढाँचा लनमााण गरीन ुआवश्यक हनु्छ । 

 

घ) स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ को िफा ८३ मा स्थानीय तहले सङ्गठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण गनुा पने कानूनी व्यवस्था गररएको छ। यस्मा सम्वशन्धत स्थनीय तहले 
आफ्नो कायाबोझ,राजश्व क्षमता,खचाको आकार,स्थानीय आवश्यकता र षवशिष्टता समेतलार्ा 
ध्यानमा राखी कमाचारी समायोजन भएपलछ मार संङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारमा 
षवियगत िाखा वा महािाखा रहेको संगठन संरचना कायम गनुा पनेछ ।संघीय सरकारले 
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कानून बमोशजम संघ, प्रिेि र स्थानीय तहमा कमाचारी समायोजनको काम सम्पन्न गने िाषयत्व 
पूरा गरेको लामो समय षवलत सकेको हिुा अव स्थानीय तहले कानूनले लनदिाष्ट गरेको 
कायाशजम्मेवारी लनवााह गना संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण तथा पनुरावलोकनको काम 
प्राथलमकताका साथ पूरा गना आवश्यक िेशखन्छ। 

 

ङ) कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को िफा ३ को उपिफा १० मा " कमाचारी समायोजनको 
काम सम्पन्न भर्ा सकेपलछ प्रिेि सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार संगठन 
संरचना वा िरबन्िी थपघट, हेरफेर वा पररवतान गना सक्नेछन।सम्वशन्धत प्रिेि वा स्थानीय 
तहबाट अनरुोध भर्ा आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गनेछ" भन्ने स्पष्ट व्यवस्था 
गररएकोले कमाचारी समायोजनको काम लगभग पूरा भर्ा सकेको पषृ्ठभमूीमा गाउँपाललकाले 
आफ्नो संगठन संरचना वा िरबन्िी थपघट, हेरफेर वा पररवतान गनुा पने कानूनी अलभभारा 
अनसुारको काम पूरा गनुा पने। 

 

च) गत असारमा सम्पन्न यस गाउँपाललकाको नवौ गाउँसभा पाररत आ.ब.२०७८।७९ को नीलत 
तथा कायाक्रममा संस्थागत षवकास, सेवा प्रवाह,तथा सिुासन नीलत अन्तगात " गाउँ पाललकाको 
कायाप्रकृलत, कायाबोझ र औशचत्यको आधारमा आवश्यक पने जनिशक्त आंकलन सम्व्न्धमा 
अध्ययन,अनसुन्धान,तथा षवश्लेिण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण 
गरार्ा कायालार्ा थप प्रभावकारी बनार्ाने छ"  भनी स्वीकृत भएको र स्वीकृत नीलत कायाान्वयन 
गनाका लालग गाउँपाललकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्पन्न गरी संगठनात्मक 
सदुृढीकरण, कायाालय व्यवस्थापन र कायाषववरण तयारीको अलभभाराको काम तत्काल टुङ्गोमा 
प-ुयाउन प्रस्ततु अध्ययन अगाडी बढार्ाएको छ । 

िेि षवकासको षवगत ७ ििकको अनेक अभ्यास र प्रयासको बावजूि नेपाल अद्यावलध 
षवश्वको अलत कम षवकलसत मलुकुको शे्रणीमा नै रषह रहेको छ । यस अवलधमा ६ वटा 
संषवधान र षवलभन्न राजनीलतक प्रणालीको अभ्यास भएपलन जनता चरम गररवी, पछौटेपन, अभाव 
र परलनभारताबाट मकु्त हनु नसक्िा िासकीय सधुार र जनताको पररवतानको अपेक्षालार्ा 
सम्वोधन गने नारा र बाचा सषहत भएका षवगतका जनआन्िोलनहरूबाट पाप्त राजनीलतक 
उपलव्धीको संरक्षण गिै समिृ नेपाल र सखुी नेपालीको जनचाहना पूरा गना योगिान गने 
िाषयत्व र कताव्य स्थानीय तहको पलन हो ।  

चसु्त संगठन र िक्ष जनिशक्तको आधार खडा नभएसम्म राजनीलतक पररवतानले मार 
जनचाहना सम्वोधन गना सषकन्न । यस त्यलार्ा आत्मसाथ गिै ध्याङलेख गाउँपाललकाले 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण तथा पनुरावलोकनका लालग ललएको अग्रसरताबाट 
गाउँपाललकाको िीघाकालीन लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गना सहयोग पगु्ने षवश्वास ललन सषकन्छ । 
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 १.३ संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको पषृ्ठभमूी   
 

नेपाल सरकारबाट कमाचारी समायोजन ऐन र लनयमावलीमा उल्लेशखत कानूनी व्यवस्था 
अनसुार सवै स्थानीय तहहरूलार्ा मूलभतू रूपमा जनसंख्याको आधारमा समूहगत रुपमा क्लस्टररङ 
गरी संगठन संरचना र िरबन्िी षववरण उपलव्ध गरार्ाएको लथयो । गाउँपाललकाको लालग स्वीकृत 
तहगत पिहरू र िरबन्िी संख्या र संघीय लनजामलत सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका 
कमाचारीको तह, पि र  संख्यामा तालमेल हनु नसक्िा गाउँपाललकाले लनवााह गनुापने कायाशजम्मेवारीहरू 
पूरा गना र दिनानदुिन बढिै गरेको कायाबोझ अनसुार काम सम्पािन गना िक्ष र योग्य जनिशक्तको 
कलम प्रायःजसो स्थानीय तहहरूमा खटषकएकै हो। 

आमजनताको सरोकारका सवै खाले आधारभतू सेवा सषुवधा उपलव्ध गराउने गरी वडालार्ा 
सेवा प्रवाहको प्रवेि षवन्िकुो रुपमा अलधकार सषहत शजम्मेवार बनाएको छ । स्थानीय तहको 
लनवााचन पलछ जनप्रलतलनलधले नेततृ्व ललर्ा सकेको अवस्थामा समेत सेवा प्रवाहको तल्लो तर महत्वपूणा 
र्कार्ाको रूपमा वडा कायाालयको स्थापना भए पलन कमाचारर नै नहनु,ु कमाचारी भए पलन संख्या र 
िरबन्िीको आधारमा पयााप्त नहनु ुजस्ता कारण संयकु्त वडा कायाालय स्थापना गरर जसोतसो सेवा 
प्रिान गनुा पने असहज अवस्था धेरै स्थानीय तहरूले भोगेकै हो । स्थानीय तहले प्राथलमकताका 
साथ सम्पािन गनुा पने कलतपय कामहरू प्रभावकारी हनु नसक्नकुो प्रमखु कारणहरूमा उपलव्ध 
मानव संसाधनको व्यवस्थापन समयमा गना नसक्न ुर आफ्नो लालग उपयकु्त जनिशक्त पषहचान गना 
नसक्न ुपलन रहेको लथयो ।  

संगठनमा संख्यात्मक रूपमा धेरै तर गणुात्मक रूपमा कमजोर जनिशक्तका कारण स्थानीय 
तहहरू श्रोत साधन, अलधकार, काया स्वायत्तता र जनलनवााशचत बैधालनक नेततृ्व भएर पलन अपेक्षा 
अनसुार प्रभावकारी हनु नसकेको गनुासो उठने गरेको पार्ान्छ । मानव श्रोतको व्यवस्थापकीय 
पक्षमा यथेष्ठ ध्यान नपगेुसम्म यसका अन्तालनषहत संभावनाहरू (Potentialities) को अलधकतम 
उपयोग हनु सक्िैन । संगठनात्मक ढाँचामा आधाररत जनिशक्तको आवश्यकता र उपलव्ध 
जनिशक्तको संख्याको पनुरावलोकन र षवश्लेिण गिाा गाउँपाललकाको सङ्गठन र जनिशक्तको स्वरूप 
कायासम्पािन र प्रभावकारीतfका दृषष्टले नयाँ राजनीलतक पररवतानको हांक स्वीकार गना सक्षम रहेको 
छ भन्न सषकन्न् । कमाचारी समायोजनको काम मोटामोटी रूपमा सम्पन्न भर्ासकेको पषृ्ठभमूीमा 
गाउँपाललकाको कायाशजम्मेवारी सम्पािनमा प्रभावकारीता ल्याउन सङ्गठन संरचना र मौजूिा िरबन्िीको 
पनुरावलोकन गरी नयाँ सङ्गठन संरचना र तिनरुूप षवलभन्न सेवा समूहका जनिशक्त प्रक्षेपण गनुा 
अध्ययनको प्रमखु पाटो हो ।  

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना र िरबन्िीका आधारमा स्थानीय तहको 
आवश्यकता अनरुुपको सङ्गठन लनमााणका लालग षवद्यमान संरचनाका आधारमा स्थानीय तहका कायाहरु 
(jobs), काया प्रकृलत (work nature) र कायाबोझ (work Load) को थप षवश्लेिण गनुा आवश्यक 
िेशखन्छ। गाउँपाललका र अन्तगात षवियगत िाखा, बडा कायाालय तथा सेवा र्ाकार्हरूबाट प्रवाषहत 
हनेु सेवा तथा स्थानीय स्तरमा संचालन हनेु षवकास लनमााणका कामहरू प्रभावकारी, षकफायती, र 
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नतीजामखुी बनाउन जनिशक्तको समशुचत उपयोगको अवधारणामा रषह सङ्गठन ढाँचा लनमााण तथा 
जनिशक्त प्रक्षेपणका लालग अबलम्बन गनुापने उपायहरू बारे लसफाररि गना प्रस्ततु सङ्गठन सवेक्षण 
गररएको हो । 

संवैधालनक व्यवस्था अनसुार प्रिेि तहमा प्रिेि लोक सेवा आयोग रहने र आयोगको गठन, 
काम, कताव्य र अलधकार प्रिेि कानून बमोशजम हनेु व्यवस्था अनसुार प्रिेि लोक सेवा आयोगको 
गठन भर्ा आयोगले तोषकएअनसुार काम गिै आर्ारहेको छ । स्थानीय तहका कमाचारीहरुको सेवा 
र िता लगायत कमाचारी छनौट तथा लनयशुक्त लसफाररिका षवियमा प्रिेि लोकसेवा आयोगको 
भलूमका सवोपरर रहन्छ । प्रिेि सेवा र स्थानीय सेवामा रहेका कमाचारीहरूलार्ा षवभागीय कारवाही 
गनुा पने अवस्थामा प्रिेि लोक सेवा आयोगको परामिा अलनवाया रूपमा ललन ुपिाछ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ८६ को उपिफा ३ मा स्थानीय सेवाको 
स्थायी िरबन्िीको पिमा प्रिेि लोक सेवा आयोगले छनौट गरी लसफाररि गरेको उम्मेिवारलाई मार 
लनयकु्त गनुा पनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गररएको छ । यस अनसुार स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी 
िरबन्िीका पिहरूमा प्रिेि लोक सेवा आयोगले छनौट गरी लनयशुक्तका लालग लसफाररि गरेका 
उम्मेिवारलार्ा स्थायी लनयशुक्त दिर्ा पिस्थापना गने र सम्वशन्धत पिले सम्पािन गनुा पने कामको 
कायाशजम्मेवारी समेत तोक्न ुपिाछ ।  

गाउँपाललकाले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका माध्यमले संगठन सरचना र 
िरबन्िी पनुरावलोकन गरी गाउँसभाबाट स्वीकृत गना सक्ने कानूनी अलधकारको प्रयोग हालसम्म 
गना सकेको छैन । गाउँ कायापाललकाको कायाालयको लालग सवै सेवा समूह गरी कुल कलत जनिशक्त 
आवश्यक छ सो एकीन हनु नसक्िा आफ्नो स्वीकृत िरबन्िी मध्ये स्थायी प्रकृलतको ररक्त पि 
पिपूतीको लालग प्रिेि लोक सेवा आयोग समक्ष उम्मेिवार छनौटको लालग मांग गना षढलार्ा भर्ा 
रहेको िेशखन्छ । स्थायी पि पूतीमा षढलार्ा हनु ुभनेको स्थानीय तहमा अनभुवी तथा व्यवसाषयक 
जनिशक्त रहेको कमाचारीतन्रको आधार तयार गना षढलार्ा हनु ुहो ।  

  १.४ सवेक्षणको आधार ,औशचत्य र शजम्मेवारी 
२०७४ असार मषहनामा सम्पन्न स्थानीय तहको लनवााचन पिात यो गाउँपाललका लनवााशचत 

प्रलतलनलधहरूको नेततृ्वमा संचालन हिैु आर्ा रहेकोछ । स्थानीय तहले संघ, प्रिेि र स्थानीय कानून 
बमोशजम सम्पािन गनुा पने कामहरू जनप्रलतलनलधहरूको माध्यमबाट सम्पािन हिैु आएको छ । 
संघीय िासन प्रणाली अन्तगात स्थानीय तह गठन र संचालनको प्रयोग लनतान्त नौलो िेशखए पलन 
स्थानीय सरकार संचालनको अभ्यासका क्रममा जनप्रलतलनलधहरूले षवगत ४ विामा धेरै व्यवहाररक 
लसकार्ा र अनभुव हालसल भएको छ । जनताको पररवतानको आंकाक्षालार्ा सम्वोधन गना परम्परागत 
सोच, िैली र कायापितीबाट मार चाहे अनसुार पररवतान संभव नहनेु बोध भएको छ ।  

राजनीलतक पररवतानबाट प्राप्त तहगत िासन संचालनको अवसर र शजम्मेवारी लनवााह गना 
कानूनको सवोच्चतालार्ा आत्मसाथ गिै जनताको पररवतानको ििकौं िेशखको सपना पूरा गना सक्ने 
गरी गाउँपाललकाको लालग कायासम्पािन मैरी संगठन संरचना लनमााण र िरबन्िी लनधाारण गने षविय 
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गाउँपाललकाको प्राथलमकतामा नै रहेको छ । तीन तहबाट राज्य िशक्तको प्रयोग हनेु संवैंधालनक 
व्यवस्था अनसुार संघ मातहतको लनजामलत सेवामा रहेका कमाचारीहरू संघ, प्रिेि र स्थानीय तहमा 
समायोजनको लालग कमाचारी समायोजन ऐन बमोशजम सवै स्थानीय तहहरूको आवश्यक न्यूनतम 
जनिशक्त व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट नै भएको छ । स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण तथा पनुरावलोकन गरी आफ्नो संगठन संरचना र िरबन्िी स्वीकृत नगरेसम्मका लालग 
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन ढांचा र न्यूनतम िरबन्िी नै गाउँपाललकाको संगठन र िरबन्िीको 
आधार रहेको छ । 

नेपालको संषवधानको अनसूुची ८ र ९ मा उल्लेशखत एकल अलधकार र साझा अलधकारका 
सूचीहरू नै स्थानीय तह (गाउँपाललका र नगरपाललका) को लालग काया शजम्मेवारी र काया सम्पािनको 
अलधकारको िायरा हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ मा संषवधानको अनसूुची-८ मा 
उल्लेख भएका अलधकारको सवामान्यतामा प्रलतकूल असर नपने गरी गाउँपललका तथा नगरपाललकाको 
काम, कताव्य र अलधकारको िायरा तोषकएको छ । गाउँपाललकाको लनवााचन पिात गाउँ 
कायापाललकाले स्वीकृत गरेको घ्याङलेख गाउँपाललका (कायासम्पािन) लनयमावली,२०७४ अनसुार 
गाउँपाललकाको कायासम्पािन वडा सलमलत र षवियगत िाखाहरू (शिक्षा, स्वास््य, कृषि, पि ुषवकास, 
आलथाक षवकास, पूवााधार षवकास लगायत)बाट फछ्र्यौट हनेु कानूनी व्यवस्था गररएको छ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ को िफा ८३ मा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
गनुा पने कानूनी व्यवस्था अनसुार सम्वशन्धत पाललकाले आफ्नो कायाबोझ, राजश्व क्षमता, खचाको 
आकार, स्थानीय आवश्यकता र षवशिष्टता समेतलार्ा ध्यानमा राखी कमाचारी समायोजन भएपलछ 
मार संङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारमा षवियगत िाखा वा महािाखा रहेको संगठन 
संरचना कायम गनुा पनेछ । सङ्गठन संरचनामा हरेक वडाको संगठन संरचना समेत समावेि भएको 
हनु ुपने , गाउँपाललका वा नगरपाललकाको अलधकार क्षेर तथा कायाबोझ समेतको षवश्लेिण गरी 
संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृलतका कामका लालग आवश्यक पने तथा 
सेवा करारबाट ललर्ाने कमाचारीको िरबन्िीको प्रस्ताव तयार गनुा पने व्यवस्था गररएको छ । 

नयाँ संगठन संरचना तयार गिाा प्रस्ताषवत सङ्गठन संरचना (ढाँचा), सङ्गठनको कायाक्षेर, 
सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायाबोझ र सोको औशचत्य तथा उपलब्ध मानवस्रोत समेतको आधारमा 
कमाचारीको िरबन्िीको प्रस्ताव तयार गरी सङ्गठन ढाचँा, पिनाम, कायाषववरण, शजम्मेवारी र सङ्खख्या 
सषहतको िरबन्िी सम्वशन्ध स्थानीय तहको सभाबाट स्वीकृलत गरी लाग ुगररन ुपिाछ ।  

सङ्गठन संरचनाका तयारीका सम्बन्धमा षवगत ४ विाको कायासम्पािन र सेवा प्रवाहमा 
िेशखएका खाडल तथा उपलव्ध जनिशक्तको कायाक्षमताको षवश्लेिणका आधारमा गाउँपाललकाको 
सङ्गठन संरचना र जनिशक्तको खाका सषहतको प्रलतवेिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को 
भावना अनसुार सङ्गठन संरचना सम्बन्धी सवेक्षण अध्ययन तथा पनुरावलोकन कायाका लालग परामिा 
सेवा प्रिायक संस्था श्री रीभा डेभलपमेन्ट सपोटा सलभासेज प्रा.लल.मध्यपरुदठमी न.पा. भक्तपरुको 
परामिा सेवामा अध्ययन प्रलतवेिन तयारी गररएको हो । 
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खण्ड - २ 

अध्ययनको उद्दशे्य, कायािता र अध्ययनका सीमाहरू 
  २.१ संगठन व्यवस्थापन सवेक्षणको उद्दशे्य 

संघीय ढाँचाको स्थानीय तहको स्वरूपमा घ्याङलेख गाउँपाललका गठन भएको ५ बिा मार पूरा 
भएको छ । गाउँपाललका गठनभएिेशख अषहलेसम्म गाउँपाललकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
काया भएको छैन । लनजामलत सेवा ऐन २०४९ ले पाँच िेशख िि बिा लभर प्रत्येक सरकारी / 
आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनुापने व्यवस्था गरेको छ । यसलार्ा आधार मान्िा 
स्थानीय तहले समेत पाँच िेशख िि बिा लभरमा आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी 
मौजूिा कायाक्षेर र संरचनाको पनुरावलोकन गनुा पने हनु्छ । कमाचारी समायोजन ऐन २०७५ 
बमोशजम लनजामलत र स्थानीय लनकायका कमाचारी समायोजनका लालग संघीय मालमला तथा सामान्य 
प्रिासन मन्रालयले तयार गरी उपलव्ध गराएको अन्तररम संगठन संरचना र कमाचारी िरबन्िी नै 
हालसम्म गाउँपाललकाको जनिशक्तको आधार रहिै आएको छ । गाउँपाललकाको समग्र 
कायासम्पािनमा टेवा पगु्ने गरी उपयकु्त संगठन ढाचँा  र जनिशक्तको स्वरूप र संख्या लसफाररि 
गनुा प्रस्ततु सवेक्षणको मूलभतू उद्देश्य हनु । यसका प्रमखु उद्देश्यहरू िेहाय अनसुार रहेका  

क) नेपालको संषवधान र प्रचललत संघ, प्रिेि र स्थानीय कानूनले गाउँ कायापपाललका र गाउँसभाले 
सम्पािन गने गरी सशुम्पएका कायाशजम्मेवारी सम्पािनमा टेवा पगु्ने गरी उपयकु्त संगठन संरचनाको 
खाका तयार गने र सो अनसुार लबलभन्न सेवा समूहका तहगत जनिशक्तको आवश्यकताको 
आधारमा िरबन्िीको स्वरूप र संख्या पषहचान गना, 

ख) संगठनात्मक ढाँचामा प्रस्ताव गररएका षवलभन्न िाखा /उपिाखा /र्ाकार्ाहरूबाट सम्पािन गरीने 
कामहरूको कायाषववरण तयार गने र सोको आधारमा सम्वशन्धत सवै िाखा / उपिाखा / 
र्ाकार्ाहरूमा रहने अलधकृत कमाचारीहरूको कायाषववरण तयार गने, 

ग) स्थानीय तहमा जनप्रलतलनलधमूलक स्थानीय िासनको षवगत चार बपाको काया अनभुवको आधारमा 
समग्र कायासम्पािनमा िेशखएका कलम कमजोरीलार्ा सधुार गरी लनयन्रण तथा सन्तलुनमा आधाररत 
संगठनात्मक ढाँचा लनमााणको आधार तयार गना, 

घ) स्थानीय सरकारको भमूीका लनवााह गना व्यवस्थापकीय, कायाकाररणी र न्यायीक काया सम्पािनमा 
सहयोगी, सक्षम र िक्ष कमाचारीतन्रको आधार खडा गना , 

ङ) सेवाग्राहीलार्ा उपलव्ध गराउन ुपने आधारभतू सेवा, सषुवधा लगायत षवकास लनमााणको काममा 
प्रभावकारीता बिृीमा टेवा प-ुयाउन , 

च) संगठन लभर स्पष्ट कायाशजम्मेवारी लनधाारण गरी पेिागत मयाािामा आधाररत सक्षम, व्यवसाषयक 

र शजम्मेवार जनिशक्त छनौटको आधार खडा गना , 
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छ) गाउँपाललका गठन पिात कायम संगठन संरचना र जनिशक्त खाकाको संशक्षप्त लसंहावलोकन र 
पनुरावलोकन गरी उपयकु्त ढाँचा र िरबन्िी लसफाररि गना ,  

ज) जनिशक्त पररचालन र व्यवस्थापनका षवषवध पक्षहरूका सम्वन्धका गाउँपाललकाले अवलम्वन गना 
सक्ने नीलतगत मागाशचर र व्यवस्थापकीय सधुार सम्वन्धी सझुाव तगा पषृ्ठपोिण प्रिान गने , 

 

   २.२ O&M सवेक्षणका कायािताहरु ( Terms of References ) 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण कायाकालालग घ्याङलेख गाउँपाललकाबाट तोषकएका प्रमखु 
कायािताहरु (TOR) िेहाय अनसुार रहेको छ । 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ८३ को कानूनी आधार सवेक्षणको मागाििान 
हनेुछ । साथै नेपाल सरकार, संघीय मालमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयबाट जारी गररएको 
संगठन संरचना र िरबन्िी पनुरावलोकन सम्वशन्ध संशक्षप्त कायाषवलध २०७६ मा उल्लेशखत 
मागाििानको पालना गने , 

 हालको सङ्गठन संरचनामा रहेका िाखा तथा एकार्हरूको लालग तोषकएको कायाशजम्मेवारी र 
सम्पािन गनुा पने कायाबोझको समीक्षा गरी सो आधारमा मौजिुा सङ्गठन संरचनामा गनुा पने 
संस्थागत सधुार एवम ्पनुसंरचनाको खाका सषहत गाउँ कायापाललकाको कायाालय र मातहत 
स्थापना हनेु सङ्गठन / र्कार्ाहरुको संरचनागत ढाँचा तथा तहगत िरबन्िी एकीन गने ,  

 नयाँ सङ्गठन संरचनामा प्रस्ताव गररएका सवै िाखा तथा मातहत रहने र्ाकार्ाहरुको कायाहरुको 
षवश्लेिण (Job Analysis ) को आधारमा कायाालयका प्रत्येक िाखा र षवियगत एकार्को 
कायाषववरण तयारी गने , 

 संगठन संरचना लनधाारण र िरबन्िी खाका तयारी गिाा कायापाललकाको कायाालय, वडा कायाालय 
र स्वास््य संस्थाहरूको अलग अलग संगठन संरचना र सो अनसुार षवलभन्न सेवा समूहका 
िरबन्िीको तहगत षववरण तयार गने ।   

 लनजामलत र स्थानीय सेवाबाट समायोजन भर्ा वा काजमा खटीर् आएका र हाल कायाालयमा 
कायारत कमाचारीहरूको बतामान पिस्थापना र तोषकएको काया शजम्मेवारी समेतलार्ा अध्ययनमा 
समेटी िरबन्िी संरचना तयार गने , 

 सङ्गठन संरचनाका आधारमा प्रस्ताव गररएका सवै षकलसमका िरबन्िीका  पिहरूको लालग 
बाषिाक रूपमा व्यहोनुा पने आलथाक िाषयत्वको लेखाजोखा नेपाल सरकारको प्रचललत तलव 
स्केलका आधारमा लाग्ने खचाको व्ययभार तयार गने , र 

 संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारमा गाउँपाललकाले कमाचारी प्रिासन तथा  व्यवस्थापन 
सम्बन्धी नीलत कायाान्वयनका लालग अवलम्वन पनुा पने सधुार तथा भावी मागाशचरका षवियमा 
वस्तगुत राय सझुाव सषहत पषृ्ठपोिण गने । 

 कायाालयबाट संगठन व्यवस्थापन पनुरावलोकन एवं सवेक्षणका सम्वन्धमा अध्ययनको क्रममा 
तोषक दिएका अन्य कायािता अनसुारको काम । 
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   २.३ सवेक्षण षवलध तथा प्रकृया  

 घ्याङलेख गाउँपाललकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षज्यूहरूको मागाििान तथा प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतसंगको छलफल, समन्वय, सहकाया र नीलतगत लनिेिनको पररलध लभर प्रस्ततु सवेक्षण 

अध्ययन तथा पनुरावलोकनको काया सम्पािन गररएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
अध्ययनका लालग अपनार्ाएको मखु्य षवलध र प्रकृया िेहाय बमोशजम रहेको छ । 

 

क) लनयम कानून प्रलतवेिन तथा सन्िभा सामाग्री अध्ययनः सवेक्षण कायामा टेवा पगु्ने षवलभन्न 
कानून, नीलतगत मागाििान तथा प्रलतवेिन लगायत अध्ययन टोलीलार्ा उपलव्ध भएको षवलभन्न 
िस्तावेजहरूको अध्ययन तथा पनुरावलोकनलार्ा आधार ललर्ाएको छ । यस क्रममा नेपालको 
संषवधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, कमाचारी समायोजन ऐन, लनजामलत सेवा ऐन, गाउँ 
कायापाललका ( काया षवभाजन ) लनयमावली र गाउँ कायापाललका ( काया सम्पािन ) लनयमावली, 
नेपाल सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण लनिेशिका तथा अन्य सरकारी लनकायबाट 
प्रकाशित जनालको अध्ययन पनुरावलोकनको आधार रहेको छ । 

  

ख) गाउँपाललका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतसंग छलफलः  गाउँपाललका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतसंग कायापाललकाको कायाालयमा संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षणका सम्वन्धमा भएका छलफल तथा पषृ्ठपोिण अध्ययन षवलधको रूपमा 
ग्रहण गररएको छ ।आवलधक योजना अनसुार गाउँपाललकाको षवकासको िीघाकालीन सोच 
तथा उद्देश्य र संगठनको नेततृ्वको षवगत ४ विाको अनभुवलार्ा समेटिै संगठनको आवश्यकता 
अनरुुप आगामी मागाशचर कोने बाटो पषहचानको प्रयास भएको छ । 

 

ग) षवियगत र िाखागत छलफल तथा परामिाः  षवश्वव्यापी संक्रमण कोलभड-१९ को िोश्रो लहर 
पलछ उत्पन्न असहज अवस्थामा पालना गनुा पने मापिण्ड र सतका तालार्ा मध्यनजर गिै गाउँ 
कायापाललकाको कायाालयका षवियगत िाखा, षवलभन्न िाखा तथा एकार्ामा कायारत शजम्मेवार 
िाखा प्रमखु तथा अन्य कमाचारीसंग व्यशक्तगत भेटघाट,  सम्पका  र समन्वयको माध्यमले प्राप्त 
सूचना जानकारी , सझुाव तथा पषृ्ठपोिण अनसुार तोषकए बमोशजमको कायाशजम्मेवारी सम्पािन 
गररएको छ । 

 

घ) छलफल र प्रलतवेिन प्रस्तलुतः  कायाालयको आवश्यकता , षवद्यमान िरबन्िीको खाका, कायारत 
कमाचारीको तहगत षववरण र मन्रालयबाट तोषकएको िरबन्िीको सीमाको षवश्लेिणको आधार 
र कमाचारी तथा जनप्रलतलनलधसंग कायापाललकाको कायाालयमा सम्पन्न छलफलबाट प्राप्त राय 
सझुाव तथा पषृ्ठपोिण पिात सवेक्षण प्रलतवेिनलार्ा अशन्तम रूप दिर्ाएको छ । 
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    २.४  अध्ययनको सीमा    

      कुनै पलन षवियको अध्ययन वा सवेक्षण काया लनशित सीमा लभर रहेर मार सम्पािन 
गना सषकन्छ । यस गाउँपाललकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण काया सम्पािनका क्रममा 
अध्ययन टोलीले अनभुव गरेका अध्ययनका मखु्य सीमाहरू तल प्रस्ततु गररएको छ ।  

• घ्याङलेख गाउँपाललका गठन भएको ३ मषहना पलछ २०७४ बैसाख ३१ गते पषहलो चरणमा 
सम्पन्न स्थानीय तहको लनवााचनबाट लनवााशचत जनप्रलतलनलधहरूबाट स्थानीय तह संचालनको 
नेततृ्व ग्रहण हिैु आएको छ । स्थानीय तहको स्वरूपमा गाउँपाललका नया ँअवधारणा र  
प्रयोग हो । स्थानीय सरकारको कायाशजम्मेवारीको स्वरूपमा गाउँपाललका लनतान्त नया ँ
संगठनको रूपमा उिय भएको छ । नवगदठत स्थानीय तहहरूको संगठनात्मक षवकास तथा 
जनिशक्तको स्वरूप सम्वन्धी सवेक्षणको काम पषहलने नभएको अवस्थामा हालको सवेक्षण 
अध्ययनको काम आधाररेखाबाट िरुू गनुापने अवस्था अध्ययनको सीमा हो भन्न सषकन्छ  ।  

• गाउँ कायापाललकाको कायाालयबाट उपलव्ध सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण अध्ययन 
कायािता पालनाकालालग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन ढाँचा र िरबन्िीमा कायाबोझ र  
काया शजम्मेवारी सम्वन्धी षवश्लेिण समावेि नभएकोले गाउँपाललकाको अन्तररम संगठनात्मक 
संरचना र िरबन्िीलार्ा आधार ललर्ा नयाँ संगठनात्मक स्वरूप लनधाारण, कायाबोझको पषहचान 
र पनुरावलोकनमा केन्रीत रहन ुपने अवस्था पलन अध्ययनको सीमा रहेको छ । 

• नेपाल सरकारले षवलभन्न सेवा समूह उपसमूहमा रहेका लनजामलत सेवाका कमाचारीहरू तथा 
साषवकमा षवलभन्न स्थानीय लनकायको िरबन्िीमा लनयशुक्त पाएका कमाचारीहरूलार्ा स्थानीय 
सरकारको मातहतमा समायोजन तथा पिस्थापना गररएकोमा समायोजन हनु पूवासम्म ्आ-
आफ्नै स्वतन्र संगठनलभरको सेवा समूह अन्तगातको Chain of Command मा काम गरर 
आएका कलतपय मालथल्लो शे्रणीका कमाचारीहरूमा पररवलतात राजनीलतक प्रणालीमा लनवााशचत 
राजनीलतक नेततृ्व मातहत काम गना असहज मानु्न र स्थानीय तहकोलालग नयाँ संगठन 
संरचना लनमााण र जनिशक्तको स्वरूप लनधाारण गने षवियमा अपेशक्षत रूची नराख्न ु पलन 
अध्ययनको सीमा हो । 

• षवलभन्न सेवा समूहका प्रायः कमाचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन रोजी आउिा एक तह 
स्वतः पिोन्नती भर्ा हाललन्छ भने्न सोच बोकेर आएकाले संगठन व्यवस्थापन सवेक्षण तथा 
पनुरावलोकनको क्रममा कमाचारीहरू बशृत्त षवकासको लसिान्त र संगठनको क्षमताले धान्न 
सक्ने अवस्था भन्िा पलन आफ्नै पिीय लाभकोलालग बढी रूची राख्ने मानवीय स्वभावका 
कारण संगठन षवकासको अध्ययनमा कमाचारीबाट ठोस राय सझुाव सल्लाह तथा पषृ्ठपोिण 
पाउन कदठनार्ा िेशखनलुार्ा पलन अध्ययनको सीमा  ललर्ाएको छ ।  
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• कायाितामा उल्लेशखत कलतपय षवियहरु गहनताको दृषष्टबाट संघ, प्रिेि र स्थानीय तह 
लगायत अन्य षवियगत क्षेरसँग समेत सम्बशन्धत भएकाले यी सवै क्षेर र षवियको षवस्ततृ 
अध्ययन गना तोषकएको समयसीमा र सीमीत श्रोतसाधनले संभव निेशखन ुपलन अध्ययनको 
सीमा कै रूपमा ललर्ाएको छ । 

• षवश्वव्यापी रूपमा िेशखएको कोलभड १९ को सन्रास िोश्रो बिामा आर् पगु्िा झनै बढन 
गएको कारण यसको जोशखममा पूरै कलम आर्ा नसकेको अवस्थालार्ा अध्ययनको क्रममा 
ध्यानमा राशखएको लथयो । यस अनसुार  संस्थागत र व्यशक्तगत छलफलका कायाकमहरू 
सामाशजक िूरी कायम गिै स्वास््य मापिण्ड पालना गरी सतका ताका साथ सम्पन्न गनुा पने 
बाध्यात्मक अवस्था पलन यस अध्ययनको सीमाको रूपमा ग्रहण गररएको छ ।  

 

खण्ड-३ 
संगठनको लेखाजोखा 

३.१ संगठनको प्रभावकारीताको सबल पक्ष  

नेपाल सरकारले स्थानीय तह गठन गरेको ६ मषहना लभरैमा गाउँपाललका र 
नगरपाललकाको स्थानीय लनवााचन सफलतापूवाक सम्पन्न गरी लनवााशचत जनप्रलतलनलधको नेततृ्वमा 
स्थानीय तह संचालन हनुसक्न ु बिललएको राजनीलतक पररवेिमा ऐलतहालसक सफलता हो । 
स्थानीय तहको लनवााचनमा राजनीलतक िलहरूको सहभालगता र जनताको उत्साहले स्थानीय तह 
जनअनमुोदित संस्थाको स्वरूपमा रहेको पषुष्ट हनु गयो एवं लनवााचनको माध्यमले संषवधान 
कायाान्वयनको आधार खडा हनु सक्यो । तत्कालीन गाउँ षवकास सलमलत र नगरपाललकाहरू 
गाभेर/समायोजन गरेर स्थानीय तह गठन भएको सन्िभामा षवलभन्न तह र तप्कामा रहेको असन्तषुष्ठ 
र भ्रम शचना स्थानीय लनवााचन एक सिक्त आधार रहन पगु्यो । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गाउँ तथा नगर कायापाललकालार्ा स्थानीय 
तहको अलधकारका षवियमा कानून लनमााण गने, षवियगत नीलत तजुामा गने , सहज सरल तथा 
झंझटरषहत तवरमा स्थानीय सेवा प्रवाहको सलुनशितता गने,  सोको अनगुमन गने र स्थानीय 
सरकारको काया सम्पािनलार्ा थप प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भलूमका लनवााह गने 
आधारभतू कामको शजम्मेवारी तोकेको छ ।स्थानीय तहलार्ा तोषकएको काया शजम्मेवारी पूरा 
गना आफ्नो षवशिष्टीकृत अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मौजूिा संगठन संरचनाको 
पनुरावलोकन गरी षवलभन्न सेवा समूह सषहतको िरबन्िीका लालग संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षणको माध्यमबाट आवश्यक कमाचारीको व्यवस्थापन गना सक्ने कानूनी अलधकारको प्रयोग 
गरेर मौजूिा संगठन संरचनाको पनुरावलोकन गरी संगठन ढाँचा र िरबन्िी स्वीकृत गना सक्ने 
कानून सम्मत अलधकार संगठन षवकासको सवल पक्ष हो । 
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५ विे कायाकालको लालग लनवााशचत स्थानीय जनप्रलतलनलधहरूबाट नेततृ्व ग्रहण भएको 
४ विा पूरा भर्ासकेको छ।यस अवलधमा गाउँपाललकाले हालसल गरेका संस्थागत सदुृढीकरण, 
सेवा प्रवाहको सलुनशितता, नवीनतम सधुारका कामहरू तथा भौलतक षवकासका कामहरूबाट 
प्राप्त उपलव्धीको लेखाजोखा गिाा षवतेका बिाहरूमा स्थानीय तह संचालनका क्रममा धेरै 
सकारात्मक अभ्यासहरूको थालनी भएको त्यलार्ा अस्वीकार गना सषकन्न । यस गाउँपाललकाले 
दिगो षवकासको अवधारणाका आधारमा षवियगत नीलत र आवलधक योजना तजुामा गरी स्वीकृत 
गररएका षवलभन्न षवकास कायाक्रमहरू कायाान्वयन गनाका लालग योग्य, िक्ष, सक्षम र स्थीर 
कमाचारीतन्रको आधार खडा गना संगठन पनुः संरचनाको कामलार्ा प्राथलमकतामा राख्न ुपलन 
संगठन षवकासको सवल पक्ष हो भन्न सषकन्छ ।  

  ३.२ संगठनको प्रभावकारीताको अवरोध  

नेपालको संषवधान बमोशजम तीनै तहका लालग आवश्यक कलतपय काननु संघ र प्रिेि 
सरकारबाट लनवााचन पलछको ४ विा लबलतसक्िा पलन लनमााण हनु ुनसक्िा स्थानीय तहको एकल 
र साझा अलधकारको प्रयोगको षवियमा आफुले चाहेर पलन कानून लनमााण गना सक्ने अवस्था 
छैन । संषवधान अनसुार राज्य िशक्त प्रयोगको साझेिारको रूपमा स्वीकार गररएको स्थानीय 
तहको अत्यावश्यक कानूनहरू समयमा नै लनमााण हनु नसक्नलेु स्थानीय तहको कामको 
प्रभावकारीतामा समेत असर पगेुको छ । संघीय लनजामलत सेवा ऐन संसिमा लामो समय िेशख 
षवचाराधीन रहेको र संसिको राजनीलतक गलतरोधले पाररत हनु नसकेको कारण संघीय प्रिासलनक 
ढाँचा , सेवा समूह जस्ता आधारभतू षविय टुङ्गोमा नपगु्िा प्रिेि र स्थानीय तहको कमाचारी 
प्रिासन अषहलेसम्म कामचलाउ अवस्थामा नै संचालन भर्ा रहन ुसंगठनात्मक षवकासको दृषष्टले 
ठूलै तगारो मानु्न पिाछ ।  

कमजोर संगठन ढाँचा तथा िक्ष र योग्य कमाचारीको अभाव, कमाचारी समयोजनामा 
िेशखएका जटीलता जस्ता आन्तररक र बाह्य कारणहरूले स्थानीय तहबाट सम्पािन गनुा पने 
काममा अपेशक्षत गलत र प्रभावकारीता ल्याउन कदठनार्ा िेशखन ुस्वभाषवकै लथयो । तत्कालीन 
एकात्मक िासन प्रणालीको लनजामलत सेवा लभर एकल Chain of Command  मा लामो समय 
काम गना अभ्यस्त कमाचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भर्ा आउिा आफ्नो पि, प्रलतष्ठा, बशृत्त 
षवकास र सेवाप्रलत आश्वस्त हनु नसक्िा स्थानीय लनवााचन पलछका बिाहरू स्थानीय तहका लालग 
लनकै कदठन र चनुौतीले भररएको लथयो भन्न सषकन्छ । 

गलतिील र चसु्त संगठन लनमााण एवं योग्य र सक्षम जनिशक्तको आधार खडा गनुा 
राजनीलतक नेततृ्वको िाषयत्व लभर कै शजम्मेवारी हो । लनवााशचत नेततृ्वले स्थानीय षवशिष्ट 
अवस्था र आवश्यकता लनक्यौल गरी सहभालगतात्मक षवलधबाट घनीभतू छलफल तथा परामिाको 
माध्यमले संगठन लनमााण र जनिशक्त प्रक्षेपणको शजम्मेवारी पूरा गना सकेमा मार स्थानीय तहको 
लालग गलतिील संगठन लनमााणको सपना पूरा हनु सक्िछ । 
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   लनवााशचत पिालधकारीहरूबाट कानून तथा षवलधद्वारा लनधााररत आफ्नो अलधकार र 
शजम्मेवारी लनवााहमा र्ामान्िारीपूवाक प्रलतवि हनु सकेमा मार गाउँपाललकाको कायासम्पािनमा 
सधुार ल्याउन सषकन्छ।अलधकार प्राप्त पिालधकारीबाट सम्पािन हनुपुने गरी तोषकएका आलथाक 
तथा प्रिासकीय काया लनरूपणमा राजनीलतक िवाव र िखल बढिै गएमा सङ्गठनको गलतिीलता 
र प्रभावकारीता कमजोर हिैु जाने जोशखम बढेर जानेमा लनवााशचत नेततृ्व सचेत रहन ुपिाछ ।   

३.३ जनिशक्त व्यवस्थापनका कमजोर पक्ष 

संगठन अन्तगात रहने षवलभन्न िाखा, उपिाखा र एकार्हरुको काया शजम्मेवारी लनक्यौल 
नगरी तथा कायाबोझको षवश्लेिण नै नगरी सतही रूपमा सङ्गठन ढाँचा तथा िरबन्िी पषहचान 
र लनधाारण हनेु अभ्यासका कारण सरकारी सङ्गठनहरू प्रायः बोशझलो र अनतु्पािन र्ाकार्ाका 
रूपमा पररणत हनेु जोशखम बढिै गएको आमगनुासो सनु्ने गररन्छ।कमाचारी समायोजनको 
क्रममा संघले स्थानीय तहका लालग स्वीकृत गरेको संगठन संरचना र िरबन्िी स्थानीय तहको 
भौगोललक कदठनार्ालार्ा भन्िा पलन जनसंख्यालार्ा प्रमखु आधार ललर्ाएको कारण समग्रतामा 
हेिाा यसले स्थानीय तहको यथाथा अवस्थालार्ा सम्वोधन गना सकेको छ भन्न सषकन््न ।  

स्थानीय तहमा कामकाज गना खटार्ाएका वा समायोजनबाट पठार्ाएका कलतपय 
कमाचारीहरूले आफ्नो रूची र रोजार्ा अनसुारको अनकूुल ठाउँ पाउन नसक्िा खटीएको तहमा 
लामो समयसम्म हाशजर हनैु नजाने गंभीर अवस्था निेशखएको पलन होर्ान । आफ्नो अनकूुल 
समायोजन वा पिस्थापना नभएका कलतपय कमाचारीहरू आफूलार्ा सहज र अनकूुल हनेु षवलभन्न 
संघीय लनकायमा नै वस्नका लालग हारगहुार गने अवस्थाले लनवााशचत जनप्रलतलनलधको लालग 
िरुूको २ विा स्थानीय तह लनवााध संचालनको दृषष्टले लनकै सहज अवस्था रहेको लथयो ।  

कमाचारी समायोजनका िरुूमा चरणमा संघबाट खटार्ाएका कलतपय कमाचारीहरू 
स्थानीय नेततृ्वको लालग अवरोधक बन्न सक्छन भने्न भ्रममा षवलभन्न स्थानीय तहका राजनीलतक 
नेततृ्वबाट खषटएका कमाचारीलार्ा हाशजर हनु नदिर्ा षफताा गने गरेको षवरोधाभासपूणा अवस्था 
पलन निेशखएको होर्ान ।यसको प्रभाव स्वरूप ्कलतपय कमाचारी स्थानीय तह रोज्न षहचषकचाउने 
अवस्था पलन िेशखयो । कमाचारी समायोजनको क्रममा स्थानीय तहको आवश्यकता सम्वोधन 
हनेु गरी कुन सेवा समूह र तहको कमाचारी आवश्यक पछा भन्ने षवियमा पषहले नै सूचना 
संकलन गना सकेको भए संभवतः समायोजनका क्रममा उत्पन्न षवलभन्न प्रिासलनक जटीलता 
केही हिसम्म समाधान हनेु लथयो भने्न अनमुान गना सषकन्छ । 

स्थानीय तहमा उपलव्ध जनिशक्तको उचीत उपयोग र व्यवस्थापन हनु नसक्िा कमाचारी 
नपगु भएको गनुासो लनरन्तर जनप्रलतलनलधहरूबाट बारम्वार उठने गरेको छ ।  हाल स्थानीय 
तहमा संख्यात्मक रूपमा उपलव्ध कलतपय जनिशक्तलार्ा उनीहरूले सम्पािन गनुा पने कामको 
कायाषववरण सषहत शजम्मेवारी नदििा हाशजर गरेर मार दिन काटन ुपने अवस्था समेत षवद्यमान 
रहेको पाउन सषकन्छ । यस षकलसमको अवस्थाको स्थायी लनराकरणका लालग संगठनमा खटी 
आउने प्रत्येक कमाचारीको पिस्थापनसंगै तोषकएको पिले सम्पािन गनुापने कामको शजम्मेवारी 
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खुलार्ा कायाषववरण तोक्ने, वस्तलुनष्ठ रूपमा कायासम्पािनको व्यवस्था गने, कामको नतीजाको 
आधारमा प्रोत्साहन वा परुस्कार दिने व्यवस्थाको पालनाले संगठनात्मक पिलतको षवकासमा 
योगिान पगु्न जान्छ । यसले संगठनको प्रभावकारीता र कमाचारीको मनोबल बढाउन योगिान 
गिाछ र कमाचारी संगठन प्रलत लनष्ठावान रहन सहयोग पगु्िछ ।  

 

३.४ सेवा प्रवाहका सबल पक्ष 

नेपालको संषवधान अनसुार स्थानीय तहको एकल र साझा अलधकारका षवियहरू र 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेशखत सेवा प्रवाह र काया शजम्मेवारीका आधारमा 
बतामान सङ्गठनात्मक ढाँचा ,स्वीकृत िरबन्िी र उपलव्ध जनिशक्तको तलुनात्मक षवश्लेिणबाट 
के िेशखन्छ भने स्थानीय स्तरमा आम सरोकारका आधारभतू सेवा प्रिान गने मखु्य सेवा 
र्ाकार्को रूपमा वडा कायाालयहरूबाट थोरै संख्यामा उपलव्ध कमाचारीबाट पलन लनरन्तर सेवा 
प्रवाहको व्यवस्था हनु ु अत्यन्त सराहनीय पक्ष हो भन्न सषकन्छ । प्रायः वडा सशचवको 
िरबन्िीमा सहायक पाँचौ तहको भएपलन सो पि र तहका कमाचारी आवश्यक संख्यामा पिपूलता 
भर्ा नसकेको कारण वडा कायाालय माफा त प्रिान गनुा पने सेवा र कायाहरू लनवााध रूपमा 
संचालनका लालग कायापाललकाको कायाालयले कायाालयमा उपलव्ध न्यूनतम चौथो तहका 
सहायक कमाचारीलार्ा वडा सशचवको शजम्मेवारी तोकी खटाउने गरेको छ । 

 

 गाउँपाललकाको सवै वडामा वडाअध्यक्ष सषहत ५ जना लनवााशचत प्रलतलनलधहरू रहेको 
वडा सलमलत षक्रयािील रहेको छ । वडा कायाालयमा वडा अध्यक्षको लनयलमत उपशस्थती हनेु 
कारणले सवासाधारण जनतालार्ा सेवा मांग गना र प्राप्त गना सहजता भएको छ । वडा अध्यक्षको 
अनपुशस्थतीमा वडा सलमलतका अलधकार प्राप्त सिस्यबाट सेवा प्रवाहमा सहयोग र सहजीकरण 
हनेु हिुा स्थानीय सेवाग्राहीहरूले मांगेको र चाहेको सेवा पाउन धेरै झन्झट व्यहोनुा पने अवस्था 
रहेको िेशखएन । लनवााशचत जनप्रलतलनलधको नेततृ्वमा स्थानीय तह संचालन हनु ुनै सेवा प्रवाहको 
भरपिो र सिक्त आधार हनु सक्छ भन्ने पषुष्ट भएको छ । 

  

परम्परागत सोच, िैली, पिती र षवचार बोकेर जनताको पररवतानको आकांक्षालार्ा 
सम्वोधन गना सषकन्न भन्ने बोध नेततृ्व बगामा िेशखन ुसकारात्मक पक्ष हो । जनताले आफ्ना 
कदठनार्ा र पीरमाकाा आफूले लनवााशचत गरेको स्थानीय प्रलतलनलध समक्ष खुला रूपमा राख्ने र 
प्रलतलनलधले पलन जनताका कदठनार्ा तथा समस्याहरू उपर यथाशचत सनुवार्ा गरी कानूनसम्मत 
समाधानमा सहयोग तथा सहजीकरण गने हिुा जनप्रलतलनलधमूलक िासन प्रणाली प्रलत जनताको 
आस्था र षवश्वास फस्टाएको छ भन्न सषकन्छ । 
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३.५ स्थानीय सरकारको भमूीकामा गाउँपाललका  

परम्परागत राजनीलतक प्रणालीमा पररवतानको जनताको चाहना जनआन्िोलन २ का 
माध्यमले अलभव्यक्त भएअनसुार संषवधानसभावाट गणतन्रको जगमा जारी गररएको नेपालको 
संषवधान माफा त मलुकुले सङ्घीय गणताशन्रक िासन व्यवस्था अंगालेको ६ बिा पूरा भर्ा सकेको 
छ । नेपाल राज्यको प्रािभुााव भएिेशख नै एकात्मक िासन व्यवस्थामा आधाररत राजनीलतक 
प्रणाली कै अभ्यास हिैु आएको नेपालको लालग सङ्घीय िासन व्यवस्था लनतान्त नौलो प्रयोग 
हो ।  

संघीयता कायाान्वयनकोलालग आवश्यक नीलतगत सधुार, तिनरुूप कानूनी व्यवस्था, 
जनिशक्त व्यवस्थापन, षवत्तीय अनिुासनको पालना तथा प्रणालीगत सधुारको पहल लनरन्तर 
भर्ा रहन ुपने षविय हनु । स्थानीय सरकारको कायाहरूलाई षवकेन्रीकरणको स्वरूप अनसुार 
षवकेन्रीकृत, अलधकार प्रत्यायोशजत र लनक्षेषपत काया, खचा र आम्िानी सम्बन्धी काया, 
बाध्यात्मक र ऐशच्छक काया, एकल र साझा अलधकारको काया र गना सक्ने र नसक्ने कायामा 
वगीकृत गना सषकन्छ ।  

सामान्य अथामा 'काया' िब्िले कुनै पलन तहको सरकारले गने षक्रयाकलापको समूहलाई 
बझुाउछ ।यस िब्िले 'षविय वस्त'ु तथा व्यवस्थापनका मखु्य कायाहरूलाई समेत बझुाउँछ 
। षवियवस्तमुा नै व्यवस्थापनका कायाहरू पलन समेषटएको हनु्छ। स्थानीय सरकारको 
हैलसयतमा स्थानीय तहबाट कानून बमोशजम सम्पािन गरीने कायाहरू  सावाजलनक काया कै 
शे्रणीमा पिाछ । मूलतः स्थानीय सरकारका कायाहरू स्थानीय जनतालाई आधारभतू सेवा प्रबाह 
गने, नीलत तथा कायाक्रमका आधारमा बजेट तयार गरी स्वीकृत गने, योजना तथा कायाक्रम 
कायाान्वयन गने, अनगुमन तथा मूल्यांकन गने, कमाचारी व्यवस्थापन गने, कानूनले तोकेको 
क्षेरमा स्थानीय कर राजस्व संकलन गने, सामाशजक तथा समावेशि षवकास तथा क्षमता 
षवकासका कायाहरू संचालन गने ,सामिुाषयक मेललमलापका माध्यमबाट स्थानीय षववाि 
समाधान गरी सामाशजक सौहारता र सम्वन्ध बललयो बनाउने षवियहरू समेषटएका छन ।  

स्थानीय सरकारको भमूीकामा गाउँपाललकाको काम सलुभ सेवाको लालग भरपिो 
वातावरण लसजाना गने, कानूनको पररपालना गराउने हो । गाउँपाललकाले स्थानीय तहमा सेवा 
प्रिान गिाा लनजी, सहकारी र सामषुहक तवरबाट प्रिान गने वातावरण बनाउने, दििा लनिेि 
गने काया पलन गना ध्यान दिन ुजरूरी छ । नागररकहरु स्वयं सगदठत जागरूक भएमा मार 
आधारभतू सेवाहरू सहज र सरल तवरमा प्रवाह गना शजम्मेवार लनकायमालथ सकारात्मक िवाव 
लसजाना हनु जान्छ । यसबाट नागररकले स्थानीय तहबाट पाउने कुनैपलन सेवा अलधकारको 
रूपमा सहजताकासाथ प्राप्त गना सक्ने वातावरण लनमााणमा टेवा पगु्न सक्छ । 
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 ३.६ संगठन संरचना लनमााणको लसिान्तः 

संगठनलार्ा गलतिील र चलायमान बनाउनको लालग नीलत राम्रो भएपलन कायाान्वयनको मखु्य 
आधार स्पष्ट नभएसम्म अपेशक्षत नतीजा हालसल हनु कदठनार्ा हनु ुस्वभाषवक हो । नेपालको 
प्रिासलनक पनुःसंचरना र प्रिासन सधुारको लालग षव.सं.२०७४ सालका गदठत अलधकार 
सम्पन्न संघीय पनुःसंरचना सलमलतको प्रलतवेिनले औल्याएका केही मूलभतू लसिान्तहरू 
संगठनलार्ा गलतिील र प्रभावकारी बनाउन सान्िलभाक रहेको पार्ान्छ ।  

• कानूनी व्यवस्थाः तीन वटै तहमा कमाचारी प्रिासन सम्वशन्ध कानून बनार्ा संगठन 
संरचना, अन्तरतह प्रिासलनक सम्वन्ध, कमाचारी बशृत्त षवकास र प्रभावबारी सेवा 
प्रवाहको प्रवन्ध लमलाउन ुपने , 

• संगठन संरचना र िरबन्िीः संगठन संरचना भद्दा नबनाउने,कायाषवस्ततृीकरणको 
आधारमा संघ,प्रिेि र स्थानीय तहको संगठन संरचना र िरबन्िी एकीन गने , िरबन्िी 
लनधाारण गिाा अलतररक्त षवत्तीय भार कम गने लसिान्त अवलम्वन गने , 

• काया षवश्लेिणः सावाजलनक सेवाको नीलत , मापिण्ड, षवत्तीय षवलनयोजन र लनयम 
बनाउने तथा ठूला षवकास कायाक्रमको व्यवस्थापनको शजम्मेवारी संघमा राख्ने, प्रिेि 
स्तरको षवकास व्यवस्थापन प्रिेिले गने,संघ र स्थानीय तह लबच समन्वय र स्थानीय 
तहको सहजीकरण र क्षमता अलभबिृीको शजम्मेवारी प्रिेिमा राख्ने र सवै खाले 
आधारभतू सेवा र षवकासको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गने । संघीय सरकार छररतो 
र चसु्त, प्रिेि सरकार समन्वयकारी र स्थानीय सरकार गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गने 
सक्ने गरी बललयो र सक्षम बनाउने । 

• स्थानीय तहमा षवशिषष्टकृत सेवाको व्यवस्थाः सवै स्थानीय तहले, र्ान्जीलनयररङ,कृषि 
तथा पि ु षवकास, षवपि व्यवस्थापन, शिक्षा, भमूी व्यवस्थापन जस्ता षवशिषष्टकृत 
सेवाको व्यवस्थापन गना असंभव हनेु हिुा यस्ता सेवाको व्यवस्था एक भन्िा स्थानीय 
तहले संयकु्त सेवा केन्र स्थापना गरी कानून तजुामा गरी लाग ुगने । 

• षवत्तीय हस्तान्तरण 

• पूजँीगत खचा 
• सषुवधामा एकरूपता  

• भ्रष्टाचार लनयन्रण 

• प्रषवलध मैरी प्रिासन 

• क्षमता षवकास 

• सावाजलनक सेवाको लालग राषिय नीलत  

• प्रभावकारी अनगुमन प्रणाली 
• तहगत अन्तरसम्वन्ध सम्वशन्ध कानून लनमााण 

• बललयो समन्वय  
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बतामान अवस्थामा गाउँ कायापाललकाले िीघाकालसम्म षक्रयािील रहने गलतिील र 
चलायमान संगठन संरचनाको आधारिीला खडा गने महत्वपूणा अलभभारा पाएको छ । 
जनप्रलतलनलध र कमाचारी एउटै लसक्काका िरु्ा पाटा भएकोले िूवैको शजम्मेवारी र स्वाथा 
भनेकै संगठन प्रलत प्रलतवि रहन ुनै हो । गाउँपाललकाको  सङ्गठन सधुार र सदुृढीकरणका 
लालग सङ्गठन सधुार सम्बन्धी लनम्न मान्यता एवं लसिान्तहरुलाई समेत मागाििानका रुपमा 
ग्रहण गररएको छ । 

• आधारभतू सेवाको सलुनशिता,  

• सेवाको  पहुँच र सेवाको गणुस्तर, 

• उत्पािकत्व र कायाकुिलता र लमतव्ययीता, 
• काया शजम्मेवारी र जवाफिेषहता,  

• कायाबोझ,शजम्मेवारी लनवााह र कायासम्पािनका लालग सङ्गठनको ढाँचा (षपरालमड), 

• कमाचारी समायोजनको आधार, 
• वशृत्त षवकासको अवसर , 
• स्थानीय तहको काया शजम्मेवारी , 
•  संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका लालग तोषकए बमोशजमको कानूनी आधार, 

 
 

३.७ संगठन संरचना लनमााणको आधार र सधुारका मागाििान  

सावाजलनक महत्वका कुनै पलन काम िक्षतापूवाक सम्पािन गना संस्थागत पूवााधारका 
रूपमा  सवल र सदुृढ संगठन आवश्यक हनु्छ । संगठनमा पि, काया तथा सम्वन्धको 
संरचनालार्ा संगठनात्मक संरचना भलनन्छ । यसले शंृ्रखला लनमााणका साथै कामको बगीकरण, 
समूह्करण तथा समन्वय गिाछ । संगठनमा काम गने कमाचारीको काम कताव्य अलधकार र 
शजम्मेवारीलार्ा पररभाषित गिाछ । संगठनमा रहन ुपने िेहायका मूलभतु पक्षहरू समेषटएमा मार 
व्यवसाषयक कृ्रयाकलापहरू संगठनात्मक संरचनाबाट प्रभाषवत हनु्छन ।  

 कायाषववरण (Division of work):  संगठन संरचनाले काया षवभाजन गिाछ र काया 
षवभाजनले कायासम्पािनमा सरलीकरण ल्याउनकुो साथै काया षवशिष्टीकरण र 
उत्पािकत्व ( क्षमता ) बिृीमा योगिान गिाछ । संगठनले आफूले सम्पािन गनुा पने 
कामलार्ा कामको चररर (nature ) र स्वरूप ( scope )अनसुार षवभाजन गरेर योग्य, 
सक्षम र अनभुवी जनिशक्तलार्ा शजम्मेवारी सशुम्पन ुपिाछ ।  

 बगीकरण ( Classification): एउटा संगठनले धेरै प्रकारका कामहरू सम्पािन गनुा 
पने हनु्छ । सम्पािन गनुा पने कामहरूलार्ा कामको चरररको आधारमा समूहकृत गरी 
सो अनसुार षवभाग, महािाखा, िाखा, एकार्ाको गठनबाट संगठन संरचनाले पूणाता 
पाउछ ।  
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 अशख्तयारको शंृ्रखला ( Hierachy of authority ): संगठन संरचनामा कामको 
स्वरूप अनसुार षवलभन्न स्तरका तहगत पिहरू स्वीकृत गररएको हनु्छ र सोही अनसुार 
प्रत्येक पिले सम्पािन गनुा पने शजम्मेवारी काम, कताव्य र अलधकारको सीमामा 
बालधएको हनु्छ । यसबाट संगठनमा एउटा शृ्रङ्खला सृजना हनु्छ। यस शृ्रङ्खलामा 
अलधकार प्राप्त अलधकारीले मातहत सहायक तथा सहयोगीहरूलार्ा काया शजम्मेवारी 
तोकने, कामको बाँडफाँट गने, आिेि दिने, कामको लनगरानी गने, कायामूल्यांकन गने 
र तोषकए अनसुार काम गने लनशित गररन्छ । 

 समन्वय ( Coordination): संगठनले सम्पािन गनुा पने षवलभन्न षकलसमका कामहरूका 
षवचमा िोहोरोपन हटाउन, काम गने जनिशक्तका षवचमा उत्पन्न हनु सक्ने असमझिारी 
हटाउन कामहरूका सम्वन्धमा समन्वय कायम गनुा अपररहाया हनु जान्छ । समन्वयको 
माध्यमले आपसी समझिारी र सहयोगको भावना षवकास भर्ा समग्रमा संगठनको 
प्रभावकारीता बढन सहयोग पगु्छ । 

 
खण्ड - ४ 

बतामान संगठनको रूपरेखा, षवश्लिेण तथा िरबन्िी  
४.१ कायापाललकाको काया षवभाजन र कायासम्पािनको आधार 

लसन्धलुी शजल्लामा षव.सं.२०७४ बैसाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको लनवााचनबाट 
गठन भएको ध्याङलेख गाउ कायापाललकाले ध्याङलेख गाउँपाललकाको (कायाषवभाजन) 
लनयमावली,२०७४ र गाउँपाललकाको (कायासम्पािन) लनयमावली,२०७४ गाउँ कायापाललकाबाट 
स्वीकृत गरी स्थानीय तह संचालनको कानूनी आधार खडा गरेको पार्ान्छ। ध्याङलेख गाउँ 
कायापाललका (कायाषवभाजन) लनयमावली,२०७४ को लनयम ३ बमोशजम गाउँ कायापाललकाको 
कायासम्पािन कायापाललकाको कायाालय, वडा कायाालय एवं षवियगत िाखाबाट हनेु र गाउँ 
कायापाललका अन्तगात रहने षवियगत िाखा वा कायाालय वा उपिाखा वा र्ाकार्को षववरण 
अनसूुची १ मा उल्लेख भए अनसुार हनेु र लतनीहरूको कायाषववरण गाउँपाललकाले स्वीकृत गरे 
बमोशजम हनेु उल्लेख गररएको छ । 

सो लनयमावलीको लनयम ४ को कायाषवभाजन शििाकको उपलनयम १,३, ४ र ६ संग 
सम्वशन्धत अनसूुचीहरू क्रमि २,३,४ र ५ मा उल्लेख भएअनसुार हनेु व्यवस्था गररएको र 
सो अनसूुची २ मा गाउँ कायापाललका र षवियगत िाखाबाट सम्पािन हनेु काया, अनसूुची ३ मा 
वडा सलमलतबाट सम्पािन हनेु काया, अनसूुची ४ मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सिस्यको 
काम कताव्य र अलधकार र अनसूुची ५ मा षवियगत सलमलत गठन गरी सलमलतको कायाक्षेर 
तोकी शजम्मेवारी दिने व्यवस्था रहेको छ।  
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उल्लेशखत (कायाषवभाजन) लनयमावली २०७४ को लनयम ३ संग सम्वशन्धत अनसूुची 
१ बमोशजम कायापाललकाको कायाालय अन्तगात िेहाय अनसुार षवियगत िाखाहरू राशखएको र 
षवियगत िाखाको काया षवभाजन गाउँपाललका (काया षवभाजन) लनयमावलीको लनयम ४ सम्वशन्ध 
अनसूुची २ मा रहेको छ । 

१) सामान्य प्रिासन िाखा 
२) राजस्व तथा आलथाक प्रिासन िाखा 
३) पूवााधार षवकास तथा भवन लनयमन िाखा 
४) आलथाक षवकास िाखा  
५) सामाशजक षवकास िाखा 
६) योजना अनगुमन तथा त्यांक िाखा 
 त्यस्तै कायापाललकाबाट स्वीकृत घ्याङलेख गाउँ कायापाललका (काया सम्पािन) 

लनयमावली २०७४ को लनयम ३ मा गाउँ कायापाललकाको काया सम्पािन र कामको फछौट 
तोषकएको अलधकारी र लनकायबाट हनेु उल्लेख छ । सो लनयमावलीको लनयम ३ िेशख ६ सम्म 
अध्यक्षबाट , लनयम ७ िेशख १७ सम्म कायापाललकाबाट,  लनयम १८ िेशख २२ सम्म वडा 
सलमलत, षवियगत िाखा, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट कामको फछौट हनेु व्यवस्था रहेको 
छ । सोही लनयमावलीको अनसूुची खण्डमा गाउँ कायापाललकाको वैठकमा पेि गनुापने षवियहरू, 
बैठकमा पेि गनुापने प्रस्तावको बेहोरा र कायापाललकाले गठन गने षवलभन्न ६ वटा षवियगत 
सलमलतहरूको कायाक्षेर तोषकएको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ कायाान्वयनमा आएपलछ गाउँ कायापाललकाले 
स्वीकृत गरेको कायाषवभाजन तथा कायासम्पािन लनयमावलीमा राशखएको प्रावधानलार्ा समय 
सापेक्ष सधुार, पररमाजान र संिोधन गरेर संषवधान प्रित्त अलधकार प्रयोगको माध्यमबाट स्वायत्त 
स्थानीय सरकार संचालनको कानूनी आधार तयार गना आफ्नो अलधकार क्षेरका षवियका ऐन, 
लनयम ,कायाषवलध तजुामा गरी षवलधको िासनको सवोच्चतालार्ा आत्मसाथ गनुा नै स्थानीय सरकार 
सञ्चालनको सषह अभ्यास हनु सक्िछ । 

 
  ४.२ मौजूिा संगठनको रूपरेखा  

कमाचारी समायोजन ऐन अनसुार संङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयले 
सवै ७५३ स्थानीय तहलार्ा जनसंख्याको आधारमा वगीकरण गरी गाउँपाललका र नगरपाललकाको 
लालग २०७४ चैर मषहनामा संगठनात्मक ढाँचा र न्यूनतम िरबन्िीको षववरण उपलव्ध गराए 
अनसुार २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपाललकाको लालग लनधाारण गररएको सङ्गठन ढाँचा 
बमोशजमको िाखा, र्ाकार्ा, सेवा केन्रको स्वरूप र तह अनसुारको िरबन्िीको षववरण िेहाय 
अनसुार रहेको छ । 
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स्वीकृत संगठन अनसुार ५ वडा भएको गाउँपाललकाको अन्तररम िरबन्िीको षववरण 

 कायाालय/ िाखा  र्ाकार्ा / सेवा केन्र िरबन्िीको षववरण 

कायापाललका कायाालय,   प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत (रा.प.त)ृ  -१ 

प्रिासन, योजना तथा 
अनगुमन िाखा 

• प्रिासन र्ाकार्ा 
• आलथाक प्रिासन र्ाकार्ा 
• योजना तथा अनगुमन र्ाकार्ा 
• राजस्व र्ाकार्ा 
• कानूनी मालमला र्ाकार्ा 
• वडा कायाालय ( ५ ) 

अलधकृत छैठौ/स.पाचौ तह, प्रिासन   -३ 

लेखापाल सहायक पाचौ, लेखा समूह  -१ 

स.ले.पा.,सहायक चौथो लेखा समूह   -१ 

 

कानून अलधकृत छैठौ/ सहायक पाँचौ    -१ 

बडा सशचव, सहायक पाचौ, प्रिासन   -५ 

स.र्ा/अ.स.र्ा (पाचौ/ चौथो)लसलभल     -५ 
पूवााधार षवकास तथा 
वातावरण व्यवस्थापन 
िाखा 

• सडक तथा अन्य पूवााधार षवकास 
र्ाकार्ा 

• भवन तथा मापिण्ड कायााँन्वयन 
र्ाकार्ा 

• वातावरण, सरसफार्ा तथा षवपि 
व्यवस्थापन र्ाकार्ा 

लसलभल र्ाशन्जलनयर छैठौ/सातौ/आठौ तह -१ 

लसलभल र्शन्जलनयर/सव-र्ा.छैठौ/पाचौ तह -१ 

आषका टेक्ट र्ा/सव-र्इ/छैठौ/पाचौ तह        -१ 

अलधकृत छैठौ/स पाचौ तह, प्रिासन    -१ 

खा.पा.स.टे,सहायक पाचौ तह, प्रा.          -१         

सामाशजक तथा आलथाक 
षवकास िाखा 
 
 
 
 
 
 
 
 

• सामाशजक सरुक्षा र पञ्जीकरण र्ाकार्ा 
• मषहला बालबाललका र समाज कल्याण  

• कृषि तथा पि ुषवकास िाखा 
• सेवा केन्र तफा  

प्रा.स्वा.केन्र,/ स्वास््यचौकी,             

पयाटन  केन्र,                      

घरेल ुतथा साना उद्योग                          

कृषि सेवा ,पि ुसेवाकेन्र                     

अलधकृत छैठौ/स.पाचौ तह, प्रिासन   - १ 
अलधकृत छैठौ/सहायक पाचौ,प्रिासन   - १ 

म.षव.लन/स.म.ब.लन. पाचौ/चौथो तह    -१ 
अलधकृत छैठौ तह, कृषि षवकास      -१ 

सहायक (प्रा.स.) पाचौ तह,कृषि/पशु      -२ 

सहायक (ना.प्रा.स.)चौथो तह,कृषि/पशु  -१ 

 

शिक्षा, यवुा तथा खेलकूि 
िाखा 

सेवा केन्र तफा   

बाल षवकास केन्् ,षवद्यालय 

खेलकूि सलमलत,यवुा षवकास सलमलत  

स्थानीय स्तरका प्राषवलधक तथा 
व्यवसाषयक ताललम केन्र आदि 

अलधकृत छैठौ/सातौ/आठौ तह  शिक्षा  - १ 

प्रा.स.शिक्षा. सहायक पाचौ तह        -१  

आ ले प. एकार्ा •  आ.ले.पररक्षक पाचौ तह, लेखा समूह  – १ 

 

आलथाक षवकास िाखा • कृषप तथा पि ुषवकास उपिाखा 
• उद्योग तथा व्यवसाय प्रबिान उपिा 
• उपभोक्ता षहत प्रबिान उपिाखा 
• पयाटन,घरेल ुतथा साना उद्योग र्ाकार्ा, 

कृषि तथा पि ुषवकास सेवा केन्र 
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 नेपाल सरकारबाट लनधााररण गररएको िरबन्िी षववरणमा गाउँपाललका गठन हनु ुपूवाका 
५ वटा गाउँ षवकास सलमलतको स्थानीय सेवा तफा को िरबन्िीमा लनयशुक्त पार्ा कामकाज गरर आएका 
कमाचारीहरूको पि समेषटएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ८५ को 
उपिफा ३ मा " यो ऐन प्रारम्भ हिुाका बखत स्थानीय तहमा कायारत स्थायी कमाचारी सम्वशन्धत 
स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएको मालननेछ भने्न व्यवस्था गररएको र यसै अनसुार नै स्थानीय 
सेवाका स्थायी कमाचारी स्वतः समायोजन भएका हनु । यस बाहेक कायाालय संचालनको लालग 
आवश्यक पिहरू जस्तैः सूचना प्रषवलध अलधकृत, कम्प्यटुर अपरेटर, सवारी चालक, कायाालय 
सहयोगी, चौकीिार लगायतका पिहरू यस िरबन्िी सूचीमा समावेि भएको छैन । नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृत संगठन ढाँचा र िरबन्िी सीमाभन्िा वाषहरका कायाालय संचालनकालालग 
आवश्यक सहयोगी पिहरू कायापाललकाले करार सेवाका माध्यमले कामकाज लगार्ा आएको छ । 

   संघले लनजामलत कमाचारीलार्ा समायोजनको सहजताको लालग अलधकृत र सहायक स्तरको 
पिको एकीन तह नतोकी सहायक चौथो/पाचौ वा अलधकृत छैठौ/सातौ/आठौ तहको िरबन्िी लनधाारण 
गरेको िेशखन्छ । कमाचारी समायोजन ऐन अनसुार स्थानीय तहमा समायोजन रोज्ने लनशित मापिण्ड 
पूरा गरेका लनजामलत कमाचारी  एक तह बढुवा हनेु व्यवस्था कायाान्वयनमा सषुवधा पगु्ने गरी 
समायोजन लमलाउन सहज हनेु र कमाचारी समायोजन पिात जनु तह र पिमा समायोजन भर्ा 
पिस्थापना हनेु हो सोही पि र तह अनसुार िरबन्िी कायम गना सहजताको दृषष्टले पलन िरबन्िी 
कायम गिाा सहायक वा अलधकृत पिमा तल्लो र मालथल्लो तहको प्रावधान राशखएको िेशखन्छ ।  

 

४.३ अलधकार सूची अनसुार काया शजम्मेवारीको वगीकरण 
नेपालको संषवधानको अनसूुची ८ मा उल्लेशखत स्थानीय तहको एकल अलधकार सूचीका 

कायाहरूलार्ा िेहायका ३ बुंिामा बगीकरण र षवभाजन गरर षवश्लेिण गररएको छ । 

क) नीलत लनमााण, लनयमन तथा अनगुमन कायाहरू  

काया षवभाजनः स्थानीय षवकास नीलत तजुामा ,काननु लनमााण, मापिण्ड तथा लनयमन ढाँचा 
लनधाारण गरी कायाान्वयन गराउने र समस्त षक्रयाकलापहरूको अनगुमन गने कायाहरू ,  

 

षवश्लेिणः संषवधानतः स्थानीय तहले स्थानीय नीलत लनमााण, लनयमन र अनगुमन सम्वन्धी  

शजम्मेवारी लनवााहमा सहजता हनेु गरी संगठन संरचना र जनिशक्तको स्वरूप लनधाारण गनुा 
आवश्यक हनु्छ । 

  ख) प्रिासकीय तथा सेवा प्रवाहको लालग आवश्यक कायाहरू  

काया षवभाजनः षवलभन्न षवियगत र क्षेरगत नीलत तथा स्थानीय काननुले लनधाारण गरेका 
सधुारात्मक व्यवस्थालार्ा सेवा प्रवाह तहमा पररणत गना षवलभन्न प्रिासकीय व्यवस्थाहरू र 
आधारहरू तयार गने,  
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षवश्लेिणः सेवा प्रवाहको लालग गररने भौलतक, आलथाक र मानवश्रोतको व्यवस्था,  सेवा तथा 
वस्तकुो खररि र षवत्तीय व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूणा पक्षहरूले प्रिासकीय संरचनाको 
गलतिीलता र कमाचारीको कायासम्पािनको मापन गना सहयोग पगु्न जान्छ ।  

  ग)  पवूााधार लनमााण सम्बन्धी कायाहरु 

काया षवभाजनः  यातायात, लसंचार् तथा निी लनयन्रण, सावाजलनक भवन लनमााण, उजाा 
षवकास , खानेपानी सेवा जस्ता पूवााधारजन्य षवकास लनमााणको काम , 
 

षवश्लेिणः  पूवााधारजन्य काममा स्थानीय तहमा उपलव्ध साधनश्रोतको ठूलो अंि खचा गने 
गररएकोले यी काया प्रभावकारी रूपमा सम्पािनका लालग षवलभन्न तहमा आवश्यक िक्ष 
जनिशक्त व्यवस्थापन र चसु्त सङ्गठनको आवश्यकता िेशखन्छ ।संगठनले कानूनद्वारा 
तोषकएका शजम्मेवारी सम्पािन गना गलतिील संगठनात्मक संरचनाको अवधारणा बनाउिा 
स्थानीय आवश्यकता सम्वोधनमा सहजता हनेु आधारमा संगठन संरचना लनमााण तथा 
जनिशक्तको पषहचान गनुा पिाछ  ।  

 

४.४ गाउँपाललकाको काया शजम्मेवारी र कायाबोझको अवस्था 
नेपालको संषवधानले स्थानीय तहलार्ा राज्य िशक्त प्रयोग गने एक साझेिार तह स्वीकार 

गरी तिनरुूप संषवधानबाट नै अलधकार र शजम्मेवारी तोषकएको छ । संसिबाट पाररत भर्ा 
लाग ुभएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४।६।२९ िेशख कायाान्वयनमा आएपलछ 
स्थानीय तहहरूको काममा सहजता र अलधकारको प्रयोगमा स्पष्टता भएको हो । स्थानीय 
तहलार्ा संषवधानले प्रिान गरेका २२ वटा एकल अलधकार सचुी लभरका षवियगत 
कायाशजम्मेवारीहरू र संघ, प्रिेि र स्थानीय तहका लालग लनधाारण गररएका १५ वटा साझा 
अलधकारका षविय क्षेरहरू नै गाउँपाललकाको प्रमखु कायाशजम्मेवारीको सीमा हो । यीनै 
शजम्मेवारी लनवााहमा गाउँपाललकाले आफ्नो आवश्यकता अनसुार षवलभन्न  लनयम, कानून र 
मापिण्ड तयार गरी काया सम्पािनको षवलध र प्रकृया लनधाारण गिै आर्ा रहेका छन । 

घ्याङलेख गाउँपाललकाका ५ वटा वडा कायाालयहरु र कायापाललकाको कायाालय 
अन्तगातका ६ िाखा सषहत कुल ११ र्कार्हरुबाट तोषकए बमोशजमका काया सम्पािन हिैु 
आएको छ । हालसम्म गाउँपाललकाकामा रहेका प्रत्येक िाखा र अन्तगातका उपिाखा वा 
एकार्हरुको छुट्टा छुटै्ट कायाबोझको षवश्लेिण भएको छैन । गाउँपाललकाको बाषिाक नीलत तथा 
कायाक्रम र वाषिाक बजेट बक्तव्य माफा त जाहेर भएका प्रलतबिताहरु पूरा गना गठन भएका 
वा स्थापना गररने नयाँ र्कार् तथा संरचनाबारे पूवा तयारीको कुनै काया भएको पार्ाएन र सो 
सम्बन्धी कायाबोझ षवश्लेिण भएको पार्ाएन ।  

षवियगत िाखाहरुले सम्पािन गरर आएका कायाहरु र प्रवाह गरर आएका परम्परागत 
सेवाहरुलाई अषवशच्छन्न संचालन गना षवियगत िाखा तथा एकार्ाहरुमा हाल उपलव्ध सीलमत 
जनिशक्तलार्ा नै कामको शजम्मेवारी तोषकएको छ ।कलतपय षवियगत कामहरू िाखागत रूपमा 
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सम्वशन्धत षविय षवज्ञ कमाचारीलार्ा तोकेर गराउन ुपने आवश्यकता भएपलन कमाचारी संख्याको 
अभावमा एउटै व्यशक्तले धेरै िाखा वा एकार्ाको काया शजम्मेवारी वहन गनुा पने अवस्था 
षवद्यमान रहेको िेशखन्छ । सो आधार र पषृ्ठभमूीमा गाउँपाललकाको लालग िरबन्िीको खाका 
तयार गिाा संघीय र प्रिेि कानून तथा स्थानीय कानूनले लनधाारण गरेको स्थानीय तहको 
अलधकार तथा काया शजम्मेवारी लभरका लनम्न बुंिाहरूलाई प्रमखु आधार ललर्ाएको छ ।  

 कायाालयका षवलभन्न िाखाहरुबाट सम्पािन भर् आएको वतामान कायाहरू , 
 कायापाललकाको कायाालय र वडा कायाालयहरुको अनकूुल काया वातावरणको लालग 

उपलव्ध भौलतक अवस्था तथा जनिशक्तको क्षमता,  

 संगठनका हालको प्रत्येक िाखा तथा र्कार्हरुको कायाबोझको अवस्था ,  

 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , वडाध्यक्षहरु र कायापाललकाका सम्बि पिालधकारीको कायाबोझ, 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ८४(२) बमोशजम प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतको काम कताब्य र अलधकार बमोशजम सम्पािन गनुा पने कामको कायाबोझ,  

 

 

                  खण्ड ५ 
संगठन संरचना तथा िरबन्िी प्रक्षपेण 

 

. ५.१ नया ँसंगठन संरचना र िरबन्िीको स्वरूप  

घ्याङलेख गाउँपाललकाको पररमाशजात संगठन ढाँचा तयारी र िरबन्िीको स्वरूप 
लनधाारण गिाा यसै प्रलतवेिनका षवलभन्न पररच्छेिहरुमा उल्लेख गररएका मागाििाक नीलतका साथै 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापनका लसिान्तहरुलार्ा आधार ललएर गाउँपाललकाले ललएको संकल्प, 
िीधाकालीन सोच, षवियगत र क्षेरगत नीलत नै  मागाििाक आधार हनु । गाउँपाललकाले काया 
सम्पािन तथा सेवा प्रवाहमा परम्परागत सोच तथा कायािैलीमा सधुार गरी प्रभावकारी संगठन 
लनमााणको प्रलतविता प्रकट गरेको छ । गाउँपाललकाले सामना गनुा पने षवलभन्न चनुौती र 
शजम्मेवारी वहन गना सहयोग पगु्ने गरी संगठन लभर रहने षवलभन्न षवियगत िाखा, उपिाखा / 
एकार्ाहरु सषहतको चसु्त र प्रभावकारी सङ्गठन ढाचँाको प्रारूप तयार गररएको छ । सङ्गठन 

संरचनाको ढाँचा तयार गिाा तल उल्लेशखत षवियलाई मखु्य आधार ललर्ाएको छ । 

 

   ५.१.१ संषवधान र कानूनले लनधाारण गरेको स्थानीय सरकारको स्वरूप र काया क्षरेः 
नेपालको संषवधानको धारा ५६ को उपधारा १ िेशख ६ सम्म राज्य िशक्तको प्रयोगबाट तहगत 
िासन संचालन संघ, प्रिेि र स्थानीय तहबाट हनेु अवधारणा बमोशजम गाउँपाललका तथा 
नगरपाललकाहरू संषवधानतः तीन तहको सरकारको अलभन्न षहस्सा स्वीकार गरेको छ । स्थानीय 
तहलार्ा स्थानीय सरकारको शजम्मेवारीमा संषवधानका लनम्न अलधकारहरूले स्थाषपत गरेको छ । 
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 संषवधानको भाग ५ को धारा ५७ को उपधारा ४ वमोशजम स्थानीय तहले आफ्नो 
अलधकारका षवियमा कानून बनाउन सक्िछ ।  

 धारा २१४ अनसुार स्थानीय तहको कायाकाररणी अलधकार गाँउ कायापाललका तथा नगर 
कायापाललकामा लनषहत रहने र धारा २१८ अनसुार गाँउ कायापाललका तथा नगर 
कायापाललकाले आफ्नो काया संचालनका लालग कायापाललकाबाट कायाषवभाजन तथा 
कायासम्पािन लनयमावली बनाउन सक्ने र धारा २२१ अनसुार व्यवस्थापकीय अलधकार 
गाँउसभा र नगरसभामा लनषहत रहने छ । 

 संषवधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहमा गठन हनेु गाँउसभा तथा नगरसभाले अनसूुची 
८ र ९ बमोशजमको अलधकार सूचीका षवियमा कानून बनाउन सक्िछ । 

 संषवधानको अनसूुची ८ र ९ बमोशजम स्थानीय तहको एकल अलधकारका २२ षविय र 
संघ, प्रिेि र स्थानीय तहको साझा अलधकारका १५ षवियहरू लनधाारण गररएको छ। 
सो सूची तल प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

क) नेपालको संषवधानको अनसूुची ८ बमोशजम स्थानीय तहको एकल अलधकारको सूची  
 

s|d                     ljifox? 

!= gu/ k|x/L 

@= ;xsf/L ;+:yf 

#= Pkm=Pd=;~rfng 

$= :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ jxfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns, ;jf/L ;fwg 

s/_,;]jf z'Ns b:t'/, ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 

hl/jfgf, dgf]/~hg s/, dfnkf]t ;Íng . 

%= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg 

^= :yfgLo tYofÍ / clen]v ;Íng 

&= :yfgLo:t/sf ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgfx? 

*= cfwf/e't / dfWoflds lzIff 

(= cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ 

!)= :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs ljljwtf  

!!= :yfgLo ;8s, u|fdL8 ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO 

!@= ufpF ;ef, gu/ ;ef, lhNnf ;ef, :yfgLo cbfnt, d]nldnfk / dWo:ytfsf] 

Joj:yfkg 

!#= :yfgLo clen]v Joj:yfkg  

!$= 3/ hUuf wgL k'hf{ ljt/0f 

!%= s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg, kz' :jf:Yo, ;xsf/L 

!^= Ho]i7 gful/s, ckfËtf ePsf JolQm / czQmx?sf] Joj:yfkg 

!&= a]/f]huf/sf] tYofÍ ;+sng 

!*= s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgoGq0f 

!(= vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks pmhf{ 

@)= ljkb\ Joj:yfkg   

@!= hnfwf/, jGohGt', vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f 

@@= efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; 
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ख)  नेपालको संषवधानको अनसूुची ९ बमोशजम संघ,प्रिेि र स्थानीय तहको साझा अलधकारको सूची 
 

qm=;+= ljifox? 

!= ;xsf/L 

@= lzIff, v]ns'b / kqklqsf 

#= :jf:Yo 

$= s[lif 

%= ljB't,vfg]kfgL, l;+rfO{ h:tf ;]jfx? 

^= ;]jf z'Ns, b:t'/, b08 hl/jfgf tyf k|fs[lts ;|f]tjf6 k|fKt /f]oN6L, ko{6g z'Ns 

&= jg, h+un, jGohGt', r/fr'?+uL, hn pkof]u, jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljs ljljwtf 

*= vfgL tyf vlgh 

(= ljkb\ Joj:yfkg 

!)= ;fdflhs ;'/Iff / u/LjL lgjf/0f 

!!= JolQmut 36gf, hGd, d[To', ljjxf / tYofÍ 

!@= k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u|xfno 

!#= ;'s'Daf;L Joj:yfkg 

!$= k|fs[lts ;|f]tjf6 k|fKt /f]oN6L 

!%= ;jf/L ;fwg cg'dtL 

 
  

 ५.१.२ संषवधान बमोशजम स्थानीय तहको एकल  र साझा अलधकार सूचीको काया  षवस्ततृीकरण 

 संषवधानद्वारा लनधााररत तीन तहको अलधकार सूचीको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
काया षवस्ततृीकरण प्रलतवेिन २०७३ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बाट 
स्थानीय तहको शजम्मेवारी, कायाक्षेर र कामको िायराको षवस्ततृीकरण गररएको छ । 

 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्थानीय तहको अलधकार सूची र साझा अलधकार सूचीमा 
उल्लेशखत षवियहरूको कायाषवस्ततृीकरण अनसूुचीमा राशखएको छ । 

 

    ५.१.३ वडा कायाालयको कायाशजम्मेवारी  एवं कायापाललकाको कायाालयसंगको प्रिासलनक सम्बन्ध 

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को िफा १२ को उपिफा १ मा वडा सलमलतको 
काम कताव्य र अलधकार कायापाललकाले तोके बमोशजम हनेु र उपिफा २ मा कायापाललकाले 
काम कताव्य र अलधकार तोक्िा िेहाय बमोशजम तोक्न ुपनेछ भनी उपशििाक क) िेशख ङ) 
सम्मका ५ बुिँामा वडा सलमलतको काम कताव्य र अलधकार तोषकएको छ । ( सो षववरण 
अनसूुची ७ मा समावेि छ )।यसैलाई आधार मानी अनामा गाउँ कायापाललकाबाट  गाउँपाललका 
( काया षवभाजन) लनयमावली २०७४ स्वीकृत गरी जारी गरीएको लथयो।सो लनयमावलीको 
लनयम ३ मा गाउँ कायापाललकाको कायासम्पािन कायापाललकको कायाालय, वडा कायाालय एवं 
लबियगत िाखाबाट हनेु व्यवस्था गररएको छ । गाउँ कायापाललकाले आफुमा लनषहत थप 
अलधकार वडालार्ा प्रत्यायोजन गना सक्ने व्यवस्था लनयमावलीमा रहेको छ ।  
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यस गाउँपाललका अन्तगात हालसम्म कुनैपलन वडा कायाालयबाट सञ्चालन हनेु गरी अलग 
बैंक खाता खोललएको पार्ाएन । वडा कायाालयको संगठनात्मक ढाँचा अनसुार आलथाक र 
प्रिासलनक लनयन्रण र सहजीकरण कायापाललकाको कायाालयबाट हिैु आएको र वडा कायाालयको 
मौजूिा जनिशक्तको आकार अत्यन्त सानो रहेको हिुा आलथाक कारोवार संचालनका लालग 
अलधकृत स्तरको वडा सशचव र लेखा सम्वशन्ध कारोवार गने सहायक तहको अलग कमाचारीको 
व्यवस्था हनु नसक्िा वडा कायाालयको नाममा अलग बैक खाता खोल्न र लेखा कारोवार गना 
कदठनार्ा रहेको बशुझन्छ । स्थानीय सेवा प्रवाह, लनयमन, षवकास कायाक्रम संचालनको समन्वय 
र राजस्व सङ्कलन र्ाकार्को रूपमा बडा कायाालयहरूको भमूीका महत्वपूणा भएपलन आलथाक तथा 
प्रिासलनक लनयन्रण गाउँ कायापाललकाको कायाालयबाट नै हिैु आर्ा रहेको अवस्था षवद्यमान 
रहेको पार्ान्छ । 

वडा कायाालयमा आवश्यक कमाचारीहरूको खटनपटन, कमाचारीको तलव भत्ता, कायाालय 
संचालनका खचाहरूको व्यवस्थापन कायापाललकाको कायाालयबाट नै हिैु आएको छ । वडाबाट 
प्रिान गरीने षवलभन्न लसफाररस तथा प्रमाणीकरणहरूबाट गाउँसभाले स्वीकृत गरेको िरमा राजस्व 
सङ्कलन हनेु र कायापाललकाबाट प्रत्यायोशजत अलधकार बमोशजम संकललत राजस्व रकम गाउँ 
कायापाललकाको नाममा खोललएको आम्िानी खातामा िाशखला गरी बैंक भौचर कायापाललकाको 
कायाालयको लेखा िाखामा जम्मा गने गररएको छ । लेखा िाखाले वडागत आम्िानीको लगत 
राख्ने गरेको छ । 

कायापाललकाबाट वडालाई प्रिासलनक लगायत सेवा प्रवाह, षवकास लनमााण, लनयमन काया 
सम्वशन्ध षवियमा लनिेिन दिने र वडाले कायापाललकाबाट प्राप्त लनिेिनलाई मागाििानका रूपमा 
पालना गनुा पने कताव्य तोषकएको छ । वडालार्ा योजना कायाान्वयन तथा षवकास लनमााणका 
षवियमा वडाको मांग र आवश्यकता अनसुार प्राषवलधक सहयोग कायापाललकाको कायाालय माफा त 
नै उपलव्ध हनेु गरेको छ । वडा कायाालयले आफुले सङ्कलन गरेको राजस्वको षववरण लगायत 
सम्पादित कामको प्रलतवेिन कायापाललकालाई लनयलमत पठाउन ुपिाछ ।  

गाउँसभाले स्वीकृत गरेको षविय क्षेरगत नीलत, वडा स्तरीय योजना तथा कायाक्रम 
कायाान्वयन, बजेट तथा प्रिासलनक खचाको भकु्तानीको सवोपरर शजम्मेवारी कायापाललकाको 
कायाालयबाट नै बहन गरीिै आएको छ । स्थानीय तहको कायाशजम्मेवारीका दृष्टीले वडालार्ा 
महत्वपूणा र्ाकार्को भमूीकामा स्वीकार गररएको भए पलन आलथाक काया संचालन र व्यवस्थापनका 
दृष्टीले वडाहरू कायापाललकाको कायाालय उपर नै लनभार रहेका छन ।  

 

    ५.२ संगठन संरचना र िरबन्िी प्रके्षपणको आधार 
 गाउँ कायापाललकाको सङ्गठन संरचना लनधाारण, कमाचारी संख्या लनधाारण र प्रक्षेपणका लालग 
िेहायका षवियलार्ा मूल आधार ललर्एको छ ।  
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५.२.१ गाउँपाललकाले सम्पािन गनुापने काया  

सङ्गठन संरचनाको खाका तयारी, कमाचारी संख्या लनधाारण र भर्रहेको कमाचारीको समायोजन 
व्यवस्थापनका लालग गाउँपाललकाले सम्पािन गनुापने काया शजम्मेवारीको मूल आधार संषवधान 
अनसुारको एकल अलधकार सूचीमा उल्लेशखत षवियहरू र संघ, प्रिेि र स्थानीय तहको साझा 
अलधकारको सूचीमा उल्लेशखत षवियहरू प्रमखु रूपमा रहेका छन । गाउँपाललकाले सम्पािन 
गनुापने समूहकृत कायासूचीलाई प्रमखु कामको रूपमा िेहाय बमोशजम बगीकरण गररएको छ । 

      स्थानीय तहका प्रमखु काया शजम्मेवारीहरू 

क) अत्यावश्यक काम ख) आवश्यक काम 

१. अशग्निमन यन्र संचालन र व्यवस्थापन १) खानेपानी सेवा व्यवस्थापन कायाान्वयन र लनयमन 

२. एम्वलेुन्स ्सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन २) ढल व्यवस्थापन(सतह ढल समेत) 
३. िव (ववेाररसे सषहत) व्यवस्थापन ३) स्थानीय षवद्यतु षवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन र संचालन 

४. िविाह गहृ,िविाह स्थल र शचहान 
व्यवस्थापन 

४)बैकशल्पक उजाा कायाक्रम कायाक्रम कायाान्वयन र लनयमन  

५. िव वाहन संचालन तथा व्यवस्थापन ५)स्थानीय तटबन्ध, निी तथा पषहरो लनयन्रण, व्यवस्थापन र लनयमन 

६. महामारी सरूवा रोग लनयन्रणमा सहयोग 
तथा समन्वय 

६) शिक्षाः  षवद्यालय शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा र प्राषवलधक शिक्षा, िैशक्षक 
पूवााधार लनमााण, ममातसंभार, छारबशृत्तको व्यवस्थापन, स्थानीय पसु्तकालय र 
वाचनालय संचालन तथा व्यवस्थापन । 

७. प्रकोप तथा महामारी (कृषि तथा 
पि,ुपन्छीजन्य) लनयन्रणमा सहयोग 
तथा समन्वय 

७) स्वास््य र सरसफार्ाः आधारभतू स्वास््य र सरसफार्ा सेवा संचालन,अस्पताल 
र अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना र संचालन,स्वाँस््य संस्थाको भौलतक पूवााधार 
षवकास, सूती मदिरा र लागपुिाथा जन्य बस्तकुो प्रयोग लनयन्रण, ध्वनी बाय,ु 
प्रििुण लनयन्रण  

८. फोहरमैला संकलन, पनुःउपयोग, 
प्रिोधन, षवसजान 

८) स्थानीय सामाशजक सरुक्षाः जेष्ठ नागररक,अपागंता भएका व्यशक्त र असक्तहरूको 
व्यवस्थापन,बालगहृ सेवाआश्रम,बिृआश्रम संचालन र व्यवस्थापन 

९. ल्याण्डषफल सार्ाड व्यवस्थापन ९) सावाजलनक खाली जग्गा सम्भार,उपयोग र व्यवस्थापन 

१०. अस्पताल जन्य तथा औद्योलगक 
फोहरमैला षवसजान तथा व्यवस्थापन 

१०) पंजीकरण व्यवस्थापन र स्थानीय तहको त्थाङ्कीय अलभलेख व्यवस्थापन, 

११. नगर प्रहरीः नगर प्रहरीको संचालन तथा 
व्यवस्थापन, नगर ट्राषफक व्यवस्थापन, 
व्यशक्तगत सरुक्षाकमी 

११) षवकास तथा प्रबिान सेवाः कृषि तथा पिपुन्छी बजार तथा हाटबजार पूवााधार 
लनमााण,ताललम, प्रषवलध प्रसार प्राषवलधक टेवा, औद्योलगक के्षर र षविेि आलथाक के्षर 
सम्वन्धी,स्थानीय सहकारी संस्था िताा, अनमुलत,नवीकरण र लनयमन,एफ,.एम.रेलडयो 
संचालन अनमुलत,नवीकरण र लनयमन , िहर सौन्ियीकरण,प्राणी उद्यान स्थापना र 
संचालन, कृडा मनोरंजन,षवपि व्यवस्थापन,पनुःस्थापन र पनुःलनमााण, भािा,संस्कृलत 
लललतकलाको संरक्षण,परुातत्व, प्राचीन स्मारक,संगहालयको संरक्षण र प्रबिान, 
परम्परागत जारा, पवाहरूको सञ्चालन,स्थानीय गठुी व्यवस्थापन, भउूपयोग,राषिय 
भवन संषहता र मापिण्ड पालना र भवन अनमुलत र्ाजाजतका कामहरू। 

१२. पाललका के्षर लभर यातायात संचालन  १२) क्षमता षवका कायाक्रमः श्रोतसाधन पररचालन र व्यवस्थापन, षवलभन्न Office 

Automation System स्थापना,ताललम व्यवस्थापन, 
श्रोत साधन पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कामहरू 

१३. सावाजलनक िौचालय लनमााण संचालन १३)प्रकृयागत सेवाः घर लनमााण अनमुलत,सव ैप्रकारका लसफाररिहरू, 
online सेवा संचालन, त्यांक व्यवस्थापन, आवलधक,रणनीलतक,बाषिाक योजना 
तजुामा, षवियगत के्षरगत सलमलत सम्वन्धी,सभाका सलमलतहरूको गठन र 
सञ्चालन,गसैस, सामिुाषयक संस्था र क्लव सम्वन्धी । 
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१४. खाद्य गणुस्तर (नापतौल, मासजुाँच) 
अनगुमन) 

१४) संगठन संरचना सम्वन्धीः संगठन संरचना लनमााण अध्ययन र कमाचारी 
व्यवस्थापन सम्वन्धी 

१५. पि ुबधिाला लनमााण तथा संचालन १५)सम्वन्ध,समन्वय सम्वन्धी सेवाःराजकीय अलतलथ पाहनुा सत्कार, के्षरीय र 
अन्तरााषिय सम्वन्ध समन्वय,अन्तर प्रिेि नगर समन्वय, 

१६. उपभोक्ता षहत संरक्षण सम्बन्धी काम १६)न्याषयक सलमलतः न्याषयक सलमलतको सशचवालय व्यवस्थापन,उजरुी गनुासो िताा 
र अलभलेख व्यवस्थापन 

१७. व्यशक्तगत घटना िताा (जन्म,मतृ्य,ुषववाह 
आदि) 

१७) व्यवस्थापकीय सेवाः नगरसभा तथा कायापाललका र सलमलतहरूको बैठक 
व्यवस्थापन,मयाािापालन,स्थानीय कानून मस्यौिा तजुामा, षवधायन र स्थानीय 
राजपर प्रकािन सम्वन्धी कामहरू 

१८. षवपि जोशखम न्यनुीकरण,खोज तथा 
उिार सहयोग 

१८) सपुररवेक्षण तथा अनगुमन र लनयमन सम्बन्धी कामहरू  

१९. अशग्निमन प्रयोजनका लालग पानीपोखरी 
वा नल/कलको व्यवस्था 

 

२०. छाडा पि ुचौपायाको लनयन्रण   

 

 ५.२.२ वडा कायाालयको प्रमखु कायाशजम्मेवारी   

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को िफा १२ को उपिफा १ मा वडा सलमलतको 
काम कताव्य र अलधकार कायापाललकाले तोके बमोशजम हनेु र उपिफा २ मा कायापाललकाले 
काम कताव्य र अलधकार तोक्िा िेहाय बमोशजम तोक्न ुपनेछ भनी उपशििाक क) िेशख ङ) 
सम्मका ५ बुिँामा तोषकएको वडा सलमलतको काम कताव्य र अलधकार िेहायमा उल्लेख भए 
बमोशजम रहेको छ।यसैलाई आधार मानी गाउँ कायापाललकाबाट  गाउँपाललका (काया षवभाजन) 
लनयमावली २०७४ स्वीकृत गरी जारी गरीएको र सो लनयमावलीको लनयम ३ मा गाउँ 
कायापाललकाको काया सम्पािन कायापाललकको कायाालय, वडा कायाालय एवं लबियगत िाखाबाट 
हनेु व्यवस्था गररएको छ । गाउँ कायापाललकाले आफुमा लनषहत थप अलधकार वडालार्ा 
प्रत्यायोजन गना सक्ने व्यवस्था लनयमावलीमा रहेको छ ।  

वडा कायाालयको कायाषववरण ( वडाको काम ,कताव्य र अलधकारमा आधाररत ) 
  स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को िफा १२ को उपिफा २ अनसुार वडा 

कायाालयको काम, कताव्य र अलधकार सम्बन्धी काया शजम्मेवारी लभर तोषकए बमोशजमका 
कामहरूलार्ा षवलभन्न ५ शििाकमा षवस्ततृीकरण गररएको छ । सो अनसुार वडा कायाालयहरूबाट 
िेहायमा उल्लेख भए अनसुारका कामहरू सम्पािन गनुा पनेछ । 

 

क्रम मखु्य कामको सूची  सूची अनसुारको काया शजम्मेवारी 

(क) वडा भित्रका योजना 
तजजुमा, कायाुन्वयन तथा 
अनजगमन 

(स्था.स.सं.ऐन २०७४.को 
लनयम १२ को उपलनयम २ क 
बमोशजम ) 

-!_ ;xeflutfd"ns of]hgf th'{df k|0ffnL cg';f/ j:tL jf 6f]n:t/jf6 of]hgf th'{df 
k|lqmof cjnDjg u/L j:tL tyf 6f]n:t/Lo of]hgfsf] dfu ;+sng, k|fyldsLs/0f 
tyf 5gf}6 ug]{ , 

-@_ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g / kl/rfng tyf j8fleq ;~rfng x'g] of]hgfx?sf 
nflu  ;ldltsf] u7g tyf ;f]sf] cg'udg ug]{ , 

-#_ j8fleqsf cfof]hgf tyf ef}lts k"jf{wf/sf] ;+/If0f, dd{t ;Def/, /]vb]v tyf 
Joj:yfkg, 
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(ख) तथयांक अद्यावधिक तथा 
संरक्षण गने  

(स्था.स.सं.ऐन २०७४ को 
ननयम १२ को उपननयम २ 
ख बमोजिम ) 

-!_ lghL 3/ tyf 3/ kl/jf/sf] nut /fVg]                                                
-@_ P]ltxfl;s, k'/ftflTjs, ;f+:s[lts tyf wfld{s dxTjsf ;Dkbf tyf k|frLg 
:df/s, ;fj{hlgs tyf ;fd"bfoLs ejg, ;fj{hlgs, P]nfgL, ktL{ hUufsf] nfut 
/fVg] tyf ;+/If0f ug]{, -#_ v'Nnf If]q, rf]s, 3f6, kf6L, kf}jf, ;Qn, wd{zfnf, 
wfld}s tyf ;f+:s[lts :yn, 8fF8fkfvf, r/gIf]q, kfgLsf] d"n, kf]v/L, tnfp, 
Ogf/, s'jf, wf/f, 9'Fu]wf/f, u'7L3/, af6f], ;8s, k'n k'n];f, s'nf] gx/, kfgL 3§, 
ldnsf] tYofÍ ;+sng u/L cBfjlws nut /fVg],;+/If0f ug]{ / v08Ls[t tYofÍ / 
;"rgf ;lxtsf] j8fsf] kfZj{lrq tof/ tyf cBfjlws ug]{ . 

(ग)   ववकास काय ु

 

(स्था.स.सं.ऐन २०७४को 
ननयम १२ को उपननयम २ 
ग बमोजिम ) 

 

 

(यस अन्तगतइ षिभिन्न 
४१ िटा कायइहरू ननधाइिण 
गरिएको छ । ती ४१ 
कायइलार्इ षिियगत रूपमा 
सूचीकृत गिी १५ भशिइकमा 
प्रस्तुत गरिएको छ । 

-!_ lzIff M jfnpBfgsf] Joj:yf , cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd, lzz' :ofxf/ tyf  k|f/DeLs 
afn ljsf; s]Gb| ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{, k':tsfno, jfrgfno, ;fd'bflos l;sfO{ 
s]Gb|, afnSnj tyf afn;~hfnsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{ .                                

-@_:jf:YoM j8f txsf] :jf:Yo ;+:yf tyf ;]jfsf] Joj:yfkg ug]{, vf]k ;]jf sfo{s|dsf] 
;~rfng / Joj:yfkg ug]{,  kf]if0f sfo{s|dsf]] ;~rfng, Joj:yfkg tyf ;dGjo ug]{,   
j8f txdf :jf:Yo hgr]tgf ljsf;, :jf:Yo ;"rgf sfo{qmd ;~rfng ug]{, zx/L tyf 
u|fdL0f :jf:Yo lSnlgs ;~rfng ug]{ u/fpg],          
-#_ vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgM ;fj{hlgs zf}rfno tyf :gfgu[xsf] 
lgdf{0f tyf Joj:yfkg ug]{ u/fpg], j8f:t/Lo ;fd"bflos wf/fsf] k|aGw, s'jf, Ogf/, 
kf]v/Lsf] lgdf{0f,;+/If0f, u'0f:t/ lgodg ug]{, 3/jf6 lgsf;f x'g] kmf]xf]/ d}nfsf] ;Íng / 
Joj:yfkg, rf]s tyf uNnLx?sf] ;/;kmfO{, 9n lgsf;, d/]sf hgfj/sf] Joj:yfkg, ;txL 
kfgLsf] lgsf; tyf kfgLsf] ;|f]t ;+/If0f ug]{ u/fpg],  . 
-$_ s[lif ljsf;M s[lif tyf kmnkm"n g;{/Lsf] :yfkgf , ;dGjo / k|j4{g tyf j8f:t/Lo cu'jf 

s[ifs tflnd cled'lvs/0f ug]{, s[lif aLpm lahg tyf dnsf] dfu ;Íng ug]{, s[lifdf 
nfUg] /f]ux?sf] ljj/0f ;+sng ug]{ , 

-%_ kzkG5L' ljsf; tyf Joj:yfkgM kz'k+5L ljsf; tyf 5f8f rf}kfof Joj:yfkg, j8fleqsf] 
r/g If]q ;+/If0f tyf Joj:yfkg ug]{ .  

-^_ ;f+:s[lts k|j4{gM :yfgLo ;d"bfosf rf8kj{, efiff ;+:s[ltsf] ljsf;sf] nflu snf, gf6s, 
hgr]tgfd"ns tyf ;f+:s[lts sfo{qmd ug]{ u/fpg], :yfgLo df}lnstf emNsg] ;f:s[lts 
/Lltl/jfhnfO{ ;+/If0f tyf k|j4{g ug]{ . 

-&_ v]ns'bM j8fleq v]ns'b k"jf{wf/sf] ljsf; ug]{, cGt/ ljBfno tyf Snj dfkm{t v]ns'b 
sfo{qmd ;~rfng ug]{ u/fpg] . 

-*_ oftfoftM j8f If]qleqsf] jf6f]3f6f] rfn' cj:yfdf /fVg] tyf /fVg ;xof]u ug]{, j8fleqsf 
;8s clwsf/ If]qdf cj/f]w / cltqmd0f ug{ glbg], af6f]3f6f]df jf9L klx/f], x'/L tyf 
k|fs[lts k|sf]kaf6 pTkGg cj/f]w k~5fpg] . 

-(_ pBf]uM 3/]n' pBf]usf] nut ;Íng, ;DefJotf klxrfg ug]{ j8fleq 3/]n' pBf]u k|j4{g 
ug], 
  
-!)_ JolQmut 36gf btf{ tyf ;fdfhls ;'/IffM k|rlnt sfg"g adf]lhd JolStut 36gf btf{, 

cBfjlws tyf ;f]sf] clen]v ;+sng tyf  ;+/If0f ug]{, JolQmut 36gf btf{ ;DaGwL 
hgr]tgf sfo{qmd ;~rfng ug]{ . ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0g tyg clen]v cBfjlws 
ug]{, afnkf]if0f tyf afn ;+/If0f ;DalGw sfd ug]{ . 

-!!_ ;fdflhs ;dfj]zLs/0f tyf cfly{s ;zQmLs/0fM j8fnfO{ afnd}qL agfpg], j8fleq 
cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnjflnsf, blnt, ckfËtf ePsf JolQm, 
h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t ;d"bfosf] clen]v /flv ;fdflhs tyf cfly{s 
pTyfg ;DalGw sfd ug]{, ljleGg ;d"bfosf jLr ;fdflhs ;befj / ;f}xfb{tf sfod 
ug]{, afnljjfxf,ax'ljjfx, n}+lus lx+;f, 5'jf5't, bx]h tyf bfOhf], xlnof k|yf, 5fpk8L, 
sdn/L k|yf, jfn>d, dfgj j]rljvg h:tf ;fdflhs s'l/tL / cGwljZjf;sf] cGTo 
ug]{ u/fpg] . 

 
-!@_ s/ ;DaGwL sfo{x?M k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL dfnkf]t tyf e"ld s/, Joj;fo s/, 

jxfn s/, lj1fkg s/, ;Mz'Ns kfls{Ë, gofF Joj;fo btf{, l;kmfl/z b:t'/, ;jf/L ;fwg 
s/, dgf]/~hg s/sf] n]vfhf]vf / ;Íng u/L ;DjlGwt ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf 
k|ltj]bg ;lxt /sd a'emfpg] . 

-!#_ c;xfo, c;Qm, j]jfl/; JoQmLsf] ;xfotf / ;+/If0fM  c;Qm lj/fdL ePsf] j]jfl/; jf 
c;xfo JolQmnfO{ glhssf] c:ktfn jf :jf:Yo s]Gb|df k'¥ofO{ cf}ifwf]krf/ u/fpg], 
c;xfo jf j]jfl/; JolQmsf] d[To' ePdf lghsf] bfx ;+:sf/sf] Joj:yf ldnfpg], ;8s 
jfnjflnsfsf] p4f/ / k'g:yf{kgfsf] nflu nut ;+sng ug]{,   

-!$_ jg tyf jftfj/0fM  j8fleqsf] ;fd"bfoLs jg, jGohGo ;Dkbf / h}ljs ljljwtfsf] 
;+/If0f / k|j4{g ug]{ . j8f, 6f]nj:tL :t/df xl/ofnL If]q lj:tf/ ug]{ u/fpg], j8fnfO{ 
jftfj/0fd}qL jgfpg] .  

-!%_ k|j4{gfTds sfo{qmd M k|fËfl/s s[lif, ;'/lIft dft[Tj, ljBfyL{ egf{, k"0f{ vf]k, v'nf 
lbzfd'Qm, ;/;kmfO{, jftfj/0fd}qL tyf jfnd}qL zf;g h:tf k|j4{gfTds sfo{x? ug]{ 
u/fpg] . j8fleq 3/af; ko{6g xf]d :6] sfo{s|d k|a4{g ug]{ . 
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(घ) ननयमन काय ु

(स्था.स.सं.ऐ.को ननयम१२ 
को उपननयम २ घ 
बमोजिम ) 

 

-!_ j8fleq ;~rflnt ljsf; of]hgf cfof]hgf tyf ;+nUg pkef]Qmf ;ldltx?sf sfo{sf]  
lgodg ug]{ .  

-@_  l;sdL{, 8sdL{nfO{ e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ;DaGwL tflnd lb]g] . 
-#_ vfBfGg,df5f,df;',,t/sf/L, kmnkm'n, k]o kbfy{ tyf pkef]Uo ;fdfu|Lsf] u'0f:t/ / 

d"No;"rL cg'udg u/L pkef]Qmf lxt ;+/If0f ug]{ . 
-$_ j8fleqsf] pBf]u wGbf / Joj;fosf] k|j4{g u/L nut /fVg] . 
-%_ xf6 jhf/sf] Joj:yfkg ug]{ u/fpg] .  
-^_ ljB't r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0fdf ;xof]u ug]{ . 

(ङ) भसफाररश तथा      प्रमाणणत 

गने  

(स्था.स.सं.ऐन २०७४ को 
ननयम १२ को उपननयम २ 
ङ बमोजिम ) 

-!_ gftf k|df0fLt .  
-@_ gful/stfsf] l;kmfl/z / gful/stfsf] k|ltlnlksf nflu l;kmfl/z . 
-#_ jxfn s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/z . 
-$_ sf]7f vf]Ng /f]xj/df j:g] . 
-%_ df]xL nut s§f l;kmfl/z . 
-^_ 3/ hUuf s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/z . 
-&_ hGd ldlt k|dfl0ft . 
-*_ Jofkf/ Joj;fo jGb ePsf] jf ;~rfng gePsf] jf Jofkf/ Joj;fo x'Fb} gePsf] 

l;kmfl/z, 
-(_ ljjfx k|dfl0ft , cljjflxt k|dfl0ft . 
-!)_ lgMz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/z . 
-!!_ j8faf6 hf./L x'g] l;kmfl.z tyf cGo sfuhnfO{ c+u|]hL efiffdf l;kmfl/; tyf k|df0fLt  
-!@_ 3/ kftfn k|dfl0ft . 
-!#_ JolQmut ljj/0f k|dfl0ft . 
-!$_ hUuf wgL btf{ k|df0fk'hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/z . 
-!%_ s'g} JolStsf] gfdy/,hGd ldlt tyf jtg km/s km/s ePsf] eP ;f] JolQm Ps} xf] eGg] 

l;kmfl/z . 
-!^_ gfd y/ hGd ldlt ;+zf]wgsf] l;kmfl/z . 
-!&_ hUufwgL btf{ k|df0fk'hf{ x/fPsf] l;kmfl/z . 
-!*_ lsQfsf6 l;kmfl/z . 
-!(_ ;+/Ifs k|dfl0ft tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs l;kmfl/z . 
-@)_ hLljt;Fusf] gftf k|dfl0ft . 
-@!_ d[ts;Fusf] gftf k|dfl0ft ;/hdLg l;kmfl/z .  
-@@_ hLljt /x]sf] l;kmfl/z . 
-@#_ xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft . 
-@$_ gfd;f/L l;kmfl/z . 
-@%_ hUufsf] xs ;DaGwL l;kmfl/z -;fj{hlgs, P]nfgL tyf klt{ hUuf jfx]s_  
-@^_ pBf]u 7fpF;/L l;kmfl/z . 
-@&_ cfwf/e"t ljBfno vf]Ng] l;kmfl/z .  
-@*_ hUuf d"Nof+sg l;kmfl/z k|dfl0ft . 
-@(_ ljBfnosf] sIff yk ug]{ l;kmfl/z . 
-#)_ czSt, c;xfo tyf cgfysf] kfng kf]if0fsf] nflu l;kmfl/z . 
-#!_ j}jflxs c+ËLs[t gful/stf l;kmfl/z . 
-#@_cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ;DkGg /x]sf] ;DjGwL l;kmfl/z, 
-##_ ljBfno 7fpF;f/L l;kmfl/z . 
-#$_ wf/f tyf ljB't h8fg l;kmfl/z . 
-#$s_ hftLo klxrfg / hftLo l;kml/zsf] sfo{ ug]{ , 
-#%_ k|rlnt sfg"g cg';f/ k|Tofof]hg clwsf/ adf]lhdsf] cGo l;kmfl/z jf k|dfl0ft . 

   

 

५.२.३ गाउँपाललका र अन्तगात रहेको मौजिुा िरबन्िीको  षवश्लेिण 

गाउँ कायापाललकाको कायाालय र अन्तगातका ५ वटा वडा कायाालयहरूको लालग 
गाउँपाललकाले सम्पािन गनुा पने कामका लालग षवलभन्न सेवा तथा समूहको के कलत जनिशक्त 
रहन ुपने हो सो बारे कुनै अध्ययन हनु नसकेकोले सो संख्या र तह यकीन गने आधार स्पष्ट 
भएको छैन । गाउँ कायापाललकाको कायाालयले उपलव्ध गराएको प्रारशम्भक िरबन्िी षववरणलार्ा 
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आधार मान्िा कायापाललकाको कायाालयका १९ िरबन्िी पिहरू मध्ये प्रिासलनक १० र प्राषवलधक 
९ पिहरू रहेका छन । ५ वटा वडा कायाालयका लालग प्रलत वडा कायाालय प्रिासलनक १ र 
प्राषवलधक १ सषहत २ पि तोषकएकोले ५ वडा रहेको गाउँपाललकाको लालग जम्मा १० िरबन्िी 
कायम भएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत २५ हजार जनसंख्यासम्मका गाउँपाललका र वडा 
कायाालयको गरी स्थायी िरबन्िी २९ पि रहेको छ ।  

साषवकमा गाउँ षवकास सलमलतबाट स्थानीय सेवाको िरबन्िीमा स्थायी लनयशुक्त पार्ा 
स्वतः समायोजन भएका र अस्थायी र करार कमाचारी समेत गणना गिाा गाउँपाललकाको यथाथा 
िरबन्िी संख्या र कायारत कमाचारीको संख्या षवच सामञ्जस्यता रहेको िेशखन्न । यस वाहेक षवगत 
४ बिाको स्थानीय तह संचालनको क्रममा कायाालय संचालनका लालग षवशिष्टीकृत सेवाका 
अत्यावश्यक पिहरू र कायाालय संचालनमा प्रत्यक्ष भमूीका लनवााह गने सहायक पिहरू र कायाालय 
सहयोगी, पाले, सरसफार्ाकमी, सवारी चालक जस्ता शे्रणीषवहीन सहयोगी पिहरू समेत समावेि 
गिाा यथाया िरबन्िी संख्याको आकार लनकै फराषकलो रहेको पार्ान्छ । गाउँपाललकाबाट उपलव्ध 
कायापाललकाको कायाालय र ५ वडा कायाालयको िरबन्िी  षववरण अनसुार अलधकृत पि १०, 
सहायक पाँचौ २०, सहायक चौथो २३, हलकुा र भारी चालक ५, सहयोगी २५ सषहत कुल 
८३ िरबन्िी रहेको छ ।  

गाउँ कायापाललकाको कायाालयबाट उपलव्ध २०७८ कालताक मषहनाकोषववरण अनसुार 
कायापाललकाको कायाालयमा कायारत स्थायी कमाचारीको संख्या २७ रहेको छ । यसमा अलधकृत 
सातौ र छैठौ तहमा ६, सहायक पाँचौ तहमा ८ , सहायक चौथो तहमा ९ गरी २३ र शे्रणीषवषहन 
तफा  हलकुा सवारी चालक १ र का.स. ५ पि छ । ५ वटा वडा कायाालय तफा  कायारत सवै 
तहका कमाचारीको कुल संख्या १५ मध्ये प्रिासन तफा  ९, प्राषवलधक तफा  २ र शे्रणीषवषहन पिमा 
४ जना रहेका छन । गाउँ कायापाललकाको कायाालय अन्तगात संचाललत घटना िताा कायाक्रम, 
एक गाउँ एक प्राषवलधक कायाक्रम, प्रधानमशन्र रोजगार कायाक्रममा करार तफा को कमाचारी संख्या 
८ र साषवक िेशख गाउँपाललकामा षवलभन्न तहमा करारमा लनयकु्त कमाचारीको संख्या १७ समेत 
२५ कमाचारी करार सेवामा कायारत रहेको िेशखन्छ ।  

यस गाउँपाललकाको लालग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अन्तररम िरबन्िी लभरका स्थायी 
प्रकृलतका ररक्त पिहरूमा गाउँपाललकाको मांगका आधारमा प्रिेि लोक सेवा आयोग गठन हनु ु
अगावै संघीय लोक सेवा आयोगबाट छनौट भर्ा लसफाररि भएका अलधकृत तहका ३, सहायक पाचौ 
तहका ७ र चौथो तहका ४ गरी जम्मा १४ कमाचारीलार्ा स्थायी लनयशुक्त दिर्ाएको िेशखन्छ । 
यसमध्ये र्ान्जीलनयर छैठौ पिमा लमलत २०७६।९।२२ मा लनयशुक्त पाएका कमाचारी लमलत 
२०७७।१२।११ मा यसै प्रिेि अन्तगात भरतपरु महानगरपाललका सरूवा भर्ा गएकोले 
गाउँपाललकाले सोही पिमा करार सेवामा कमाचारी लनयकु्त गरी कामकाज लगाएको छ ।  

नेपालको संषवधानको अनूसूची ८ मा उल्लेशखत स्थानीय तहको एकल अलधकार सूची 
अनसुार आधारभतू प्राथलमक स्वास््य सेवा स्थानीय तहको अलधकार क्षेरमा राशखएको छ । यो 
गाउँपाललकामा गठन हनु ुपूवा स्थापना भर्ा संचालनमा रहेका गाषवस स्तरीय स्वास््य चौकीहरु 
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घ्याङलेख गाउँपाललका गठन भएपलछ नेपाल सरकारको नीलत अनसुार  ५ बटै स्वास्थ चौकीहरू 
जनिशक्त सषहत संचालनको िाषयत्व सषहत गाउँपाललकालार्ा हस्तान्तरण गररयो । हाल  
गाउँपाललकाको सवै वडामा स्वास््य चौकी रहेको र यसै माफा त आधारभतू स्वास््य सेवा प्रवाह 
हिैु आर्रहेको छ । प्रत्येक स्वास््य चौकीमा बलथाङ सेन्टर समेत स्थापना गरर प्रसूती सेवा 
उपलव्ध गरार्ाएको छ । यस बाहेक गाउँपाललकाले ५ वटै वडामा स्वास््य सेवाको पहँूच नपगेुको 
बस्तीमा सामिुाषयक स्वास््य र्ाकार् स्थापना गरेको छ । गाउँपाललका अन्तगात १ अस्थायी 
कोलभङ अस्पताल समेत संचालनमा ल्यार्ाएको छ । ५ वटा वडा कायाालयमा रहेका ५ वटा 
स्वास््य चौकी तफा  ३०, प्रत्येक स्वास््य चौकीमा स्थाषपत बलथाङ सेन्टर तफा  १०, सामिुाषयक 
स्वा्य र्ाकार् ५ का लालग १५ , आयवेुि स्वास््य केन्रका लालग २ र कोलभड अस्थायी 
अस्पतालका लालग १५ समेत स्वास््य सेवा तफा  कुल िरबन्िी ७२ रहेको छ । कायापाललकाको 
कायाालयमा रहेको षवियगत स्वास््य िाखा र वडा स्तरीय स्वास््य चौकी समेत कायारत कमाचारी 
संख्या २७ रहेको छ ।  

स्थानीय तह सङ्घीय िासन प्रणालीको जग हो । संषवधान बमोशजम संघ, प्रिेि र  
स्थानीय तहको लनवााचन सम्पन्न गरी लनवााशचत जनप्रलतलनलधको नेततृ्वमा संघीय ढाँचालार्ा षक्रयािील 
बनाउने संस्थागत प्रयास हनु सकारात्मक पक्ष हो । तरपलन कलतपय कदठनार्ाको सामना गिै 
स्थानीय तह संस्थागत रूपमा सबल बन्िै गएको त्यलार्ा षवसान लमल्िैन । स्थानीय तहले 
सम्पािन गनुापने कायाहरू सम्पािनमा सहयोग पगु्ने गरी मौजिुा साङ्गठलनक संयन्र र कमाचारीको 
ब्यवस्थालाई षवश्लेिण गरी न्यूनतम एवम ्अषवशच्छन्न सेवाको सलुनशितता हनेु गरी सङ्गठनात्मक 
संरचना र कमाचारी िरबन्िी प्रस्ताव गररएको छ ।  

 

५.२.४ जनसङ्खख्या र कमाचारीको अनपुात 

यस गाउँपाललकाले सेवा प-ुयाउन ुपने भौगोललक क्षेरफल १६६.७७ वगा षक.मी. हो । 
२०६८ को जनगणना बमोशजम जनस्तरमा आधारभतू सेवा प-ुयाउन ु पने कुल जनसङ्खख्या 
१३७६१ रहेकोमा २०७७ सालमा सम्पन्न घरधरुी सवेक्षण अनसुार गाउँपाललकाको जनसंख्या 
१७३०३ पगेुको त्यांक सावाजलनक भएको छ । यसलार्ा आधार मान्िा प्रलत वगा षकलोलमटर 
जनघनत्व १०४ रहेको िेशखन्छ जनु लनकै कम हो । क्षेरफलका षहसाबले वडा नं १ सबैभन्िा 
ठुलो वडा र त्यस पलछको वडा न. ३, ५, २ र १, क्रमिः सानो वडा रहेका छन । भौगोललक 
रुपमा ठुलो र जनसंख्याको षहसावले पातलो वशस्त भएको यो गाउँपाललकामा िरबन्िी पषहचान र 
लनधाारणको आधार भगूोल र जनसंख्या िूवैलार्ा मानु्न पिाछ । अतः यस पाललकाको लालग प्रलत 
२५० िेशख ३०० सम्म जनसंख्याको लालग १ कमाचारीको अनपुात कायम गनुा उपयकु्त आधार 
हनेुछ । 

षव.सं.२०६८ को जनगणना बमोशजम जनसंख्याको दृषष्टले वडा नं ४ र २ मा बढी 
आबािी रहेको िेशखन्छ । यी वडामा क्रमिः ३४०० र ३०२९ जनसंख्या रहेको छ र २०६८ 
को जनसंख्या २२९१२ र २०७५ सालको घरधरुी सवेक्षण बमोशजमको पलछल्लो जनसंख्या 
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२७३८७ लार्ा जनिशक्त प्रक्षेपणको आधार मानेर प्रलत एक कमाचारीले बढीमा २५० िेशख ३०० 
सम्म जनसंख्यालार्ा सेवा प-ुयाउने अनपुातमा िरबन्िीको सीमा कायम गिाा गाउँपाललकाको 
कायाालय, वडा कायाालय र अन्तगात सवै षवियगत िाखा, सेवा केन्र, स्वास््य संस्था समेतको 
गणना गिाा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने ( Core Staff )  कमाचारीको कुल संख्या ९१ िेशख 
१०९ सम्मको सीमा लभर समेषटन ुउपयकु्त िेशखन आउछ ।सेवा प्रवाहमा सहयोगी भमूीमा लनवााह 
गने Non-core staff  यस्मा अनपुातमा समावेि  गररएको छैन। सेवा प-ुयाउन ुपने जनसंख्यालार्ा 
आधार मानेर िरबन्िी सीमा लनधाारण गनुा उपयकु्त बैज्ञालनक आधार हो । आलथाक दृषष्टले हेिाा 
उच्च लागत र लाभको षहसावले यो उत्तम अवस्था हो ।  

संघीय ढाँचामा रहेका ३ तहका सरकारको एक  ढाँचा स्थानीय सरकार पलन हो । 
यस्का अलधकारका िायरा, कायाशजम्मेवारी सषहतको काम कताव्य र अलधकार र सम्पािन गनुा पने 
कामहरू कानूनबाट लनधााररत र लनिेशित छन । स्थानीय सरकारको भमूीमामा सानो जनसंख्या र 
थोरै वडा कायाालय भएको गाउँ पाललका र सवैभन्िा बढी जनसंख्या र अलधकतम वडा भएको 
गाउँ पाललकाको कानूनी कायाशजम्मेवारी , पालना गनुा पने षवलध, पिती र प्रणालीमा तलमालथ हनु 
सक्िैन । जनतालार्ा आधारभतू सेवा पयुााउन आवश्यक जनिशक्तको संख्या न्यूनतम राख्ने प्रयास 
संगठनको षहतमा रहने भएपलन अत्यन्त थोरै जनिशक्त हिुा स्थानीय सरकारको काया सम्पािन र 
काया प्रभावकारीतामा असर पगु्न सक्ने तफा  सचेत रषह जनिशक्तको आकार लनधाारण गना ध्यान 
दिर्ाएको छ । सङ्गठन क्षमता र षहत षवपररत साना साना सेवा र पटके कामका लालग पलन र्कार्ा 
खडा गर संगठन लबस्तार गिाा थप हनु सक्ने जनिशक्तका कारण गाउँपाललकाको संचालन खचा 
बढन जाने जोशखम घटाउनका लालग पलन जनिशक्तको आकार चसु्त राख्ने प्रयास गररएको छ ।  

 

५.३ पररमाशजात संगठन संरचना अनसुारको िरबन्िी  

माथी षवलभन्न पररच्छेिहरुमा गररएका षवलभन्न अवस्थाको पनुरावलोकन तथा षवश्लेिणबाट 
हालको संगठन ढाँचा र िरबन्िी पनुरावलोकन गरर गाउँपाललकाको बतामान कायाबोझका आधारमा 
गाउँ कायापाललकाको कायाालय र वडा कायाालय सषहतको पररमाशजात सङ्गठन संरचनाको ढाँचा र 
सो बमोशजम तहगत िरबन्िी षववरण प्रस्ततु गररएको छ । सेवा प्रवाह गनुा पने  षवियक्षेर र 
िायरा व्यापक हिैु गएको अवस्थालार्ा सामना गना िक्ष र चसु्त कमाचारी संयन्र लनमााण हनु 
सकेमा कमाचारी संख्या कम भएपलन गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गना र षवकास लनमााणमा गलतिीलता 
दिन सषकने सोचका साथ कायापाललकाको कायाालय अन्तगात िाखा र सो अन्तगात उपिाखा रहने 
गरी संरचना प्रस्ताव गररएको छ ।  

५ वटै वडा कायाालयबाट प्रिान गरीने सेवा तथा षवकासका काया सम्पािनमा सहजता 
हनेु गरी अत्यावश्यक जनिशक्त सषहतको वडा कायाालयको संगठन संरचना र िरबन्िी षववरणमा 
अगल पेि गररएको छ । प्रत्येक वडा कायाालयको लालग प्रिासन सेवा तफा को पाचौ तहको वडा 
सशचव १, सहायक चौथो तहको सहायक कम्प्यटुर अपरेटर पि  १ , सहायक चौथो तहको 
(अलसस्टेन्ट सव र्ान्जीलनयर) प्राषवलधक पि १ र कायाालय सहयोगी  पि १ समेत ४ िरबन्िी 
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रहने गरी ५ वडा कायाालयको लालग कुल २० िरबन्िी प्रस्ताव गररएको छ । नागररकहरूलार्ा 
सवै षकलसमको आधारभतू सेवा पयुााउने शजम्मेवारी वडा कायाालयको भएकोले जनस्तरमा सहज र 
सरल षकलसमले सेवा प्रवाह हनु सकोस भने्न सोचका साथ वडा कायाालयलार्ा मानव संसाधनको 
दृषष्टले पलन बललयो बनाउन ध्यान दिर्ाएको छ । 

 गाउँपाललकाको कृषि र पिपंुछी षवकासका लालग स्थानीय तहमा िेशखने जनिशक्त अभाव 
हटार्ा  प्राषवलधक सेवाको पहँूच षकसानको घरखेत सम्म पयुााउन संघ तथा प्रिेिबाट एक गाउँ 
एक प्राषवलधक कायाक्रम अन्तगात खटीर्ा आएका प्रा.स. वा ना.प्रा.स. जस्ता जनिशक्तहरू षवलभन्न 
वडामा पररचालन गरी कृषि र पिपंुछी षवकासको षवस्ताररत सेवा षकसानको घरखेतसम्म पयुााउन 
षवलभन्न कायाक्रमका माध्यमले गाउँपाललकामा खषटएका जनिशक्तलार्ा उपयोग गरी पाललकाले 
आफ्नो आलथाक िाषयत्व कम गने प्रयास गनुा पलन संगठनको बहृत्तर षहतमा नै हनेुछ ।  

प्रस्ताषवत नयाँ सङ्गठन संरचनामा कायापाललकाको कायाालयमा रहने िाखा ६ र िाखा 
सरहको र्कार्ा १ सषहत ७ िाखा रहने छ । प्रत्येक िाखा अन्तगात १९ वटा उपिाखा र 
र्ाकार्ा गरी कुल २६ र्कार्ा स्थापना हनेुछ । यस वाहेक ५ वडा कायाालय पलन सेवा र्कार्ा नै 
भएकोले स्वास््य चौकी बाहेक कुल सेवा र्कार्ा संख्या ३१ हनेुछ । 

प्रस्ताषवत सङ्गठन संरचना अनसुार गाउँ कायापाललकाको कायाालयको लनयलमत िरबन्िी 
संख्या ४१, करारमा रहने सवै तहको सहायक जनिशक्त संख्या १५ र ५ वडा कायाालयको लालग 
लनयलमत िरबन्िी १५ र सहयोगी  िरबन्िी पि ५ सषहत जम्मा २० िरबन्िी संख्या ७६ रहने 
छ । गाउँपाललका र अन्तगात आन्तररक , सिता र बाह्य श्रोतबाट तलव भत्ता व्यहोने सवै 
षकलसमका कुल िरबन्िी संख्या  १२० हनेुछ ।  

हाल संचालनमा रहेका स्वास््य चौकी ५ को लालग नेपाल सरकारको मापिण्ड 
बमोशजमको लनयलमत िरबन्िी २५ र सहयोगी पि ५ गरी जम्मा ३० पि रहने गरी संगठन ढाँचा 
र िरबन्िी षववरण प्रस्ततु गररएको छ । प्रत्येक स्वास््य चौकीमा बलथाङ सेन्टर समेत स्थापना 
गरर प्रसूती सेवा उपलव्ध गरार्ाएको छ । यसको लालग प्रलत स्वास््य चौकीमा ५ अ.न.लम र ५ 
का.स. सषहत १० थप जनिशक्त करारमा राशखएको छ । गाउँपाललकाले ५ वटै वडामा सामिुाषयक 
स्वास््य सेवा र्कार्ा थप गरी संचालनमा ल्याएको छ । सामिुाषयक स्वास््य र्ाकार्को लालग 
गाउँपाललकाले १ अहेब, १ अनलम  र १ कायाालय सहयोगी िरबन्िी हालको स्वीकृत स्वास््य 
सेवाको िरबन्िी भन्िा बाषहर करार सेवामा कमाचारी भनाा गरी संचालन गरी आएको छ । ५ 
वटै वडामा २ वटा का िरले स्वास््य संस्था संचालन गनुा पने औशचत्य र आवश्यकताका वारेमा 
गाउँ कायापाललकाले लनणाय गने षविय भएपलन नेपाल सरकारले यी सामिुाषयक स्वास््य केन्रका 
थप जनिशक्तको तलव भत्ता नव्यहोने भएको कारण गाँउपाललकाको बतामानमा उपलव्ध आयले  
थप २५ जनिशक्तको िाषयत्व व्यहोना सक्ने अवस्था रहेको िेशखिैन ।  

लनकट भषवष्यमा पाललका अस्पताल स्थापना र संचालनको तयारी भर्ा रहेको अवस्थामा 
भरपिो स्वास््य सेवाको लालग अस्पताललार्ा साधन सषुवधा सम्पन्न बनाउन श्रोत जटुाउन ध्यान 
दिन आवश्यक िेशखन्छ । नेपाल सरकारले आ.ब. २०७५।७६ मा एक पाललका एक 
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अस्पतालको नीलत घोिणा गरे अनसुार यस गाउँपाललकामा पलन १० िैयाको गाउँपाललक स्तरीय 
अस्पताल स्थापना गरर संचालनमा ल्याउने प्रलतबिता गाउँसभाबाट स्वीकृत नीलत माफा त सावाजलनक  
गररएको छ । पाललका अस्पतालको भौलतक पूवााधार लनमााण सम्पन्न भर्ा अस्पताल संचालनमा 
आउने अवस्थामा िैया क्षमता अनसुारको िरबन्िी नेपाल सरकारको मापिण्ड बमोशजमको स्वीकृत 
गनुा सान्िलभाक भएकोले हाल पाललका अस्पतालको लालग अलग िरबशन्ि प्रस्ताव गररएको छैन ।  

 

५.४ जनसंख्या र िरबन्िीको अनपुात 

संयकु्त राज्य अमेररकामा संघ र राज्यहरू गरेर प्रलत एक लाख जनसंख्याको लालग  
७६८१ कमाचारी रहेका छन।भारतमा प्रलत एक लाख जनसंख्यालार्ा सेवा पयुााउन १६२२ 
सरकारी सेवाका कमाचारीहरू रहेको एक अध्ययनबाट िेशखन्छ । १९९० को ििकको एक 
अध्ययन अनसुार भारतमा कुल जनसंख्याको १.५ प्रलतितको हाराहारीमा सावाजलनक सेवा क्षेरमा 
नागररकको संलग्नता रहेको छ जवषक मलेलसया र श्रीलंकामा यो अनपुात ४.५ प्रलतित रहेको 
िेशखन्छ । षवश्वमा उच्च जनसङ्खख्या भएका षवकलसत मलुकुका नगरपाललकाहरुमा प्रलत १० हजार 
जनसङ्खख्याका लालग १०० िेशख १५० सम्म कमाचारीहरूबाट सेवा प्रिान हनेु गरेको पार्ान्छ । 
यसरी औसतमा एक कमाचारीले करीव १०० िेशख १५० जनासम्म नागररकलाई सेवा प-ुयाएको 
िेशखन्छ ।  

नागररकलार्ा प्रिान गरीने सावाजलनक सेवाका लालग आवश्यक कमाचारीहरूको सीमा 
सम्वन्धी अन्तरााषिय अभ्यासलार्ा समेत आधार ललएर यस गाउँपाललकाकको पलछल्लो घरघरुी 
सवेक्षणबाट िेशखएको जनसंख्या १७००० का लालग पहाडी र िगुाम क्षेरको गाउँपाललका भएको 
आधारमा प्रलत कमाचारीबाट २५० जनालार्ा सेवा प-ुयाउने गरी िरबन्िीको सीमा कायम गने हो 
भने अलधकतम ६४ जनिशक्तको सीमा कायम गनुा उचीत िेशखन आउछ । यस गाउँपाललकाको 
नया िरबन्िी संरचना लगभग यसै सेरोफेरोमा रहने गरी िरबन्िी खाका तयार गररएको छ । 

 षवश्वमा संचार प्रषवलधको बढिो प्रयोगले सावाजलनक सेवाहरू अलधकतम Online  पिलतका 
माध्यमले घरैबाट सहजै पाउन सषकने हिुा कायाालयसम्म धाएर सेवा ललने प्रचलन हराउिै गएको 
छ । हाम्रो जस्तो िेिमा सावाजलनक सेवाहरू Online पिलतबाट प्रवाह गने षविय परीक्षणमा नै 
रहेकोले नागररकहरू आफूलार्ा चाषहने सवै खाले सेवा प्राप्त गना भौलतक रूपमा स्वयं कायाालयसम्म 
पगु्न ुपने बाध्यताको कारण प्रायःजसो सावाजलनक सेवा प्रिायक कायाालयहरूमा सेवाग्राहीको भीड 
लाग्ने गरेको िेख्न सषकन्छ । सेवाग्राहीको भीडको कारण कमाचारीहरूले िवावमा काम गनुा पने 
र सेवाग्राहीका िवाव, गनुासा तथा रोिको प्रत्यक्ष सामना गनुापने अवस्थाले गिाा हाम्रा संगठनहरूमा 
जनिशक्तको आकार सानो बनाउन व्यवस्थापकीय दृषष्टले लनकै कदठन भएको पार्ान्छ । तथाषप 
स्थानीय तहले प्रिान गनुा पने सेवाहरूका लालग संस्थाले थेग्न सक्ने गरी संगठनको ढाँचा र 
जनिशक्तको आकार सानो राख्ने प्रयास गररएको छ ।  

कायाालय संचालनको लालग आवश्यक सेवाहरू जस्तै कायाालय सरसफार्, कायाालय 
सरुक्षा,बगैंचा हेरचाह र कायाालय प्रयोगमा रहेका कम्प्यटुर, षप्रन्टर, फोटोकषप,वाटर पम्प, जेनरेटर 
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जस्ता औजार उपकरण आवलधक ममात सम्भारका कामका लालग बाह्य सेवा करारमा ललनपुने 
सरकारको घोषित नीलत रहेको भएपलन कलतपय सेवाहरूको लालग व्यशक्तसंग करार गने गररएको 
कारण संगठनको िाषयत्व बढेको छ । अतः कायापाललकाले षवलभन्न सेवाका लालग िरबन्िी शृ्रजना 
गरेर व्यशक्तसंग करार गनुाभन्िा सेवा प्रिायक संस्थाहरूसंग प्रस्ताव आह्वान गरी सेवा करार 
सम्वशन्ध संस्थागत नीलत बनाउन आवश्यक िेशखन्छ ।  

 

    ५.५ संगठन संरचनामा आधाररत काया षववरण 

 

नेपालको संषवधानको अनसूुची ८ स्थानीय तहको एकल अलधकार र अनसूुची ९ बमोशजम 
संघ, प्रिेि र स्थानीय तहको साझा अलधकारक्षेरको िायरामा रही स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को अन्य व्यवस्थाका साथै पररच्छेि ३ को िफा ११ मा उल्लेशखत गाउँपाललका र 
नगरपाललकाकाको काम, कताव्य र अलधकारको कायाान्वयनका लालग गाउँ कायापाललकाको 
कायाालयको साङ्गठलनक संरचनामा प्रस्ताव गररएका िाखाहरू (उपिाखा/र्कार्ा सषहत) को 
एकीकृत सूची र सो बमोशजम िाखा र उपिाखाका मखु्य मखु्य काया शजम्मेवारी (काया षववरण) 
यसै प्रलतवेिनको अनसूुची ६ मा समावेि छ । 

गाउँ कायापाललकाको कायाालयको कायाालय प्रमखु तथा गाउँ कायापाललकाको सशचवको 
शजम्मेवारीमा रहन ु भएका प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतले आफू मातहतका सवै पि र सेवाका 
कमाचारीहरूबाट सम्पािन गररन ुपने कामको काया शजम्मेवारी स्पष्ट हनेु गरी काया षववरण उपलव्ध 
गराउने र सो अनसुार कायासम्पािन मूल्यांकनको व्यवस्था भएमा मार कमाचारीको कामको नतीजा 
मापन गना सषकन्छ । 

  

 ५.६ गाउपाललकाको षवगत २ आ.ब. र चाल ुआ.ब.को पषहलो चौमालसकको आयव्यय शस्थलत 

यस गाउँपाललकाको षवगत िरु्ा आलथाक बिा २०७६।७७ मा कुल रू १४,५३,७५५, र 
२०७७।७८ मा रू ३८,०९,९५०। रकम आन्तररक आम्िानी भएको िेशखन्छ । चाल ुआ.व.को 
पषहलो चौमालसक सम्मको आम्िानी ४,८२,२७३। रहेको छ। यसबाट के स्पष्ट हनु्छ भने 
गाउँपाललकाको बाषिाक बजेटमा आन्तररक आम्िानीको अंि १ प्रलतित पलन पगु्न सकेको छैन । 
करीव ितप्रलतित सरकारी अनिुानमा गाउँपाललकाको बजेट तजुामा र खचा हनेु गरेको िेशखन्छ । 

        गाउँपाललकाको षवगत िरु्ा आलथाक विाको बजेट अध्ययन गिाा के िेशखन्छ भने गाउपाललकाको 
कुल बाषिाक बजेटमा खुि आन्तररक आयको योगिान १ प्रलतित भन्िा कम रहेको छ । आ.व. 
२०७६।७७ को  आ आ गाउँपाललकाले प्रक्षेपण गरेको षववरण अनसुार खुि आन्तररक आय ३० 
लाख हनेु अनमुान गररएकोमा यथाथा आन्तररक आय ५० प्रलतित भन्िा कम संकलन भएको छ । 
यो अत्यन्त कमजोर अवस्था हो । गाउँपाललका लभर रहेका षवलभन्न प्राकृलतक श्रोत ( जस्तैः 
ढंुगा,लगट्टी,बालवुा, र षवलभन्न प्रजालतका बन पैिाबारहरू) लगायत षवलभन्न श्रोतको संभाब्यता अध्ययन 
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गरी योजनाबि तवरले श्रोत उपयोग गने हो भने यो गाउँपाललकाको आन्तररक आय १ करोडसम्म 
पगु्न सक्छ । 

गाउँपाललकाको बढिो प्रिासलनक खचा लनयन्रण गना कठोर आलथाक अनिुासन र 
प्रलतविताको खाँचो िेशखन्छ । अनिुानमा प्राप्त रकम खचा गना सशजलो त हनु्छ तर यस्ले उत्पन्न 
गने िीघाकालीन िाषयत्वको कारण भषवष्यमा बाषिाक बजेटको ठूलो अंि तलव भत्ता, प्रिालसनक 
खचा र सालवसाली िाषयत्वमा खचा गनुा पिाा गाउँपाललकाको षवकास लनमााण र सामाशजक षवकासका 
लालग श्रोतको अभाव हनु सक्ने वारे अषहले िेशख सचेत र गम्भीर भएर सोच्न ुआवश्यक िेशखन्छ 
। 

गाउँपाललकाको िरबन्िीमा कामकाज गने गरी षवलभन्न सेवा समूहबाट समायोजन भएका 
तथा शिक्षा र स्वास््य तफा का कमाचारीको तलव भत्ताको रकम नेपाल सरकारले सिता अनिुानमा 
समावेि गरी व्यहोिै आएको छ ।गाउँपाललकाबाट स्वीकृत शिक्षा, स्वास््य लगायतका षवलभन्न 
कायाक्रमका लालग सरकारी अनिुान रकमबाट खचा व्यहोने गरर जनिशक्त पररचालन गिाा आलथाक 
िाषयत्व क्रमिः बढिै गएको पार्ान्छ । गाउँपाललकाले यसरी क्षेरगत शजम्मेवारीको प्रत्यक्ष िाषयत्व 
बढाउिै लैजािा जनआकाक्षां पूरा गना श्रोतको अभाव हनेु अवस्था तफा  पलन ध्यान प-ुयाउन 
आवश्यक िेशखन्छ । 

  ५.७  गाउँपाललकाको नया ँिरबन्िी अनसुार तलव भत्ताको बाषिाक खचाको षववरण 

नयाँ संगठन ढाँचा बमोशजम प्रस्ताषवत कमाचारी िरबन्िीको पि र तहका आधारमा 
नेपाल सरकारको स्वीकृत तलवमान बमोशजम व्यहोनुा पने तलब भत्ता क.सं.कोि रकम लगायतका 
आलथाक व्ययभार िेहायका आधारहरुमा षवश्लेिण गरी लनधाारण गररएको छ ।  

 आव ०७८।७९ िेशख लाग ुहनेु नयाँ तलबमानमा आधाररत िर । 

 बाषिाक तलब खचाको लालग १४.२ मषहनाको िरमा गणना गररएको ।  

 लनवशृत्तभरणको लालग आवश्यक पने व्ययभार षवश्लेिण गररएको छैन ।  

 

      कायापाललकाको कायाालय, वडा कायाालय ,स्वास््य चौकी र आयवेुि औिधालय 
सवैको कुल िरबन्िी संख्या १०६ का लालग  रु. चार करोड अट्ठार्ास लाख उन्नानसत्तरी हजार आठ 
सय मार वाषिाक तलब खचाको व्यवभार पना जानेछ । यस्मा कायापाललकाको कायाालय तफा को 
िरबन्िी संख्या ५३ को लालग २ करोड १४ लाख ८४ हजार ६ सय, वडा कायाालयको िरबन्िी 
संख्या २० को लालग ७८ लाख १० हजार, स्वास््य चौकी ५ को िरबन्िी ३० को लालग रु १ 
करोड २४ लाख २५ हजार र आयवेुि औिधालयको िरबन्िी ३ को लालग रू  ११ लाख ५० 
पचास हजार २ सय खचाको िाषयत्व पना जानेछ । प्रस्ताषवत िरबन्िीको लालग व्यहोनुा पने बाषिाक 
अनमुालनत तलव खचा कायापाललकाको कायाालय, वडा कायाालय र स्वास््य संस्थाहरूको छुट्टाछुटै्ट 
षववरण यसै प्रलतवेिनको अनसूुची ९ मा गणना गरी समावेि गररएको छ । 
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खण्ड – ६ 
ववववि 

६.१. संघ, प्रिेि र स्थानीय तह षवचको अन्तरसम्वन्ध सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था 
 

       नेपालको संषवधानको धारा २२६ को उपधारा १ र २ अनसुार गाउँसभा र नगरसभाले 
संषवधानको अनसूुची ८ र ९ का षवियमा कानून बनाउन सक्ने तर त्यस्तो कानून बनाउँिा प्रिेि 
कानून वमोशजम बनाउन ुपने र स्थानीय तहले संघ र प्रिेि कानूनसँग नबाशझने गरी मार कानून 
बनाउन ुपिाछ । संषवधानको अनसूुची ९ मा उल्लेशखत तीनै तहका सरकारका साझा अलधकारका 
षवियमा संघ, प्रिेि र स्थानीय तहले कामको सीमा र कायाान्वयनको स्वरुप लनधाारण गनुा पिाछ। 
यस्तै संषवधानको धारा ५० र ५१ अनसुार राज्यका लनिेिक लसिान्त र राज्यका नीलतहरूको 
सम्मान, पालना गनुा स्थानीय तहको कताव्य हनेुछ । राज्यको नीलत र प्रचललत कानूनको अलधनमा 
रषह कुनैपलन स्थानीय तहले अन्तरराषिय सम्बन्ध वा भलगनी सम्बन्ध कायम गना सषकने व्यवस्था 
गररएको छ । 

      स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ अनसुार स्थानीय तहले आफुलार्ा तोषकएका 
कलतपय अलधकारहरूको प्रयोग गिाा संघ र प्रिेिसंगको समन्वय र सहकायामा संघ र प्रिेि 
कानूनको अलधनमा रही गनुापनेछ। उक्त ऐनको िफा ९ बमोशजम प्रिेि सरकारले कुनै गाँउपाललका 
वा नगरपाललकाको ऐलतहालसक महत्व, परुाताशत्वक वस्त,ु कला वा संस्कृलतको संरक्षण वा पयाटन 
प्रविान गना उपयकु्त िेखेमा त्यसको लालग मापिण्ड तोकी चारषकल्ला खोली साँस्कृलतक वा 
पयाटकीय क्षेर घोिणा गना सक्ने व्यवस्था गररएको छ ।प्रिेि सरकारले यसरर तोकेर घोिणा 
गरेमा त्यसको पालना र व्यवस्था स्थानीय तहले गनुा पनेछ ।  

    स्थानीय सरकार संचालन ऐनको िफा ४४ ले गाँउपाललका वा नगरपाललकाले सडक, भौलतक 
पूवााधार, एकीकृत बस्ती षवकास तथा िहरी योजना, भ-ूउपयोग योजना, उपभोग्य सेवा, सामाशजक 
सेवा तथा पूवााधारको लनमााण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गिाा नेपाल सरकार र प्रिेि सरकारले सो 
षवियमा तोकेको राषिय तथा प्रािेशिक मापिण्ड अवलम्वन गनुापने व्यवस्था र िफा ६४ मा प्रिेि 
र गाउँपाललका/नगरपाललकाको िोहोरो अलधकारक्षेर लभरका कर लनधाारण, संकलन तथा बाँडफाट 
सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ । सवारी साधन कर, घरजग्गा रशजिेिन िलु्कको िर, षवज्ञापन 
करको िर, पियारा तथा पयाटन िलु्कको िर र ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, लगायतका प्राकृलतक 
श्रोतको िर प्रिेिले लनधाारण गरे अनसुार हनेुछ । स्थानीय तहले षवलभन्न श्रोतबाट आफूले संकलन 
गरेको कर,िःुक लगायत प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त राजस्व तोषकए बमोशजम प्रिेिलार्ा बाँडफाट 
गनुा पिाछ । यस बाहेक प्रिेिले समेत षवलभन्न राजस्व श्रोतबाट आफूले प्राप्त गने आयको 
बाँडफाड अन्तगात स्थानीय तहहरूलार्ा समानीकरण अनिुान बाषिाक बजेटमा व्यवस्था गरर षवतरण 
गराउिै आएको छ । स्थानीय तहका पिालधकारीको सेवा सषुवधा प्रिेि कानूनले तोके बमोशजम 
हनेु व्यवस्था पालना हिैु आएको छ । 
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नेपाल राजपरमा साउन १३, २०७७ मा प्रकाशित संघ,प्रिेि र स्थानीय तह ( समन्वय र 
अन्तरसम्वन्ध) ऐन २०७७ को पररच्छेि २ को िफा ३ मा संघ, प्रिेि र स्थानीय तहको 
अन्तरसम्वन्धको आधारहरुका १८ वटा बुंिामा खुलार्ाएको छ । उल्लेशखत प्रमखु आधारहरू 
यस अनसुार रहेका छन  ; राषिय षहतका आधारभतू षविय, राज्यका लनिेिक लसिान्त, मौललक 
हकको कायाान्वयन, राषिय नीलतको सम्मान, संषवधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यता, 
लोकताशन्रक मूल्यमान्यतामा आधाररत समाजवाि उन्मखु अथातन्र लनमााण, संषवधानको अलधनमा 
रषह समान षहत र सरोकारका षवियमा अको तहको अशस्तत्व र कायागत स्वायत्तताको सम्मान, 
कानून, नीलत, न्याषयक वा प्रिासलनक लनणाय कायाान्वयनमा आपसी समन्वय, परामिा, सहयोग 
तथा सूचना आिान प्रिान ,प्राकृलतक, भौलतक तथा षवत्तीय श्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको 
न्यायोशचत षवतरणऽ भ्रष्टाचार लनवारण तथा सिुासन प्रबिान, पारस्पररक सहयोग र सहकाया, 
समानपुालतक, समावेिी तथा सहभालगतामूलक िासन व्यवस्था अवलम्वन र नागररकलार्ा प्रिान 
गने सेवाको प्रभावकारीता लगायतका षवियहरू समेषटएका छन । 

 संषवधान प्रित्त एकल अलधकारको कायाान्वयन सम्वन्धी सोषह ऐनको िफा ५ को उपिफा ३ 
मा संघ, प्रिेि वा स्थानीय तह मध्ये एकभन्िा बढी तहको एकल अलधकारमा परेका षवियको 
कायाान्वयन गिाा वा कानून बनाउिा प्रिेिले संघीय कानून प्रलतकूल नहनेु गरी र स्थानीय तहले 
संघीय कानून प्रलतकूल नहनेु गरी कायाान्वयन गनुा वा कानून बनाउन ुपनेछ । संषवधान बमोशजमको 
साझा अलधकारको कायाान्वयन सम्वन्धी सोषह ऐनको िफा ६ को उपिफा ३ मा स्थानीय स्तरमा 
हनेु सेवा प्रवाह र सावाजलनक स्वास््य, उपभोक्ता षहत संरक्षण,आकशस्मक सेवा प्रवाहको गणुस्तर 
सम्वन्धमा स्थानीय स्तरमा हनेु लनयमन तथा जनचेतना अलभबृषि स्थानीय तहबाट वा स्थानीय 
कानून बमोशजम हनेुछ ।  

  षवद्यमान कानूनी व्यवस्था र व्यवहार बाट के प्रष्ट हनु्छ भने नेपालको संघीय ढाँचामा 
तीन तहका सरकार स्विासन, सहिासन र सहकायाका दृषष्टले एक अकााका सहयोलग र साझेिार 
हनु । संघ वा प्रिेिले कुनै अलधकार वा शजम्मेवारी कानूनद्वारा स्थानीय तहलार्ा प्रत्यायोजन गना 
सक्ने व्यवस्था गरेको सन्िमामा तीनै तहका सरकार एक अकााका पूरकका रूपमा संषवधान र 
प्रचललत कानूनले स्वीकार गरेको छ ।  

 

 ६.२ संस्थागत सधुारका लालग सझुाव तथा पषृ्ठपोिण    

        यस गाउँपाललकाको कुल १६६.७७ वगा षक.मी क्षेरफलको पहाडी भभूागमा 
गाउँवस्तीहरू छररएर रहेको छ । खेतीपाती नै जीषवकोपाजानको आधार िेशखए पलन व्यवसाषयक 
खेतीको षवकास हनु सकेको छैन । यस गाउँपाललकाको ग्रामीण वस्ती तथा वजार क्षेरहरूको 
स्वरूप परम्परागत अवस्थाको िेशखए पलन यस क्षेर भएर लनमााण भर्ा रहेको प्रिेि सडकमागाको 
वरपर बशस्त तथा बजारको षवस्तार हनेु क्रम बढिै गएकोले ग्रामीण वस्ती तथा बजारको स्वरूपमा 
िहरीकरणको प्रभाव पिै गएको छ । गाउँपाललकाले आफ्नो संगठन ढाँचामा समय सापेक्ष सधुार 
र तिनरुूप जनिशक्तको स्वरूपलार्ा समयानकूुल समायोजन गिै अगाडी बढन सहयोग पगुोस भन्ने 
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हेतलेु तल उल्लेशखत बुंिाहरू सझुावका रूपमा प्रस्ततु गररएको छ । यस सझुावहरूको अध्ययन 
गरी उपयकु्त संस्थागत सधुारको प्रयास हनेु षवश्वास ललर्ाएको छ । 

 

• संषवधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रिेि र स्थानीय तह षवचको सम्बन्ध सहकाररता, 
सहअशस्तत्व र समन्वयमा आधाररत हनेु व्यवस्था गरेको छ । मूलतः संषवधानको अनसूुची 
८ मा उल्लेशखत स्थानीय तहका अलधकार सूचीसँग सरोकार राख्ने सेवाहरु र साझा अलधकार 
लभर स्थानीय तहको शजम्मेवारीमा आउने कायाहरू सम्पािनका लालग मार कायापाललकामा 
िाखा, उपिाखा वा र्कार्ा खडा गनुा उपयकु्त हनु आउछ ।  

• प्रस्ताव गररएका िरबन्िीहरुमा मालथल्लो तहको िरबन्िी ररक्त रहेको अवस्थामा लोक सेवा 
आयोग समक्ष उम्मेिबार छनौटका लालग मांग पठाउिा सोही पिको तल्लो तहलार्ा सेवा 
प्रवेिको षवन्िकुो रूपमा िरुूवात गनुा संगठनको षहतमा रहनेछ । यसबाट कमाचारीको 
बशृत्त षवकासको अवसर सलुनशित राख्न सहयोग पगु्नेछ ।  

• गाउँसभाबाट स्वीकृत िरबन्िीहरू पिपूतीको प्रकृया प्रारंभ गिाा एकै पटक सवै पि पिपूती 
गनुा भन्िा िाखागत कायाबोझका आधारमा क्रमिः पिपूती गने व्यवस्था अवलम्वन गररएमा 
आलथाक िाषयत्व कम गना सषकन्छ । 

• गाउँपाललकाको प्रस्ततु संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रलतवेिन स्वीकृत भएपलछ संगठन 
ढाँचा र िरबन्िी अनसुार प्रत्येक िाखाले सम्पािन गनुा पने कामको स्पष्ट षववरण र कायारत 
सवै तहका कमाचारीले सम्पािन गनुा पने कामको शजम्मेवारी खुलार्ा कायाषववरण उपलव्ध 
गराउनै पने व्यवस्था कडार्ाका साथ लाग ु गने । यस व्यवस्थाबाट सवै कमाचारीको 
कायासम्पािन मूल्यांकनको बस्तगुत आधार तयार हनेुछ । 

• नेपाल सरकारले कायासम्पािनको आधारको रूपमा कायासम्पािन सम्झौताको नीलत 
कायाान्वयन गिै लगेकोले यस गाउँपाललकामा समेत अध्यक्षले प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
संग र प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतले िाखा प्रमखु र वडा सशचवसंग कामको नतीजा मापनमा 
सहयोग पगु्ने सूचकका आधारमा कायासम्पािन करार गरी कमाचारीलार्ा बढी शजम्मेवार 
वनाउने प्रणालीलार्ा संस्थागत गना अग्रसरता ललन आवश्यक िेशखन्छ ।  

• कमाचारीको बतृ्ती षवकासलार्ा प्राथलमकता दिर् िरबन्िीको प्रस्ताव गररने परम्परागत सोचार्मा 
पररवतान गरर सङ्गठन लनमााण गिाा बतामान काया शजम्मेवारी, िक्षता, क्षमता सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकारीता जस्ता पक्षलार्ा सङ्गठन षवकासको सोच राशखन ुपछा ।  

• स्थानीय तहबाट सम्पादित हनेु कामहरुको लालग आवश्यक ज्ञान, सीप,क्षमताको षवश्लेिणको 
आधारमा भनाा, पिस्थापन, तथा बशृत्त षवकासको अवसर लनधाारण गररन ुपिाछ ।  

• स्थानीय तहमा रहेर सेवा गने प्रण सषहत समायोजन भर्ा आएका कमाचारीहरूको लामो 
अनभुव, योग्यता तथा क्षमताको उपयोगका लालग गाउँपाललकाको सङ्गठनात्मक ढाँचा लभर 
तहगत पि सोपान लमलार्ा काया शजम्मेवारी तोक्न ुसंगठनको षहतका हनेुछ । 
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• सेवा प्रवाहको शजम्मेवार र्कार्ामा कमाचारीको व्यवस्थापन गिाा सेवाग्राहीले अषवशच्छन्न रुपमा 
सेवा प्राप्त गने सलुनशितताको लालग उपलव्ध कमाचारीलार्ा बहशुजम्मेवारी प्रिान गरी  थोरै 
कमाचारीबाट पलन अलधकतम सेवा प्रवाह हनेु अवधारणामा काम ललन ुपने िेशखन्छ ।  

• स्थानीय तहका कमाचारीहरुको लालग सिुासनका सवामान्य लसिान्तमा आधाररत रषह 
िासकीय व्यवस्थापन तथा स्थानीय सरकारका सेवा सम्बन्धी कायाक्षेरका षविय समेटेर 
षवलध,प्रकृया र मानवीय व्यवहार सम्वशन्ध व्यवहाररक प्रशिक्षण प्रिान गना जरूरी छ  

• काया शजम्मेवारी सम्पािनमा प्रभाकारीता र सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीयता कायम गना क्षमता 
षवकासका कायाक्रमहरु सञ्चालन गना प्रिेिस्तरमा स्थापना भएका सिुासन प्रशिक्षण केन्रहरू 
माफा त मानव संसाधन षवकास लालग पहल हनु ुआवश्यक िेशखन्छ।  

• सूचना तथा संचार प्रषवलधको षवकासका लालग प्रायः कायाालयमा कम्यटुर अलधकृत / र्शन्जलनयर 
र कम्प्यटुर अपरेटरको व्यवस्था भएको पार्ान्छ । यी जनिशक्तको उचीत उपयोगमा 
गाउँपाललकाले आवलधक काया योजना ( Periodic Action Plan ) बनाएर सूचना प्रषवलधको 
षवकासको आधार तयार गना ध्यान दिन ुपिाछ । 

• गाउँपाललकाको कायाप्रणाली लडशजटल बनाउन सेवाहरुको पलन लडशजटार्जेिनका साथै 
सेवाग्राही मैरी सरल एप्स र प्रषवलधको पहँूच प्रलत सेवाग्राहीलार्ा जागरूक बनाउन पहल हनु ु
जरूरी हनु्छ ।  

• कस्तो ग्राहकमैरी प्रषवलध आवश्यक छ भने्न संभाव्यता अध्ययनका आधारमा सूचना प्रषवलध 
मैरी पूवााधारमा लगानी गररन ुउपयकु्त हनु्छ।सूचना प्रषवलधको षवकास र षवस्तारमा िक्ष 
जनिशक्तको सेवाका साथसाथै लडशजटल सेवा अलभयानको माध्यमले अपेशक्षत नतीजा प्राप्त गना 
सहयोग पगु्न सक्छ । 

• अत्यावश्यक स्वास््य सेवाहरू सन्तोिजनक रूपमा प्रवाह गना पाललकास्तरमा उपलव्ध श्रोत 
साधन तथा भौलतक तथा मानवीय जनिशक्तबाट मार सम्भव छैन । कोलभड-१९ महामारीका 
कारण षवगतमा लसजाना भएको असहज अवस्थाले आम जनजीवनको रक्षा र रोजीरोटीको 
व्यवस्था सरकारी प्रयास मार पयााप्त नहनेु पाठ सवैले पाएका छौ । स्थानीय स्तरमा 
उपलव्ध हनेु स्वास््य सेवाको गणुस्तर र सेवाको सलुनशितताको लालग गाउँपाललकाले  
नीलतगत सधुार गनुा जरूरी िेशखन्छ ।  

• गाउँपाललका लभर संचाललत स्वास््य केन्रहरूमा सवै षकलसमका स्वास््य सषुवधा उपलव्ध 
गराउन गरीने लगानीले सोचे जस्तो सेवा र गणुस्तर पाउन संभव छैन । गाउँपाललका 
स्तरमा स्थापना हनेु अस्पतालको माध्यमबाट स्वास््य सेवा गणुस्तरीय र षवश्वसनीय बनाउन 
लगानी केन्रीत गरीन ुउचीत हनु सक्छ ।  

• वडा स्तरका स्वास््य चौकीलार्ा आधारभतू स्वास््य सेवा (Basic  Healt Services) केन्रको 
अवधारणामा संचालन गरी वाँकी सवै षकलसमका स्वास््य उपचार सषुवधा गाउँपाललका 
अस्पतालबाट उपलव्ध हनेु व्यवस्था लमलाउन आवश्यक िेशखन्छ । 
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• जनतालार्ा महंगो र थेग्न नसषकने स्वास््य उपचारबाट राहत दिन गाउँपाललकाले स्वास््य  
बीमा कायाक्रमलार्ा प्रभावकारी बनाउन वीमा षप्रलमयममा अनिुान प्रिान गने र स्वास््य 
सेवामा बीमालार्ा आबि गरी स्वास््य बीमा कायाक्रममा प्रत्येक घरधरुीलार्ा आबि गना 
वडा सलमलतलार्ा र स्थानीय स्वास््य चौकार्ा पररचालन गरी धरिैलो अलभयान संचालन गना 
आवश्यक िेशखन्छ । 

• कायाालय संचालनको लालग अत्यावश्यक बाहेक सहयोगी भमूीकामा रहने षवलभन्न सहयोगी 
पिहरुको िरबन्िी न्यूनतम राख्न सकेमा छररतो संगठन प्रभावकारी हनु सक्िछ। हरेक 
िाखागत र पिालधकारीका लालग सहयोगी िरबन्िी थप गिै ललगएमा उपलव्ध श्रोतको ठूलो 
षहस्सा बजेट तलव भत्तामा खचा गनुापने अवस्थाले स्थानीय तहको िीधाकालीन सोच र 
कायाक्रमका लालग श्रोतको अभाव हनु जाने र यसबाट नीय तहको प्रलतविता अनरुूप षवकास 
लनमााण र सामाशजक षवकासको लालग लगानी योग्य श्रोत नपगु हनेु अवस्थाले  समग्रतामा 
स्थानीय तहको कायासम्पािन नै कमजोर बन्न सक्ने तफा  समय मै सचेत रहन ुजरूरी छ । 

• कायाालयको सरुक्षा, पालोपहरा, बगैँचा हेरचाह, लनयलमत सरसफाई सम्बन्धी काम तथा षवद्यतु 
र षवद्यतुीय उपकरण, कम्प्यटुर फोटोकपी मेिीन ममात तथा सम्भारका कामहरू सावाजलनक 
सूचनाको माध्यमबाट संस्थागत रूपमा वाह्य करारबाट सेवा ललन ु संस्थाको िीधाकालीन 
षहतमा हनेुछ ।  

• गाँउपाललकाको कायाालय भवन अषहले माध्यलमक षवद्यालयको एउटा भवनमा संचालन हिैु  
आएको छ।लामो समयसम्म नयाँ प्रिासलनक भवन लनमााण हनु नसक्िामा कायाालय 
संचालनमा षवलभन्न कदठनार्ा िेशखन ुस्वभाषवक हो।गाउँपाललकाको प्रिासकीय भवन लनमााणमा 
लछटो गना ध्यान दिन ु पिाछ।भवन लनमााण सम्पन्न भएपलछ न्यूनतम भौलतक सषुवधाको 
व्यवस्था गरी उपयकु्त काया वातावरण तयार गना ध्यान दिन ुउचीत हनेुछ ।  

• गाउँपाललकाले पाललकास्तरमा लनमााण गने षवलभन्न संरचना तथा सेवा सषुवधा सम्वन्धी संरचना 
पाललकाका सवै जनताले सेवा सषुवधा पाउने गरी लनमााण नगरी षवलभन्न वडामा भागबण्डामा 
लनमााण गिाा गाउँपाललकाको केन्रको अवधारणामा प्रलतकुल असर पना जानेछ। अतः पाललका 
स्तरीय सवै र्ाकार्ा वा केन्र गाउँपाललकाको केन्र रहेकै स्थानमा लनमााण गना स्पष्ट नीलत 
ललन ुपिाछ ।   

• कायारत कमाचारीको सेवा अवलध पूरा भर्ा उमेरका कारण अलनवाया अवकाि पाएपलछ कानून 
बमोशजम पाउन ुपने मालसक पेन्सनको लालग पेन्सन कोि खडा गना षढलार्ा हनु ुहिैुन । 
सेवारत कमाचारीको लालग योगिानमा आधाररत लनवृशत्तभरण कोिको लालग आवश्यक पने 
रकम गाउँसभाबाट षवलनयोजन गरी भषवष्यको लालग ठूलो आलथाक िाषयत्वबाट बच्न अषहले 
िेशख ठोस रूपमा नतीजामखुी काम गना आवश्यक िेशखन्छ । 
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• पररमाशजात संगठन सवेक्षणबाट लसफाररि भए अनसुारको जनिशक्तका लालग गाउँपाललकामा 
हाल उपलव्ध श्रोतसाधनको बतामान क्षमताले धान्न सक्ने भएता पलन यस्को िूरगामी िाषयत्व 
कम गना वा आय क्षमता बिृी गना पाललकाले राजस्वका संभाव्य श्रोतहरूको अध्ययन तथा 
कायायोजना बनार्ा लाग ुगना प्राथलमकता दिन ुआवश्यक िेशखन्छ 

• संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण तथा पनुरावलोकनको माध्यमले संगठनलार्ा जीवन्त राख्न 
र जनअपेक्षा पूरा गना सक्ने संस्थाको रूपान्तरण गना सघाउ पगु्न जान्छ । स्थानीय तहले 
प्राप्त अलधकार तथा शजम्मेवारी वहन गनाका लालग स्थानीय स्तरमा जनताको लालग सोच्ने र 
जवाफिेही वहन गना सक्ने संस्थागत संयन्र र कायागत संरचनाको लनमााणमा यस प्रयासले 
सहयोग पगु्ने हनु्छ ।  

• गाउँपाललकाको संगठन ढाँचा र जनिशक्तको स्वरूपमा समयसापेक्ष सधुार गरी संगठनलार्ा 
नयाँ प्रषवलध र समयको गलतसंग आबि बनार्ा राख्न प्रत्येक ३ विामा समीक्षा र पनुरावलोकन 
गने एवं प्रत्येक ५ विामा पनुःसंरचनाका लालग संगठन सवेक्षण र पनुरावलोकन गनुा उचीत 
हनेुछ ।  

• गाउँपाललकाले स्वीकृत नीलत तथा कायाक्रम कायाान्वयनमा सफलता प्राप्त गरी अपेशक्षत 
प्रलतफल र उपलव्धी हालसल गना नसकेसम्म हालको षवकासको प्रयास र साधनश्रोतको 
षवलनयोजनबाट मार पररवतानको सपना साकार हनेु तफा  सचेत रहन ुआवश्यक छ।
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अनजसूच ीः १            घ्याङलेख गाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलयको संगठन संरचना    
 

 

 
 

 
 

   
   

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

खिीद तथा सम्पषि व्यिस्था 
एकार् 

सामान्य प्रशासन तथा 
योजना शाखा 

 

भशक्षा तथा सामाजजक 
ववकास शाखा 

आधथकु क्षेत्र ववकास 
शाखा 

 

स्थान य पवूािुार 
ववकास शाखा 

 

योिना तथा अनुगमन उपशाखा 

गा.पा अध्यक्ष 

प्रशासन, िनशजतत षिकास 
तथा बठैक व्यिस्था उपशाखा 

पिंीकिण तथा सामाजिक 
सिुक्षा उपशाखा 

भशक्षा,युिा तथा खेलकूद 
षिकास उपशाखा 

कृषि षिकास 
उपशाखा 

िमूी व्यिस्था, िस्ती 
षिकास तथा ििन 

ननमाइण र्इिाित  उपशाखा 
 

पिूाइधाि षिकास तथा 
सािइिननक ननमाइण 

उपशाखा 

महहला,बालिाभलका,लगैगक   
तथा सामाजिक षिकास 

उपशाखा 

आगथइक प्रशासन 
(लेखा ) उपशाखा 

सचूना प्रषिगध तथ अभिलेख 
उपशाखा (ICT) 

आधथकु प्रशासन तथा  
राजस्व शाखा 

 

पशुपक्षी षिकास 
उपशाखा 

िडा सभमनत (५) 

 

गाउँ कायपुाभलका 

उपाध्यक्ष 

प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत 

न्यानयक सभमनत  

 

 

िािस्ि प्रशासन 
उपशाखा 

आन्तररक तथा 
पूव ुलेखापररक्षण 

शाखा 

 गाउँ सिा 

सहकािी,उद्योग,पयइटन, 
श्रम तथा िोिगाि ि 
उपिोतता हकहहत 
संिक्षण उपशाखा 

 

 उपशाखा 

िडा कायाइलय ५ 
सिसफार्इ तथा नगि प्रहिी 

एकार्इ 
 

जनस्वास््य उपिाखा 

स्वास्थय सेवा शाखा 

कानून तथा षिधायन उपशाखा 

िाताििण तथा षिपद 
व्यिस्थापन उपशाखा 

 

 आयवुेि औिधालय 
एव बैकशल्पक शचषकत्सा 

सेवा केन्र 

ववषयगत सभमनतहरू – (१) सािइिननक सेिा तथा  
संस्थागत क्षमता षिकास, (२) आगथइक षिकास         
(३) सामाजिक षिकास, (४) पूिाइधाि षिकास, ि           
(५) िाताििण तथा षिपद व्यिस्थापन सभमनत  ; 

सिाका सभमनतहरूीः  )१ (सािइिननक लेखा सभमनत ,  
)२ (षिधेयक सभमनत  )३ (सुशासन सभमनत ,  ि    

)४ (कायइ व्यिस्था पिामशइ सभमनत  
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अनजसूच ीः २.         घ्याङलेख  गाँउपाभलकाको संगठन ढाँचामा आिाररत शाखा/उपशाखागत दरबन्दी वववरण 

  

 

 

 

  

    

 ि 

 

 

    

    

                                                            

         क्रमशः.....................  

खिीद तथा जिन्सी व्यिस्था र्कार्इ   
सहायक पााँचौ तह प्रशासन,सा.प्र.–१   

 

सामान्य प्रशासन तथा योजना शाखा 
अगधकृत सातौ/छैठौ तह              

(प्रशासन सेिा, सा.प्र समह ) -१ 

स्थान य पूवािुार ववकास शाखा 
र्इजन्िननयि, सातौ तह(भसभिल िनिल) -१ 

 
योिना तथा अनुगमन उपशाखा  
अगधकृत छैठौ तह ,प्रशासन  – १  

 

प्रशासन, िनशजतत षिकास तथा 
बठैक व्यिस्था उपशाखा             
सहायक पाचौ तह,प्रशासन     –१ 
सहायक चौथो तह प्रशासन    –१   
स.चौथो तह,कम््युटि अपिेटि  -१  
सिािी चालक दोश्रो तह     -४ 
कायइलय सहयोगी पहहलो तह -६  
 

िूमी व्यिस्था, िस्ती षिकास तथा ििन 
ननमाइण र्इिाित उपशाखा 

सि-र्जन्िननयि,पााँचौ तह(भसभिल,षि आि) -१  
अमीन ,चौथो तह ,प्रा ( र्इन्िी / सिे)    -१ 

पूिाइधाि षिकास तथा सािइिननक 
ननमाइण उपशाखा 

र्इजन्िननयि,छैठौ तह( भसभिल,िनिल)   - १         
सि र्जन्िननयि,पााँचौ तह(भसभिल,िनिल) -२     
खा.पा.स.टे. पााँचौ तह (स्याननटिी )      -१ 

आगथइक प्रशासन (लेखा )उपशाखा 
स.पााँचौ तह,लेखापाल, प्रशा/लेखा -

१ 
 

िाताििण तथा षिपद व्यिस्थापन 
उपशाखा 

िाताबिण सहायक,पााँचौ तह         
(िन सेिा,फिेष्ट्री)       -१  

आगथइक प्रशासन तथा राजस्व शाखा 
अगधकृत, सातौ/छैठौ तह        

(प्रशासन सेिा लेखा समूह ) -१ 

प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत 
रा.प.ततृ य शे्रण ,प्रशासन (ननजामनत सेवा) 

िािस्ि प्रशासन उपशाखा 
सहायक पााँचौ तह  

कम््युटि अपिेटि( षिषिध)  -१  
   

 आन्तररक तथा पूव ुलेखापररक्षण शाखा  

सहायक पााँचौ तह,आ.ले.प. (लेखा ) -१ 

सिसफार्इ तथा नगि पहुिी र्इकार् 
सहायक चौथो तह,प्रशासन,सा.प्र. – १ 
स तेश्रो तह, नगि प्रहिी हिल्दाि - १ 
स. पहहलो तह नगि प्रहिी.ििान, - ५ 
 

कानून तथा षिधायन उपशाखा          
सहायक पााँचौ तह कानून     -१  
स..कम््युटिअपिेटि चौथो तह  .-१ 

                 
 

 

 

वडा कायाुलय ( ५ )  
सगंठन ढााँचा ि दिबन्दी षिििण अलग िहेको छ 

। 

सचूना,सचंाि,प्रषिगध (ICT) तथा 
अभिलेख व्यिस्था उपशाखा  

अगधकृत छैठौ तह सचूना प्रषिगध-
१                  
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भशक्षा तथा सामाजजक ववकास शाखा 
अगधकृत सातौ/छैठौ तह,              

(नेपाल भशक्षा सेिा, भशक्षा प्रशा समूह)  -१ 

आधथकु के्षत्र ववकास शाखा 
अगधकृत,सातौ/छैठौ तह (कृषि सेिा , 

कृषि प्रसाि समूह ) - १ 

पंिीकिण तथा सामाजिक सुिक्षा उपशाखा 

सहायक पााँचौ,कम््युटि अपिेट (षिषिध प्रा)- १                   
सहायक,चौथो तह, प्रशासन, सा. प्र.   - १ 

भशक्षा,युिा तथा खेलकूद षिकास उपशाखा                    
सहायक,पााँचौ तह, भशक्षा प्रा.स.(भशक्षा.प्र) -१ 

 

कृषि षिकास उपशाखा                  

सहायक पाचौ तह ,कृषि प्रा.स, कृ.प्रसाि)  -१     
सहायका चौथो तह,कृषि ना.प्रा.स.कृषि प्रसाि -१ 

महहला,बालबाभलक,लैगगक षिकास  तथा 
समाजिक षिकास उपशाखा                           

सहायक पाचौ तह,म.षि.ननिीक्षक,षिषिध -१        
सहायक चौथो तह,स.म.षि.नन.,षिषिध  - १ 

पशपुंक्षी षिकास उपशाखा 
सहायक पााँचौ तह,पशु स्िा.प्रा.स,ला.पो.डे.डे -१ 
सहायक चौथो तह,प.स्िा.ना.प्रा.स.िेटनेिी  -१ 

 

प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत 

सहकारी, उद्योग, पयाटन, श्रम तथा रोजगार 
प्रबिन र उपभोक्ता हकषहत संरक्षण उपिाखा  
सहायक पााँचौ तह, प्रशासन, सामान्य प्रशा –१         
( थप जनिशक्तमा गा.पा.अन्तगात संचाललत उद्यम 
षवकास कायाक्रम र प्रधानमन्री रोजगार कायाक्रम 
तफा का कमाचाररलार्ा पररचालन गने  ) 

    जनस्वास््य उपिाखा            
सहायक,पााँचौ तह,नसइ,स्िास््य,क.न (प.हे.) -१   
सहायक पााँचौ तह, हेल्थ अभसस्टेन्ट,हे.र्.ं  -१ 
 

स्वास्थय सेवा शाखा 
   अगधकृत सातौ/छैठौ तह 
  (स्िास््य सेिा, हे. र्इ.) - १ 

वडा स्तरीय स्वास््य चौकी (५ )  
संगठन ढााँचा ि दिबन्दी अलग चाटइमा 

समािेश गरिएको छ , 
 

आयवेुि औिधालय एव बैकशल्पक शचषकत्सा सेवा केन्र 

सहायक पाँचौ तह,कषवराज,स्वास््य, आयवेुि - १ 
सहायक चौथो तह,बैद्य, स्वास््य आयवेुि    - १ 
कायाालय सहयोगी, औिलध कुटुवा ,        - १ 
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            अनुसूचीः ३ 
                            घ्याङलेख गाउाँपाभलका अन्तगइत िडा कायाइलयको संगठन संिचना 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     प्रस्ताषवत संगठन संरचना अनसुार वडा कायाालयमा रहने िरबन्िी षववरण  

 

 

 

 

 

  

 

 

क्र.स.ं पद नाम तह सेिा /समहू दिबन्दी 
(प्रनत िडा) 

कुल दिबन्दी जिम्मेिािी िहन गने क्षेत्र 

१       िडा सगचि  पााँचौ तह प्रशासन / सा.प्र १ एक ५ पााँच सािइिननक सेिा तथा पिंीकिण 
२ स.कम््युटि अपिेटि चौथो तह षिषिध / प्राषिगधक १ एक ५ पााँच िािस्ि तथा सामदुानयक सेिा  
३ अ.सि-र्इजन्िननयि चौथो तह र्इन्िी /भस/ िनिल १ एक ५ पााँच योिना तथा प्राषिगधक सेिा 
४ कायाइलय सहयोगी प्रथम तह प्रशासन १ एक ५ पााँच कायाइलय संचालनमा सहयोगी 
  िम्मा पद सखं्या  २० बबस  

  िडा सभमनत 

  िडा अध्यक्ष 

  िडा सगचि 

 सामान्य सेिा तथा पिंीकिण र्कार्इ िािस्ि तथा सामदुानयक सेिा र्कार्इ  योिना तथा प्राषिगधक सेिा र्कार्इ 
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       अनसुचुी  ४    

घ्याङलेख गाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलका कायाुलयको संगठनात्मक ढाँचामा आिाररत दरवन्दी वववरण ;    

क्र.स ं    पद नाम  शे्रणी/तह सेिा तथा समूह संख्या जिम्मेिािी िहन गने शाखा /उपशाखा/ र्कार्इ 

क) गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलयको ननयभमत दरबन्दी तफु रहने स्थाय  पदहरू   

१ प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत निौ/आठौ प्रशासन / सा.प्र १ कायाइलय प्रमुख.( ननिामनत सेिा तफइ  िा.प.त.ृ शे्रणी ) 
२ अगधकृत (लेखा) सातौ/छैठौ प्रशासन / लेखा १ आगथइक प्रशासन तथा िािस्ि शाखा 

३ अगधकृत (प्रशासन) सातौ/छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ सामान्य प्रशासन तथा योिना शाखा  
४ अगधकृत ( िनस्िास््य ) सातौ/छैठौ स्िास््य / हे.र्इ. १ स्िास््य सेिा शाखा 
५ अगधकृत ( भशक्षा प्रशासन) सातौ/छैठौ भशक्षा प्रशासन १   भशक्षा तथा सामाजिक षिकास शाखा 
६ अगधकृत (कृषि /िेटिीनिी) सातौ/छैठौ कृषि / िेटिीनिी १ आगथइक क्षेत्र षिकास शाखा 
७ अगधकृत ( र्इन्िीननयि ) सातौ/छैठौ र्इजन्िननयरिङ( भसभिल, िनिल ) १ स्थानीय पूिाइधाि षिकास शाखा 
८ अगधकृत (सूचना प्रषिगध)  छैठौ षिषिध प्रा. (IT) १ सूचना,संचाि ,प्रषिगध षिकास तथा अभिलेख ब्यिस्था उपशाखा 
९ अगधकृत / (प्रशासन) छैठौ प्रशासन / सा.प्र. १ योिना तथा अनुगमन उपशाखा 
१० सहायक ( कानून ) पााँचौ न्याय सेिा / कानून १ कानून तथा बबधायन उपशाखा 
११ सहायक प्रशासन पााँचौ प्रशासन / सा.प्र. १ प्रशासन, िनशजतत षिकास तथा बैठक व्यिस्था उपशाखा 
१२ सहायक प्रशासन पााँचौ प्रशासन / सा.प्र. १ खिीद तथा सम्पषि व्यिस्था र्इकार्इ 
१३ सहायक प्रशासन पााँचौ प्रशासन / सा.प्र. १ सहकारी, उद्योग, पयाटन, श्रम तथा रोजगार तथ उपभोक्ता हकषहत उपिाखा  
१४ सहायक, आ.ले.प. पााँचौ प्रशासन / लेखा १ आन्तरिक तथा पूिइ लेखापरिक्षण शाखा 
१५ सहायक (लेखापाल) पााँचौ प्रशासन / लेखा १ आगथइक प्रशासन उपशाखा 
१६ सहायक (सि र्जन्िननयि,) पााँचौ र्इन्िी  /भसभिल /िनिल २ पूिाइधाि षिकास तथा सािइिननक ननमाइण उपशाखा 
१७ सहायक (सि र्जन्िननयि,) पााँचौ र्इन्िी / भसभिल/बब एण्ड आर्कइ टेतट १ िस्ती षिकास,ििन ननमाइण तथा र्इिाित उपशाखा 
१८ सहायक ( भशक्षा प्रा.स. ) पााँचौ भशक्षा / भशक्षा प्रशासन १ भशक्षा,युिा तथा खेलकूल षिकास उपशाखा 
१९ सहायक (म.षि.ननिीक्षक) पााँचौ षिषिध सेिा १ महहला,बालिाभलका, लैगगकं षिकास तथा सामाजिक षिकास उपशाखा  
२० सहायक ( कृषि प्रा स.) पााँचौ कृषि (कृषि ) १ कृषि षिकास उपशाखा  
२१ सहायक ( पशुसेिा प्रा.स.) पााँचौ कृषि (ला.पो.डे.डे ) १ पशुपन्छी षिकास उपशाखा 
२२ सहायक ( िेन्िि ) पााँचौ िन सेिा/ फिेष्ट्री  १ िाताििण तथा षिपद व्यिस्थापन उपशाखा 
२३ कम््युटि अपिेटि पााँचौ षिषिध सेिा,प्रा. २ िािस्ि उपशाखा ि  पंिीकिण तथा  सामाजिक सुिक्षा उपशाखा 
२४ सहायक (खा.पा.स.टे.) पााँचौ र्इन्िीननयरिङ/स्याननटिी  १ पूिाइधाि षिकास तथा सािइिननक ननमाइण उपशाखा  
२५ हेल्थ अभसस्टेन्ट पााँचौ स्िास््य / हे.र्इ. १ िनस्िास््य प्रबद्इधन उपशाखा 
२६ नसइ पााँचौ स्िास्थ /नभसङ./क.न/ प.हे.नसइ. १ िनस्िास््य प्रबद्इधन उपशाखा  
२७ सहायक (स.कम््युटि अपिेटि ) चौथो षिषिध सेिा,प्रा. २ प्रशासन तथा बैठक व्यिस्था उपशाखा ि न्यानयक सभमनत 
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२८ सहायक ( स.म.षि.नन. ) चौथो षिषिध सेिा,प्रा. १ महहला,बालिाभलका,लैंगगक षिकास तथा समाजिक षिकास उपशाखा 
२९ सहायक ( अमीन )  चौथो र्इन्िी / सिे १ िस्ती षिकास, ििन ननमाइण तथा र्इिाित उपशाखा 
३० सहायक, प्रशासन चौथो प्रशासन / सा.प्र. ३ प्रशासन ,सिसफार्इ, ि सामाजिक सुिक्षा उपशाखा   
३१ सहायक ना.प्रा.स चौथो कृषि /कृषि प्रसाि १ कृषि षिकास उपशाखा 
३२ सहायका ना.प्रा.स. चौथो कृषि /िेटनिी १ पशुपन्छी षिकास उपशाखा 
  कायइपाभलका कायाइलय तफइ को स्थायी दिबन्दी संख्या     ३७  

ख) सहायक पदहरूको दरबन्दी (करार सेवा तफु)    

१ नगि प्रहिी हिलदाि ततृीय  षिशेि सेिा १ सिसफार्इ तथा नगि प्रहिी र्कार्इ 
२ नगि प्रहिी ििान  प्रथम षिशेि सेिा  ५ सिसफार्इ तथा नगि प्रहिी र्कार्इ 
३ सिािी चालक( िािी ) ततृीय मेकाननकल २ कायाइलयका रीपि, रेतटि,लोडि साधन संचालनको लागग 
४ सिािी चालक( हलुका ) द्षितीय  मेकाननकल २ कायाइलयमा िहेको िीप काि परिचालका लागग 
५ कायाइलय सहयोगी प्रथम प्रशासन ६ कायाइलयका षिभिन्न शाखा/[उपशाखाहरूमा खटीने 
   िम्मा पद संख्या १६  

ग) वडा कायाुलय (५) तफुको दरबन्दी वववरण    

१ िडा सगचि  पााँचौ प्रशासन/सा.प्र ५ १ देखख ५ नं िडा कायाइलय 
२ सहायक क.अ. चौथो षिषिध सेिा, प्रा ५ १ देखख ५ नं िडा कायाइलय 
३ अ.सि-र्इजन्िननयि चौथो र्इन्िी/भस/िन ५ १ देखख ५ नं िडा कायाइलय 
४ कायाइलय सहयोगी किाि तफइ      प्रथम प्रशासन ५ १ देखख ५ नं िडा कायाइलय 
        बडा कायाइलय तफइ को िम्मा पद संख्या २०  

घ) आयिेृद औिधालय तथा बैकजल्पक उपचाि केन्र    
१ सहायक (कषििाि )  पााँचौ आयुिेद स्िास््य १ आयुिेद औिधालय तथा बैकजल्पक गचर्कत्सा सेिा केन्र 
२ सहायक ( बैद्य ) चौथो आयुिेद स्िास््य १ आयुिेद औिधालय तथा बैकजल्पत गचर्कत्सा सेिा केन्र 

  ३ कायाइलय सहयोगी प्रथम प्रशासन १ आयुिेद औिधालय तथा बैकजल्पत गचर्कत्स ्सेिा केन्र 
   ३  
          कायइपाभलकाको कायाइलय, िडा कायाइलय ि आयिेद तफइ को िम्मा दिबन्दी संखया ७६  



53 
  

 

       अनुसूचीः ५       

  घ्याङलेख गाउँपाभलका अन्तगतुका स्वास्थय चौकी ५ को संगठन संरचना र दरबन्दी वववरण 

 

 
 
 
  

  

 

१) वडा नं. १,२,३,४ र ५ मा रहेको स्वास्थय चौकी ५ को दरबन्दी वववरण  
भस.नं. पद नाम तह  सेिा/ समूह संख्या    िम्मा कैर्फयत 
१.१ िस्िानन./भसअहेि/ हे.अ. छैठौ/पाचौ स्िास््य / हे.र्इ. १ एक ५ पााँच हे.पो. र्इन्चािइ 

१.२ िस्िानन./भसअहेि/हे.अ. अगधकृ छैठौ /स पााँचौ  स्िास््य / हे.र्इ. १ एक ५ पााँच  

१.३ भस/.अ.हे.ि. पााँचौ/चौथो स्िास््य / हे.र्इ. १ एक ५ पााँच  

१.४ भस/.अ.न.भम पााँचौ/चौथो स्िास््य/ क. नभसइङ २ दरु्इ १० दश  

१.५ कायाइलय सहयोगी प्रथम  प्रशासन १ एक ५ पााँच किाि दििन्दी 
             जम्मा पद संख्या ६ छ ३० त स  

 

पनुश्चः गाउाँपाभलका स्तिीय अस्पतालको लागग दिबन्दी प्रस्ताि गरिएको छैन । गाउाँपाभलका अस्पताल संचालनमा आएपनछ मात्र                                         
नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािबाट स्िीकृत मापदण्डका आधािमा अस्पतालको लागग संगठन ढााँचा ि दिबन्दी कायम गनुइ उपयतुत हुनेछ । 

 

स्िास््य व्यिस्थापन सभमनत 

हे.पो. र्इन्चािइ 

 बहहिंग सेिा र्कार्इ खोप सेिा र्कार्इ 

 

मात ृभशश ुस्िास््य सेिा र्कार्इ 
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अनजसूच  ६  

घ्याङलेख गाउँपाभलकाको संगठन संरचना अनजसार शाखागत दरबन्दीको वववरण (स्थाय  वा करार सेवामा रहने पद सहहत)अअ 

क्रम  कायाालय, िाखा र उपिाखा पि नाम स्तर तह सेवा/समूह पिको षकलसम र संख्य जम्मा पि   िरबन्िीमा रहन ेपि 

प्राषवलधक अप्राषवलधक संख्या स्थायी पि करार पि 

क) नगर कायापाललकाको कायाालय, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
(लनजामलत सेवा तफा ) 

अलधकृत नवौ /आठौ प्रिा, सा.प्र.  १ एक १ एक १ एक  

१ सामान्य प्रिासन तथा योजना िाखा अलधकृत अलधकृत सातौ/आठौ  प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  

१.१ प्रिासन,जनिशक्त षवकास तथा बैठक 
व्यवस्था उपिाखा 

सहायक  सहायक पाचौ  प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  

 सहायक   सहायक चौथो प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  

 सहायक (स कम्प्यटुर अ.) सहायक चौथो षवषवध १ एक  १ एक १ एक  

 सवारी चालक सहायक िोश्रो मेकालनकल ४ चार  ४ चार  ४ चार 

 कायाालय सहयोगी सहायक प्रथम  प्रिासन  ६ छ ६ छ  ६ छ 

१.२ योजना तथा अनगुमन उपिाखा अलधकृत ( योजना.) अलधकृत छैठौ प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  

१.३ खरीि तथा सम्पशत्त व्यवस्थापन उपिाखा   सहायक  सहायक पाचौ  प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  
१.४ सचुना,संचार प्रषवलध तथा अलभलेख उपिाखा अलधकृत ( सूचना प्रषवलध) अलधकृत छैठौ षवषवध १ एक  १ एक १ एक  

१.५ कानून तथा षवधायन उपिाखा सहायक ( कानून ) सहायक  पाँचौ  कानून  १ एक १ एक १ एक  
 सहायक (स कम्प्यटुर अ.) सहायक चौथो षवषवध १ एक  १ एक १ एक  
१.६ सरसफार्ा तथा नगर प्रहरी एकार्ा सहायक  सहायक चौथो प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  

 नगर प्रहरी हबल्िार सहायक ततृीय षविेि  १ एक १ एक  १ एक 

 नगर प्रहरी जवान सहायक प्रथम षविेि  ५ पाँच ५ पाँच  ५ पाँच 
 कायाालय र सामान्य प्रिासन तथा योजना िाखाको जम्मा िरबन्िी   जम्मा पि ७ सात २० षवस २७ सत्तार्ा ११ एघार १६ सोरह 

          
२ आलथाक प्रिासन तथा राजस्व िाखा लेखा अलधकृत अलधकृत सातौ/ 

छैठौ 
प्रिा/लेखा  १ एक १ एक १ एक  

२.१ आलथाक प्रिासन( लेखा) उपिाखा सहायक (लेखापाल) सहायक पाँचौ प्रिा/लेखा  १ एक १ एक १ एक  
२.२ राजस्व प्रिासन उपिाखा सहायक(कम्प्यटुर अपरेटरं) सहायक पाँचौ षवषवध १ एक  १ एक १ एक  
 आ.प्र. तथा राजस्व िाखाको िरबन्िी    जम्मा पि १ एक २ िरु्ा ३ तीन ३ तीन  

           

३ आ.ले.प. तथा पूवा लेखापररक्षाण िाखा सहायक (आ.ले.प.) सहायक पाँचौ प्रिा,/लेखा  १ एक १ एक १ एक  
 आ.प्र. तथा राजस्व र आ.ले.प. िाखाको कुल िरबन्िी संख्या   जम्मा पि १ एक ३ तीन ४ चार ४ चार  
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४ स्थानीय पूवााधार षवकास िाखा र्शन्जलनयर,लसलभल अलधकृत सातौ/ छैठौ लसालभल १ एक  १ एक १ एक  
४.१ पूवााधार षवकास तथा सावाजलनक लनमााण 

उपिाखा 
सव र्ाशन्जलनयर,लसलभल सहायक पाचौ  लसालभल २ िरु्ा  २ िरु्ा २ िरु्ा  

 खा.पा.स.टे. सहायक पाचौ  स्यालनटेिन १ एक  १ एक १ एक  

४.२ बस्ती षवकास, भवन लनमााण तथा र्ाजाजत 
उपिाखा 

सव र्ाशन्जलनयर,लसलभल सहायक पाचौ  लसलभल १ एक  १ एक १ एक  

 अमीन सहायक चौथो र्ान्जी/सवै १ एक  १ एक १ एक  

४.३ वातावरणा तथा षवपि व्यवस्थापन उपिाखा वातावरण सहायक  सहायक पाचौ  वन सेवा,, 
,वातावरण  

१ एक  १ एक १ एक  

 पूवााधार षवकास िाखाको िरबन्िी    जम्मा पि ७ सात  ७ सात ७ सात  

५. शिक्षा तथा सामाशजक षवकास िाखा अलधकृत (शिक्षा( अलधकृत सातौ/ /छैठौ शि.प्रिासन  १ एक  १ एक १ एक  
५.१ शिक्षा ताथ खेलकूि षवकास उपिाखा सहायक (शिक्षा प्रा.स.) सहायक पाँचौ शि.प्रिासन १ एक  १ एक १ एक  
५.२ मषहला बालबाललका,लैंलगंक षवकास तथा 

सामाशजक षवकास उपिाखा 
मषहला षवकास लनरीक्षक सहायक पाचौ  षवषवध १ एक  १ एक १ एक  

 स. मषहला षव. लनरीक्षक सहायक चौथो षवषवध १ एक  १ एक १ एक  
५.३ पञ्जीकरण तथा सामाशजक सरुक्षा उपिाखा कम्प्यटुर अपरेटर (MIS) सहायक पाँचौ षवषवध १ एक  १ एक १ एक  
 सहायक  सहायक चौथो प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  
 शिक्षा तथा सामाशजक षवकास िाखाको िरबन्िी   जम्मा पि ५ पाचँ १ एक ६ छ  ६ छ  
६ स्वास््य सेवा िाखा ज.स्वा.अलधकृत अलधकृत सातौ/ /छैठौ स्वा (हे.र्ा.) १ एक  १ एक १ एक  
६.१ जनस्वास््य उपिाखा नसा (प.हे.नसा ) सहायक  पाँचौ स्वा.(क.न) १ एक  १ एक १ एक  
 सहायक ( हे.अ.) सहायक  पाँचौ स्वा(हे.र्ा.) १ एक  १ एक १ एक  
६.२ आयवुेि औिाधालय एवं बैकशल्पक शचषकत्सा 

सेवा केन्र 
सहायक (कषवराज ) सहायक  पाँचौ स्वा.आयवृेि १ एक  १ एक १ एक  

 सहायक (बैद्य) सहायक  पाँचौ स्वा.आयवृेि १ एक  १ एक १ एक  
 कायाालय सहयोगी (औ.कु.) सहायक  प्रथम प्रिासन  १ एक १ एक  १ एक 
 स्वास््य सेवा िाखाको िरबन्िी    जम्मा पि ५ पाचँ १ एक ६ छ ५ पाचँ १ एक 
७ आलथाक षवकास िाखा अलधकृत (कृषि वा भेट) अलधकृत छैठौ/सातौ  कृषि / भेट १ एक  १ एक १ एक  

 कृषि षवकास उपिाखा सहायक (कृषि प्रा.स.) सहायक पाँचौ कृ बागवानी १ एक  १ एक १ एक  

 सहायक ( कृषि ना.प्रा. स.) सहायक चौथो कृषि माटो १ एक  १ एक १ एक  

७.२ पिपुन्छी षवकास उपिाखा,  
 

सहायक पि ुप्रा.स. सहायक पाचौ प.स्वा/ भेट १ एक  १ एक १ एक  

 सहायक पि ुना.प्रा.स. सहायक चौथो प.स्व./भेट    १ एक  १ एक १ एक  

७.३ सहकारी,उद्योग, पयाटन, श्रम तथा रोजगार 
र उपभोक्ता हकषहत संरक्षण उपिाखा 

सहायक  सहायक पाचौ  प्रिासन  १ एक १ एक १ एक  

          

 आलथाक षवकास िाखाको जम्मा िरबन्िी संख्या   जम्मा पि ५ पाचँ १ एक ६ छ ६ छ  

कायापाललकाको कायाालय तफा  रहन ेकुल जम्माजम्मी िरबन्िी संख्या   कुल जम्मा  ३० 
लतस 

२६ 
छशब्बस 

५६ 
सन्ताउन्न 

३९    
उन्चाललस 

१७  सर 
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ख) वडा कायाालय ५ को िरबन्िी 

(सवै वडाहरू ना.स.ुस्तरको वडासशचव, एक 
सहायक कम्प्यटुर अपरेटर र एक 
अलसस्टेँन्ट सव र्ान्जीलनयर प्राषवलधक रहने, 
गरी वडाको िरबन्िी राशखएको छ) 

वडा सशचव  सहायक पाचौ  प्रिासन  ५ पाँच ५ पाँच ५ पाँच  

 स.कम्प्यटुर अपरटृर सहायक  चौथो षवषवध  ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 अ.सव.र्ाशन्जलनयर,असर्ा सहायक चौथो  लसलभल ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 कायाालय सहयोगी सहायक  प्रथम प्रिासन   ५ पाँच ५ पाँच  ५ पाँच 

 वडा कायाालय १० को िरबन्िी    जम्मा  १० िि १० िि २० लबस १५ पन्र ५ पाचँ 
 वडा कायाालय सषहत कायापाललकाको कायाालयको कुल जम्मा िरबन्िी संख्या कुल 

जम्मा 
४० ३६  ७६ 

छयत्तर 
५४ 
चौवन्न 

२२ 
बार्ास 

           
ग) स्वास््य चौकी  ५  

गाउँपाललकाको ५ वट वडा साषवक 
गाषवस स्तरीय स्वास््य चौकीबाट सेवा 
उपलव्ध हिैु आएको छ । पाललकाले 
प्रत्येक वडामा एक एक सामिुाषयक 
स्वास््य केन्ि थप संचालनमा ल्याएको 
भए पलन सो केन्रको िरबन्िी यस 
षववरणमा समेषटएको छैन । 

हे.पो र्ान्चाजा अलधकृत छैठौ स्वास््य,हे.र्ा ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 भस.अ.हे.ि./ हे.अ. अलधकृत 

सहायक 

छैठौ / 

पाचौ 

स्वास््य,हे.र्ा ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 नसा / लस.अ.न.लम. सहायक  पाँचौ स्वास््य,क.न ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 अ.न.लम. सहायक  चौथो स्वास््य,क.न ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 अ.हे.व. सहायक  चौथो स्वास््य(हे.र्ा ५ पाँच  ५ पाँच ५ पाँच  

 कायाालय सहयोगी सहायक  प्रथम  प्रिासन   ५ पाँच ५ पाँच  ५ पाँच 

 स्वास््य चौकीको िरबन्िी    जम्मा  २५ ५ ३० २५ ५ 
 कायापाललकाको कायाालय, वडा कायाालय, स्वास््य चौकीको िरबन्िीको एकीकृत  

षववरण 
कुल पि ६५ ४१ १०६ ७९ २७ 

 अक्षरमा पैसठी एकचाललस एक सय 
छ मार 

उनासी  सत्तार्ास 
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अनजसूच  ७ 

घ्याङलेख गाउँपाभलका , भसन्िजलीको संगठन संरचना अनजसार कायम दरबन्दीको तहगत वववरण 

क्रसं. पि सेवाको षकलसम तह 
९/८ 

तह/ 
७//६ 

तह 
६ 

अलधकृत
 जम्मा 

तह 
५ 

तह 
४ 

सहायक
 जम्मा 

तह  
३ 

तह 
२ 

तह  १ सहयो
गी 
जम्मा  

बलु पि 
संख्या 

क नगर कायापाललकाको कायाालयको िरबन्िी संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 

१ प्रमखु प्र अलधकृत   सामान्य प्रिासन १   १        १ 
२ अलधकृत / सहायक प्रिासन ,लेखा  १  १ १  १     २ 
३ अलधकृत / सहायक सा .प्रिासन  १ १ २ ३ ३ ६     ८ 
४ र्ाशन्जलनयर / सहायक र्ाँशन्ज.जनरल  १  १ ३  ३     ४ 
५ अलधकृत / सहायक स्वास््य   १  १ २  २     ३ 
६ अलधकृत / सहायक शिक्षा प्रिासन  १  १ १  १     २ 
७ अलधकृत / सहायक कृषि सेवा,कृ.प्र.  १  १ १ १ २     ३ 
८ अलधकृत  सूचना प्रषवलध   १ १        १ 
९ सहायक कानून     १  १     १ 
१० सहायक  आ.ले.प.     १  १     १ 
११ सहायक षवषवध,मषहला     १ १ २     २ 
१२ सहायक षवषवध,कम्प्यटुर     २ २ ४     ४ 
१३ सहायक पि ुस्वास््य     १ १ २     २ 
१४ सहायक वन,वातावरण     १  १     १ 
१५ सहायक र्ान्जी, स्यालनटेिन     १  १     १ 
१६ सहायक र्ाँशन्ज,सवे      १ १     १ 
 कायाापाललकाको कायाालयको  स्थायी पि १ ६ २ ९ १९ ९ २८     ३७ 
 करार  तफा का पिहरू             

१८   सवारी चालक मेकालनकल        ४   ४ ४ 
१९ कायाालय सहयोगी प्रिासन           ६ ६ ६ 
२०  नगर प्रहरी  अत्यावश्यक सेवा        १  ५ ६ ६ 
           ५  ११ १६ १६ 
 कायापाललका कायाालयको जम्मा िरबन्िी १ ६ २ ९ २० १० २८ ५  ११ १६ ५३ 

 ख) वडा कायाालय (५) सावाजलनक सेवा       ५ १० १५   ५ ५ २० 
               

ग) स्वास्थ चौकी  (५)  आधारभतू स्वास््य 
सेवा   

  ५ ५ १० १० २०   ५ ५ 
 

३० 
               

घ) आयवुेि औिधालय आयवुेि स्वास््य     १ १ २   १ १ ३ 
 गाउपाललका अन्तगात रहन ेजम्मा िरबन्िी १ ६ ७ १४ ३६ ३१ ६५ ५  २२ २७ १०६ 
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अनुसूचीः ८      गाउँपाललकाको स्वीकृत िरवन्िीको आधारमा थपघट भर्ा कायम हनु आउने िरबन्िीको एकीकृत षववरणः 

पि नाम वा पिको 
षकलसम 

सेवा/समूह शे्रणी / तह 
पिको 
षकलसम 

स्वीकृत गने लनकाय र 
स्वीकृत पि संख्या 

थप वा घट हनु े
पि संख्या कायम हनेु 

पि संख्या कैषफयत 
कायापाललकाको कायाालय तफा   

 प्राषवलधक/ 
अप्राषवलधक 

नेपाल 
सरकार गाउँपाललका 

थप 
हनु े

घट 
हनु े

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  प्रिासन,सा.प्र रा.प.ततृीय, अप्राषवलधक १  
  १  

अलधकृत, लेखा प्रिासन,लेखा सातौँ तह अप्राषवलधक १    
१ समायोजनबाट 

पूती 

र्शन्जलनयर लसलभल लसलभल जनरल सातौँ तह प्राषवलधक १    १  

अलधकृत शिक्षा शिक्षा, शि.प्र. सातौँ तह प्राषवलधक १    १  

अलधकृत ,प्रिासन प्रिासन,सा.प्र छैठौ तह अप्राषवलधक १  
 

 १  

अलधकृत जनस्वास््य स्वास््य,हे.र्ं. छैठौ तह प्राषवलधक १    १  

अलधकृत,कृषि षवकास  कृषि, कृ.प्र. छैठौ तह प्राषवलधक १    १  

सहायक (आ.ले.प.) प्रिासन, आलेप पाँचौ तह अप्राषवलधक    १    १  

सहायक (लेखापाल) प्रिासन, लेखा पाँचौ तह अप्राषवलधक    १     १  

सहायक ( प्रिासन ) प्रिासन, सा.प्र. पाँचौ तह अप्राषवलधक ३    ३  

सहायक (कानून ) प्रिासन,कानून पाँचौ तह अप्राषवलधक १     १  

सव र्ान्जीलनयर, लसलभल लसलभल, जनरल पाँचौ तह प्राषवलधक १  १  २  

सव र्ान्जीलनयर, आषका टेक्ट लसलभल,षव.आर पाँचौ तह प्राषवलधक १    १  

खा.पा.स.टे. स्यालनटेिन पाँचौ तह प्राषवलधक 1    १  

मषहला षवकास लनरीक्षक षवषवध पाँचौ तह प्राषवलधक 1    १  

प्राषवलधक सहायक,शिक्षा शिक्षा, शि.प्र. पाँचौ तह प्राषवलधक १    १  

नसा पशब्लक हेल्थ स्वास््य,क.न. पाँचौ तह प्राषवलधक 1    १  

सहायक ( हेल्थ अलसस्टेन्ट) स्वास््य,हे.र्ा. पाँचौ तह प्राषवलधक   १  १  

प्राषवलधक सहायक,कृषि कृषि प्रसार पाँचौ तह प्राषवलधक १    १  

प्राषवलधक सहायक,पि ु पि ुस्वास््य पाँचौ तह प्राषवलधक १    १  

नायव प्राषवलधक सहायक पि ुस्वास््य चौथो तह प्राषवलधक १    १  

नायव प्राषवलधक सहायक कृषि, कृ.प्रसार चौथो तह प्राषवलधक   १  १  

स.मषहला षवकास लनरीक्षक षवषवध चौथो तह प्राषवलधक १    १  

सह लेखापाल प्रिासन,लेखा चौथो तह अप्राषवलधक १   १ --  

सहायक ( प्रिासन ) प्रिासन,सा.प्र. चौथो तह अप्राषवलधक   ३  ३  

सूचना प्रषवलध अलधकृत षवषवध, सूचना प्र. छैठौ तह प्राषवलधक  १   १  

कम्प्यूटर अपरेटर षवषवध पाँचौ तह प्राषवलधक  1 १  २  

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर षवषवध चौथो तह प्राषवलधक  १ १  २  

नगर प्रहरी हवलिार प्रिासन ततृीय तह प्रिासन  १   १  

भारी सवारी चालक मेकालनकल दद्वतीय प्राषवलधक   २   २  

हलकुा सवारी चालक मेकालनकल प्रथम प्राषवलधक  २   २  

नगर प्रहरी जवान प्रिासन प्रथम प्रिासन  ५    ५  

कायाालय सहयोगी प्रिासन प्रथम प्रिासन  ६    ६  

कायापाललकाको कायाालय तफा को कुल िरबन्िीको षववरण जम्मा पि २४ १९ ८  ५३  
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पि नाम वा पिको 
षकलसम 

सेवा/समूह शे्रणी / तह 
पिको 
षकलसम 

स्वीकृत गने लनकाय र 
स्वीकृत पि संख्या 

थप वा घट हनु े
पि संख्या कायम हनेु 

पि संख्या कैषफयत 
वडा कायाालयको िरबन्िी  

 प्राषवलधक/ 
अप्राषवलधक 

नेपाल 
सरकार 

गाउँपाललका 
थप 
हनु े

घट 
हनु े

वडा सशचव प्रिासन,सा.प्र. पाँचौ तह अप्राषवलधक ५  
  ५  

सव र्ान्जीलनयर  लसलभल,जनरल पाँचौ तह  प्राषवलधक २   २   

अलसस्टेन्ट सव र्ाशन्जलनयर लसलभल,जनरल चौथो तह प्राषवलधक ३  २  ५  

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर षवषवध चौथो तह प्राषवलधक   ५  ५  

कायाालय सहयोगी  शे्रणीषवषहन प्रथम स्तर अप्राषवलधक  ५   ५  

   जम्मा पि १० ५ ७ २ २०  

          

स्वास््य चौकी ५ को िरबन्िी         

अलधकृत स्तर, लस.अ.हे.व. स्वास््य, हे.र्ा. छैठौ  प्राषवलधक ५    ५  

सहायक स्तर लस.अ.हे.व. स्वास््य, हे.र्ा पाँचौ प्राषवलधक ५    ५  

सहायक स्तर लस.अ.हे.व. स्वास््य, हे.र्ा चौथो प्राषवलधक ५    ५  

सहायक स्तर , अ.न.लम स्वास््य, क.न. चौथो  प्राषवलधक १०    १०  

कायाालय सहयोगी प्रिासन  प्रथम अप्राषवलधक  ५   ५  

   जम्मा पि २५ ५   ३०  

          

आयजवेद औषिालयको दरबन्दी         

सहायक (कषवराज ) आयवुेि पाँचौ प्राषवलधक १    १  

सहायक (बैद्य) आयवुेि चौथो  प्राषवलधक १    १  

का. स. (औिलध कुटुवा.) प्रिासन   प्रथम  अप्राषवलधक १    १  

   जम्मा पि ३    ३  

          

कायापाललकाको कायाालय र  अन्तगातको कायम हनेु िरबन्िी  कुल जम्मा ६२ २९ १५ ३ १०६  
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   अनुसूचीः ९ 

घ्याङलेख गाउँ कायपुाभलकाको कायालुय र अन्तगतुका इकाइु सहहतको दरवन्दी अनजसार त.ि.को बावषकु व्ययिारको वववरण   
( आ.व.२०७८/७९ को स्केलमा आिाररत गणना  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायाइलय/र्इकार् पद तह दिबन्दी अनुसािको पद सखं्या तलि स्केल   
औसत माभसक 

िाषिइक १४.२ 
महहनाको 

खचइ 

िम्मा बाषिइक 
तलब व्ययिाि (प्रशासन) (प्राषिगधक.) िम्मा पद 

१)   
क) कायइपाभलकाको कायाइलयको 
ननयभमत दिबन्दीका पदहरू 

अगधकृत स्ति निौ/ आठौ १  १ ४१,०००। ५,८२,२००।  
अगधकृत स्ति सातौ/ छैठौ १ १ २ ३८,०००। १०,७९,२००।  
अगधकृत स्ति छैठौ २ ४ ६ ३४,०००। २८,९६,८००।  
सहायक स्ति पााँचौ ६ १३ १९ ३१,०००। ८३,६३,८००।  
सहायक स्ति चौथो ३ ६ ९ २९,०००। ३७,०६,२००।  

  िम्मा १३ २४ ३७   १,६६,२८,२००। 
ख) कायइपाभलकाको कायाइलयको 
किाि दिबन्दीमा िहने पदहरू 

न.प्रहिी हिलदाि स.ततृीय १  १ २३,०००। ३,२६,६००।  
सिािी चालक दद्वतीय   ४ ४ २२,०००। १२,४९,६००।  
नगि प्रहिी ििान प्रथम  ५  ५ २१,०००। १४,९१,०००।  
कायाइलय सहयोगी प्रथम  ६  ६ २१,०००। १७,८९,२००।  

  िम्मा १२ ४    १६   ४८,५६,४००। 
२) िडा कायाइलय ५ को 
दिबन्दीका पदहरू 

सहायक स्ति पााँचौ ५  ५ ३१,०००। २२,०१,०००।  
सहायक स्ति चौथो ५ ५ १० २९,०००। ४१,१८,०००।  
कायाइलय सहयोगी    प्रथम ५  ५ २१,०००। १४,९१,०००।  

  िम्मा १५ ५ २०   ७८,१०,०००। 
३) स्िास््य चौकी ५ को  
दिबन्दीका पदहरू 

अगधकृत स्ति छैठौ  ५ ५ ३४,०००। २४,१४,०००।  
सहायक स्ति पााँचौ  १० १० ३१,०००। ४४,०२,०००।  
सहायक स्ति चौथो  १० १० २९,०००। ४१,१८,०००।  
कायाइलय सहयोगी  प्रथम ५  ५ २१,०००। १४,९१,०००।  
 िम्मा ५ २५ ३०   १,२४,२५,०००। 

४) आयुिेद औिधालयको 
दिबन्दी 

सहायक स्ति पााँचौ  १ १ ३१,०००। ४,४०,२००।  
सहायक स्ति चौथो  १ १ २९,०००। ४,११,८००।  
कायाइलय सहयोगी  प्रथम १  १ २१,००। २,९८,२००।  

  िम्मा १ २ ३   ११,५०,२००। 
  कुल िम्मा ४६ ६० १०६ कुल िाषिइक व्ययिाि ४,२८,६९,८००। 
                                अक्षरूषपः चार करोड अट्ठार्ास लाख उन्नानसत्तरी हजार आठ सय मार । 
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    अनसूुची – १० 

  

गाउँ पाललकाको संगठन संरचनामा आधाररत िाखा ÷र्ाकार्ा र काया षववरण  

गाउँपाललकाको प्रस्ताषवत नया ँसंगठन संरचना अनसुार कायापाललकाको कायाालय अन्तगात िेहाय बमोशजमका 
िाखाहरू तथा र्ाकार्ा रहन ेछन  । 

१. सामान्य प्रिासन तथा योजना िाखा 
क) प्रिासन,जनिशक्त षवकास तथा बैठक व्यवस्था उपिाखा  

  ख) योजना तथा अनगुमन उपिाखा 
    ग) कानून तथा लबधायन उपिाखा 
  घ) सूचना, प्रषवलध तथा अलभलेख उपिाखा 

ङ) खरीि तथा सम्पशत्त व्यवस्था र्ाकार् (खरीि र्ाकार् समेत) 
च) सरसफार्ा, आकशस्मक सेवा तथा नगर प्रहरी र्ाकार् 

छ) वडा कायाालय ( ५ ) 
 

२.  स्थानीय पूवााधार षवकास िाखा 
  क) पूवााधार षवकास तथा साजाजलनक लनमााण उपिाखा 
  ख) बशस्त षवकास, भवन लनमााण र्ाजाजत उपिाखा 

ग) वातावरण तथा षवपि व्यवस्थापन उपिाखा 
 

३.  शिक्षा तथा सामाशजक षवकास िाखा 
  क) शिक्षा तथा खेलकूि षवकास उपिाखा 
  ख) मषहला,बालबाललका, लैंलगक षवकास तथा समाशजक षवकास उपिाखा  

ग) पंजीकरण तथा सामाशजक सरुक्षा उपिाखा 
 

४. स्वास््य सेवा िाखा 
क) जनस्वास््य उपिाखा 
ख) आयवेुि औिधालय तथा बैकशल्पत शचषकत्सा सेवा केन्र 
 

५.  आलथाक प्रिासन तथा राजस्व ्िाखा 
क) आलथाक प्रिासन ( लेखा ) उपिाखा 
ख) राजस्व प्रिासन उपिाखा 
 

६. आन्तररक तथा पूवा लेखापररक्षण िाखा  

 

 

७. आलथाक के्षर षवकास िाखा 
   क) कृषि षवकास उपिाखा  

              ख) पिपंुछी षवकास उपिाखा 
ग) सहकारी,पयाटन,उद्योग,श्रम तथा रोजगार प्रबिान तथा उपभोक्ता हकषहत संरक्षण उपिाखा 
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अनसूुची – १० 
 

अनसूुची ६ मा उल्लेशखत िाखा अन्तगातका उपिाखा तथा र्ाकार्ाबाट सम्पािन हनेु कामको कायाषववरण िेहाय 
अनसुार हनेुछ ।  

 

१. सामान्य प्रिासन तथा योजना िाखा:  यस िाखा अन्तगात ४ उपिाखा, २ र्ाकार्ा र ५ वडा 
कायाालय समेत ११ वटा सेवा र्ाकार्हरू रहनेछ । िाखा अन्तगातका उपिाखा र र्ाकार् र वडा कायाालयको 
मखु्य काया शजम्मेवारी िेहाय बमोशजम हनेुछ । 

 

प्रिासन, जनिशक्त षवकास तथा बैठक व्यवस्था उपिाखा 
 

• कायाालयको िैलनक प्रिासन संचालन लगायत कमाचारी प्रिासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून बमोशजम 
गना तोषकएका सवै कामहरू  

• गाउँपाललकामा बारूण यन्र उपलव्ध भएमा सो संचालनको व्यवस्था, एम्वलेुन्स , िववाहन व्यवस्थापन 
तथा नागररकको जीउधनको सरुक्षाका लालग तोषकए बमोशजमको आकशस्मक सेवा सम्वन्धी कामहरू । 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीलत,मापिण्ड,सेवा िता लनधाारण तथा लनयमन, 
• कायाालय र अन्तगात र्ाकार्हरूको िाशन्त सरुक्षा, पालोपहरा, सरसफार्ा व्यवस्था 
• सावाजलनक षविा, उत्सव , जारा, पवा, उपाधी तथा षवभिूण सम्वशन्ध कामहरू , 
• कायाालय र अन्तगात कायारत सवै कमाचारी तथा पिालधकारीहरूको क्षमता षवकास सम्वशन्ध कायाक्रम 

तजुामा तथा कायाान्वयन , 
• कायापाललका बैठक लगायत षवलभन्न सलमलत उपसलमलतहरूको बैठक व्यवस्थापन, लनणाय पशुस्तका तयारी 

,लनणाय प्रमाणीकरण, लनणाय षवतरण एवं लनणाय सावाजलनक गने  

• गाउँपाललका के्षरमा हनु सक्ने षवशिष्ट अलतलथको भ्रमणमा लमलाउन ुपने शिष्टाचार व्यवहार सम्वशन्ध 
कामहरू,  

• कानून बमोशजम भलगनी सम्वन्ध स्थापना गने लगायत राषिय र अन्तरााषिय सम्वन्धका कामहरू,  

• पाललकास्तरमा रहेका सामाशजक संघसंस्थहरू (गैसस,सामिुाषयक संस्थाहरू )को िताा , नवीकरण तथा 
लनयमन सम्वन्धी कामहरू , 

• टोल षवकास सलमलतहरूको िताा लगायत सामाशजक के्षर लशक्षत कायाहरूको समन्वय,सहकायाको लालग 
नीलतलनयम तजुामा , 

• सरकारी तथा गैर सरकारी के्षर षवच सामाशजक षवकास र सिशक्तकरणका लालग सहकाया र समन्वय 
सम्वन्धी काम । 

• कानून बमोशजम कुनै िाखाले गने भनी स्पष्ट रूपमा नतोषकएका कामहरू, 
 

योजना तथा अनगुमन उपिाखा 
 

• स्थानीय तहको षवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी नीलत लनयम, मापिण्ड तजुामा र लनयमन , 
• गाउँपाललकाको आवलधक तथा िीधाकालीन षवकास गरुूयोजना लनमााण सम्वन्धी काम  

• सहभालगतामूलक प्रकृयामा आधाररत बाषिाक योजना तजुामाका कामहरू  

• गाउँसभाबाट स्वीकृत बाषिाक षवकास कायाक्रमको कायाान्वयन,उपभोक्ता सलमलत पररचालन, कायाक्रमको 
अनगुमन, आवलधक समीक्षा तथा मूल्याकंन सम्वन्धी कामहरू ,  
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• गाउँसभाबाट स्वीकृत आयोजना तथा कायाक्रमको अनगुमनको लालग सूचक र अनगुमन कायाताललका 
कायापाललकाबाट स्वीकृत गरी लाग ुगने, 

• षवलभन्न तहगत अनगुमन सलमलतहरू षक्रयािील गरी तिनरुूप अनगुमन गने गराउने व्यवस्था प्रभावकारी 
बनाउने , 

• गाउँसभाबाट स्वीकृत आयोजना तथा कायाक्रमको तोषकए अनसुार चौमालसक र वाषिाक समीक्षा गरर सो 
समीक्षाको प्रलतवेिन वेभपेज माफा त सावाजलनक गने, 

• योजना तजुामाको लालग जनप्रलतलनलध, कमाचारी , समिुायको क्षमता षवकासको कायाक्रम संचालन गने 
गराउने, 

• प्रचललत कानूनले गना तोकेका योजना तजुामा तथा कायाान्वयनका कामहरू, 
• कायाालय प्रमखु र कायापाललकाले गना तोकेका षवियगत कामहरू  

 

खरीि तथा सम्पशत्त व्यवस्था र्ाकार् 

 

• बाषिाक खरीि योजना तयारी तथा स्वीकृतीको काम, सावाजलनक खरीिका लालग िाखा,उपिाखागत मांग 
संकलन, तोषकए बमोशजम सावाजलनक खरीि प्रकृया प्रारम्भ गने   

• सवै प्रकारका शजन्सी मालसामानको लगत अध्यावलधक गने, मागंको आधारमा मालसामान आपूती तथा 
भण्डारणको उचीत प्रबन्ध ,  

• कायाालयको षटक्ने शजन्सी तथा औजार उपकरण लगायतका मालसामानहरूको ममात संभार तथा 
सावाजलनक सम्पत्तीको व्यवस्थापन एवं संरक्षण , बाषिाक शजन्सी लनरीक्षण गरार् बाषिाक प्रलतवेिन तयारी। 

• कायाालयको नाममा रहेको वा हस्तान्तरण भर्ा आएका जग्गा जमीन, भवन लगायतका सावाजलनक 
संम्पशत्तको सप्रमाण लगत खडा गने, अलतक्रमण हनु नदिन आवश्यक व्यवस्था गरी कायापाललका समक्ष 
बाषिाक प्रलतवेिन पेि गने ,  

• गाउँपाललका के्षर लभर रहेका सवै ऐलानी पती जग्गाको नक्सा , षफल्डबकु उतार र अन्य प्रमाण 
सषहतको अद्यावलधक लगत संकलन गरी जग्गाको बतामान अवस्था खलुार्ा षववरण गाउँ कायापाललका 
समक्ष पेि गने । ऐलानी पती जग्गा अलतक्रमण हनु नदिन कायापाललका माफा त ठोस कायायोजना तयार 
गरी गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी लाग ुगने । 

• सावाजलनक खरीि लनयमावली बमोशजम खरीि र्ाकार्को काया शजम्मेवारी लभरका कामहरू ।  

• गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा रहेका सवै षकलसमका सवारी साधन र हेभी र्ाक्वीपमेन्ट ( डोजर, रोलर, 
व्याकहो लोडर, वाटर स्प्रयेर, ट्रक षटप्पर , ट्याक्टर लगायत यातायातको साधनको रूपमा प्रयोगमा 
रहेको मोटर गाडी, मोटर सार्ाकल ) को लगत खडा गने, लनयलमत र आवलधक ममात संभार योजना 
तयार गने,  

• साधन अनसुार संचालन लनयन्रण षकताव राखे्न व्यवस्था लमलाउने, साधनहरूको वारेन्टी अवलधको 
अनिुरण गने, साधनहरूको वीमा लगायत समय लभरै िताा नषवकरण भएको सलुनशित गने, 

• साधनहरूको िरुूपयोग रोकन मापिण्ड तयार गने र पालना गना गराउन तथा साधनहरूको सामान्य 
ममात संभारको काम ड्रार्ाभर, अपरेटर र हेल्परबाट नै हनु सक्ने गरी उनीहरूको क्षमता षवकासको 
कायाक्रम तजुामा गरी संचालन गने , 

• खरीि, आपूती र शजन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धमा कायाालय प्रमखु र कायापाललकाले तोके बमोशजमका 
कामहरू, 

• प्रिासन िाखा प्रमखुले तोके अनसुारका कामहरू 
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कानून तथा षवधायन उपिाखा 
 
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेि ५ को गाउँसभाको व्यवस्थापन सम्वन्धी कायाषवलध 

अन्तगात िफा २० िेशख िफा २३ सम्म उल्लेशखत कायाहरू, 
• सोही ऐनको पररच्छेि १५ को िफा १०२ को उपिफा १,२, ३ र ४ मा उल्लेशखत कायाहरू 

सम्पािनमा सहयोग र सहजीकरण,  
• गाउँपाललकाको के्षरालधकार लभरका षवियमा सम्मालनत अिालत,गाउँसभा, कायापाललकाबाट जारी भएका 

आिेि तथा लनणायहरू कायाान्वयन गने गराउने , 
• गाउँपाललकाको नाममा िायर भएको वा गाउँपाललकाको तफा बाट िायर मदु्दाको षफरािपर , जवाफ 

लेख्ने,पनुरावलोकन लगायत प्रचललत कानून अनसुार सम्पािन गनुा पने कायाहरू , 
• गाउँपाललकाका नाममा िायर भर्ा गाउँपाललका वािी वा प्रलतवािी भएका सवै मदु्दाको लगत राखे्न, बाषिाक 

प्रलतवेिन नगरसभामा पेि गने । 
• नेपालको संषवधानको धारा २१७ अनसुार स्थानीय तहमा रहने न्याषयक सलमलत सम्वन्धमा स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेि १५ मा व्यवस्था भए अनसुार न्याषयक सलमलतको अलधकार 
के्षरका षवियमा न्याषयक लनरूपणका लालग आवश्यक सहयोग , समन्वय र सहजीकरण गने 

• गाउँपाललकाको उपाध्यक्षको अध्यक्षताको न्याषयक सलमलतलार्ा न्याषयक लनरूपणमा कानूनी सल्लाह 
सझुाव प्रिान गने तथा न्याषयक सलमलतको सवलीकरणमा सहयोग र समन्वय गने, 

• न्याषयक सलमलतको के्षरालधकारका षवियमा न्याषयक सलमलतबाट सम्पािन गनुा पने न्याषयक लनरूपणका 
लालग स्थानीय लनयम ,कानून तजुामा तथा पररमाजानका काम, 

• सामिुाषयक मध्यस्थता माफा त स्थानीय षववाि लनरूपणका लालग सहजकतााहरूको छनौट तथा प्रशिक्षणका 
कामहरू , 

• गाउँ कायापाललका वा कायापाललकाको कायाालयले मांग गरेका षवियमा कानूनी राय तथा परामिा दिने, 
• गाउँसभाबाट गदठत षवधायन तथा सिुासन सलमलतको सशचवालयको काम गने, 

 

सूचना प्रषवलध तथा अलभलेख उपिाखा 
 
• सूचना प्रषवलध मैरी गाउँपाललकको अवधारणा कायाान्वयन गना सूचना, संचार तथा प्रषवलधको षवकासका 

कामहरू  , 
• नगरपाललकाका सवै सूचना तथा लनणाय र महत्वपूणा िस्तावेजहरू संग्रह र संरक्षण गरी Electronic 

version मा अलभलेशखकरण गरी सरुशक्षत राखे्न,  
• सावाजलनक महत्वका सूचनाहरू, सभा तथा कायापाललकाका लनणाय, मालसक आम्िानी खचाका षववरण 

कायाालयको वेभसार्ाटमा अपलोड गने र अपडेट गने 
• गा.पा.का सेवाहरू Online पितीबाट प्रवाह गना िाखा तह र वडा स्तरमा नेटवषका ङका कामहरू, 
• भरपिो सेवा अषवलछन्न उपलव्ध गराउन कमाचारी र जनप्रलतलनधको लालग सचुना प्रषवलधमा आधाररत 

प्रशिक्षण लगायत क्षमता षवकासका कायाक्रम संचालन,  
• षवद्यतुीय िासन ( e-governance ) पितीलार्ा संस्थागत गना सो सम्वन्धी कायाहरू, 
• गाउँपाललकाको संस्थागत स्वमूल्यांकनको सहजीकरण कामको फोकल र्ाकार्ाको शजम्मेवारी बहन गने 

र सूचकको पषुष्टको लालग िाखागत र षवियगत रूपमा प्रमाण संकलन गरी सरुशक्षत राखे्न , 
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• सूचनाको हक सम्वशन्ध कानून बमोशजमको कामहरू सम्पािन गने , 
• कानून बमोशजम गाउँपाललका के्षर लभर एफ.एम. रेलडयो संचालनको लालग र्ाजाजत प्रिान गने सम्वशन्ध 

कामहरू ।  
• सूचना, संचार तथा प्रषवलध षवकास सम्वन्धी गाउपाललकाको नीलत अनसुार तोषकए बमोशजमका कामहरू, 

 
सरसफार्ा तथा नगर प्रहरी एकार्ा  
 

• बजार र सावाजलनक के्षरको लनयलमत र आवलधक सरसफार्ा सम्वशन्ध काम ,  

• फोहरमैला संकलन, प्रिोधन र षवसजानका लालग उपयकु्त ल्याण्डषफल सार्ाटको खोजी र षवकास गरी 
मानव स्वास््य र वातावरणमा प्रलतकुल प्रभाव नपने गरी व्यवस्थापन गने,  

• फोहरमैलाको घरेल ु व्यवस्थापन र कम्पोष्टमल बनाउने सम्वन्धी जनचेतनामूलक र सिशक्तकरणका 
कामहरू, 

• पाललकालार्ा पूणा सरसफार्ायकु्त राख्न षवलभन्न सहयोगी तथा साझेिार संस्थाहरूसंग सहकाया गने, साथै 
षवलभन्न गठुी, ट्रष्ट एवं कोिसंग जनषहतका लालग स्वीकृत नीलत लभर रषह सहकाया गने। 

• पाललकाले गने भनी कानूनले तोके बमोशजमको अत्यावश्यक सेवा सम्वशन्ध कामहरू कायापाललकाबाट 
स्वीकृत मापिण्ड अनसुार प्रवाषहत गना सहजीकरण र समन्वय गने, 

• पाललकामा िमकल, एम्वलेुन्स, सरसफार्ा सम्वन्धी औजार उपकरण उपलव्ध हनु आएमा सो 
पररचालनको लालग मापिण्ड तयार गने र संचालनको व्यवस्थापन गने, 

• गाउँपाललकाकाले नगर प्रहरी गठन गरी जनिशक्त व्यवस्थापन गरेमा नगर प्रहरी पररचालनको लालग 
लबलनयम र मापिण्ड तयारी तोषकए बमोशजम पररचालनको काम गने ,  

• प्रिासन िाखा प्रमखुले तोके अनसुारका कामहरू । 

 

 वडा कायाालय ( वडा नं. १ िेशख ५ सम्म ) 
• बडा कायाालयबाट सम्पािन हनु कानूनले तोकेका कामहरू सम्पािनमा वडा कायाालयलार्ा सहयोग, 

समन्वय र सहजीकरणका कामहरू,( वडा कायाालयको षवस्ततृ काया षववरण अनसूुची ७ मा समावेि 
गररएको छ ) 

 
२. स्थानीय पवूााधार षवकास िाखा : यस िाखा अन्तगात पूवााधार षवकास तथा प्राषवलधक सेवा 
उपिाखा , आवास, भवन तथा नक्िापास उपिाखा र वातावरण तथा षवपि व्यवस्थापन उपिाखा सषहत ३ 
वटा उपिाखा रहनेछ । यस िाखा माफा त सम्पािन हनेु प्रमखु काया िेहाय बमोशजम हनेुछ । 
 
पूवााधार षवकास तथा सावाजलनक लनमााण उपिाखा 
 
• स्थानीय पूवााधार षवकासका लालग यातायात गरुूयोजना तजुामा, यातायात सम्वन्धी नीलत, लनयम, मापिण्ड 

लनधाारण तथा लनयमन , 
• पाललका स्तरीय सडक तथा यातायात व्यवस्था सम्वन्धी कामहरू , 
• षवद्यतु, उजाा , वैकशल्पक उजाा तथा सडक बत्ती सम्वन्धी काम , 
• लसंचार्ा प्रणाली षवकास तथा जलउत्पन्न प्रकोप लनयन्रण सम्वन्धी काम , 
• सतह तथा भमूीगत खानेपानी आयोजना कायाान्वय तथा सदुृढीकरण सम्वन्धी काम , 
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• गाउँसभाबाट स्वीकृत बाषिाक षवकास आयोजना तथा कायाक्रमको षवस्ततृ आयोजना प्रलतवेिन ( DPR 
)तयारी,  

• आवलधक योजनाको उदे्दश्य र लक्ष प्रालप्तका लालग यातायात गरुूयोजना लगायत िीधाकालीन योजना 
तजुामाको लालग तोषकए बमोशजमको कामहरू गने, 

• स्थानीय ज्याला र सामाग्रीको िररेट लनधाारणको काम , 
• गाउँपाललका र अन्तगात कायारत प्राषवलधक कमाचारीहरूको क्षमता षवकास सम्वशन्ध षवलभन्न प्रशिक्षण, 

अनशुिक्षण तथा सेवाकाललन ताललमको पषहचान र  कायाक्रम तजुामा , 
• बाषिाक खरीि योजना तयारीमा सहयोग र सहजीकरण, 
• वडास्तरमा संचालन हनेु आयोजना/कायाक्रममा प्राषवलधक सेवा,सभुरलभजन लगायत प्राषवलधक परामिा 

प्रिान गने  ,  
• कायाान्वयनमा रहेका आयोजना,पररयोजना, कायाक्रममा प्राषवलधक रेखिेख तथा सपुररवेक्षण र गणुस्तर 

लनयन्रणका काम ,  
• गाउँपाललकामा लनमााण सामाग्री गणुस्तर लनधाारण र पररक्षणका लालग ल्याव स्थापनाको पहल र पररक्षणका 

कायाहरू, 
• पूवााधार षवकास सम्वन्धी गाउँसभाबाट स्वीकृत सवै कायाक्रमको बाषिाक कायाान्वयन ताललका तयारी र 

पालनाको व्यवस्था , 
• िाखा प्रमखु वा कायाालय प्रमखुले सम्पािन गना तोकेका अन्य कायाहरू , 

 
भमूी व्यवस्था, बस्ती षवकास , भवन लनमााण र्ाजाजत उपिाखा 
 
• भ-ूउपयोग तथा भ ूबगीकरणमा आधाररत आवास तथा वस्ती षवकास सम्वन्धी कायाहरू, 
• जग्गा नापी तथा नक्िा सम्वन्धी कामहरू, 
• भकूम्प प्रलतरोधी सावाजलनक भवन तथा संरचनाको षवकास र भकूम्प दिवसका माध्यमले भकूम्प सरुक्षा 

सम्वशन्ध अलभमखुीकरण, 
• भवन लनमााण सम्वन्धमा राषिय भवन संषहतामा आधाररत स्थानीय भवन लनमााण मापिण्ड लनधाारण ,   
• गाउँपाललका के्षरमा लनमााण हनेु सवै षकलसमका सावाजलनक, व्यवसाषयक तथा लनजी भवनहरूको मापिण्ड 

लनधाारण गने, 
• स्वीकृत मापिण्डका आधारमा नक्िापास गरी लनमााण र्ाजाजत दिने र लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर दिने , 
• गाउँपाललका के्षरमा भवन लनमााणको अनगुमन गने र कानून षवपररत लनमााण भए गरेको पार्ाएमा कानूनी 

व्यवस्था अनसुार प्रारंलभक कारवाहीका कामहरू, 
• प्रत्येक वडामा घरको व्यवशस्थत लगत राख्ने र वडागत रूपमा घर नम्वर प्रिान गने, 
• नगर षवकास सलमलत गठन भर्ा नगर षवकास योजना तयार भएमा सो कायाान्वयनका लालग पाललकाको 

फोकल प्वार्ान्टको रूपमा काम गने, 
• सस्तो र सलुभ भवन लनमााणको अध्ययन ,अनसुन्धान गरी नमूना भवनको नक्सा तयार गने, 
• आवास तथा वस्ती षवकास सम्वशन्ध कायाक्रम तजुामा र कायाान्वयन, 
• नगर षवकास सम्वशन्ध भौलतक योजना तजुामाका कामहरू, 
• गाउँपाललकाको श्रोत नक्सा तयारी, 
• िाखा प्रमखु र कायाालय प्रमखुले तोकेका अन्य कामहरू, 
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वातावरण तथा षवपि व्यवस्थापन उपिाखा 
 

• जल, जमीन र जंगलको उचीत संरक्षण , सम्विान तथा बैज्ञालनक उपयोग नै वातावरण संरक्षणको 
आधार हो । बायमुण्डलमा उत्सशजात कावान, धलुोधुंवा तथा षवलभन्न खाले मानवीय  प्रििुणको कारण 
मानव जीवन उच्च जोशखममा रहेकोले गाउँपाललकाले आफ्नो पाललकाको अवस्था र अध्ययनलार्ा आधार 
ललएर प्रलतकूल वातावरण सधुार तथा स्तरोन्नतीको लालग स्थानीय नीलत तजुामा गरी कायाान्वयन गने  , 

• पाललका के्षर लभर ध्वनी प्रििुण लनयन्रण तथा रोकथामका लालग प्रभावकारी कायाक्रम तजुामा तथा 
कायाान्वयन गन े,   

• समिुाय तथा षवलभन्न समहूलार्ा नसारी स्थापनाको लालग प्रोत्साहन गने, 
• गाउपाललका के्षर लभर लनजी र सावाजलनक जमीन तथा सडकका िूवै षकनारामा जनपररचालन गरर 

बृक्षारोपण अलभयानका माध्यमले हररयाली प्रविानका कामहरू,  

• षवलभन्न जनचेतनामूलक कायाक्रमका माध्यमले पाललकालार्ा हराभरा बनार्ा स्वच्छ वातावरण प्रबिानको 
लालग उच्च प्राथलमकताका साथ कायाक्रम संचालन गने , 

• पाललका लभरका सवै सामिुाषयक ,संस्थागत र लनजी षवद्यालयहरूमा वातावरण संरक्षण र प्रविानका 
षविय पाठ्यक्रममा समावेि गना सरोकारवालहरूसंग छलफल र षवमिा गने , कक्षामा छारछारालार्ा 
अलभमखुीकरण गने, षवलभन्न प्रलतयोलगता संचालन गने , 

• स्वच्छ र स्वस््य वातावरण प्रविान अलभयानलार्ा टेवा पगु्ने गरी वातावरण संरक्षण र प्रबिानमा 
लसजानिील काम गने घरपररवार वा समिुायलार्ा परुस्कृत गना परुस्कार स्थापनाको पहल गने ,  

• गाउँपाललका स्तरीय षवपि व्यवस्थापन सलमलतको सशचवालयको काम ,सलमलतको वैठक व्यवस्था र 
लनणाय कायाान्वयन तथा समन्वयका काम,  

• षवपि व्यवस्थापन आवलधक प्रलतकाया योजना तजुामा र सो अनसुार वाषिाक कायाक्रम तजुामा, 
कायाान्वयनका काम। 

• षवपि पूवाको तयारी लगायत षवपि पिातको खोजतलास, राहत र पनुःस्थापनाको लालग तयारी  र 
संस्थागत समन्वयका कामहरू , 

• षवपि व्यवस्थापन सम्वशन्ध वाषिाक कायाक्रम तजुामा, संस्थागत समन्वय एवं सहयोगी संघसंस्था एवं 
साझेिारहरूको षववरण अद्यावलध, समन्वय र साझेिारी , 

• षवपि सम्वशन्ध जनचेतना अलभबृिी, समिुायको सिशक्तकरण तथा पाललका स्तरका सवै षकलसमका 
योजना कायाक्रम तजुामा र कायाान्वयनमा षवपि न्यूनीकरणको षवियलार्ा प्राथलमकतामा राखी संचालन 
गने गराउने बारे छलफल र समन्वय गने  ,  

• षवपि व्यवस्थापन सम्वन्धमा प्रिेि स्तरीय र  राषिय नीलतको अनिुरण गरी स्थानीय स्तरमा षवपि पूवा 
तयारी र प्रलतकायाको आधार खडा गने  

• षवपिको भयावह अवस्थासंग जधु्न र आकशस्मक खचाको जोहो गने पाललका स्तररय षवपि व्यवस्थापन 
कोि खडा गना आधार खडा गना गाउँ कायापाललकालार्ा सहजीकरण गने, 

• उपिाखाले गने भनी िाखा प्रमखु , कायाालय प्रमखु र कायापाललकाले तोकी दिएका कामहरू सम्पािन 
गने गराउने , 

 

३. शिक्षा तथा सामाशजक षवकास िाखा : यस िाखा अन्तगात शिक्षा तथा खेलकूि षवकास 
उपिाखा, मषहला,बालबाललका, लैंलगक षवकास तथा सामाशजक षवकास उपिाखा , पंजीकरण तथा सामाशजक 
सरुक्षा उपिाखा सषहत ३ वटा उपिाखाहरू रहनेछ । यस िाखा अन्तगात उपिाखागत सम्पािन हनेु प्रमखु 
कायाहरूको षववरण िेहाय बमोशजम रहनछे । 
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 शिक्षा, यवुा तथा खेलकूि षवकास उपिाखा      
• पूवा प्राथलमक ( Pre-school ) तथा आधारभतू षवद्यालय (कक्षा १ िेशख कक्षा ८ सम्म ) संचालनको 

अनमुलत प्राप्त षवद्यालयको नक्िाकंन, अनमुलत, समायोजन तथा लनयमन काया, 
• प्रारंलभक बाल शिक्षा तथा षवद्यालय शिक्षा,अनौपचाररक शिक्षा,खलुा तथा वैकशल्पक शिक्षा, लनरन्तर 

लसकार्ा तथा षविेि शिक्षा सम्वन्धी नीलत , योजना तजुामा तथा लनयमन , 
• प्राषवलधक शिक्षा तथा व्यवसाषयक ताललमको योजना तजुामा, संचालन, अनमुलत र लनयमन  
• षवद्याथी प्रोत्साहन , षवद्याथी लसकार्ा परीक्षण तथा छारबृत्ती षवतरण र व्यवस्थापन , 
• आधारभतू तहमा कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन तथा समन्वय , 
• माध्यलमक षवध्यालय संचालनको लालग कक्षा ९ िेशख कक्षा १२ सम्मको स्वीकृती प्राप्त सवै माध्यलमक 

षवध्यालयको िैशक्षक नीलत , लनयम, मापिण्ड,योजना लनमााण, कायाान्वयन तथा लनयमन सम्बन्धी कामहरू, 
• िैशक्षक षवकास, अध्ययन अध्यापनको अवस्था,पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीको षवतरण र 

व्यवस्थापन,िैशक्षक प्रिासन, षवियगत शिक्षकको अवस्था, शिक्षक षवद्याथी अनपुात, भौलतक पूवााधारको 
अवस्था लगायत नगर शिक्षा ऐन र लनयमावलीले तोके बमोशजमका कामहरू , 

• माध्यलमक तहमा ललर्ाने परीक्षा संचालन, समन्वय तथा अनगुमन सम्बन्धी कामहरू , 
• षवद्यालय तहमा पसु्तकालयको संचालन , परपलरकाको उपलव्धता, समिुायमा पसु्तकालय, वाचनालय, 

सामिुाषयक लसकार्ा तथा अध्ययन केन्र संचालनको अवस्था र व्यवस्थापन, 
• सवै तहमा गाउँपाललक स्तरीय पाठ्यक्रमको लनधाारण, नैलतक शिक्षा, वाल षवकास केन्र तथा पूवा  

प्राथलमक षवद्यालयहरूको षवकास , षवस्तार र व्यवस्थापनको कायाहरू 
• स्थानीयस्तरमा यवुा जागरण, सिक्तीकरण र पररचालन , नीलत, लनयम तजुामा र कायाान्वयन, 
• स्थानीयस्तरमा यवुा सीप, उद्यमशिलता तथा नेततृ्व षवकासका कामहरू  
• यवुा लशक्षत षवलभन्न षक्रयाकलाप संचालनका लालग स्थानीय र बाह्य संघसंस्थासंग समन्वय, सहकायाका 

कामहरू 
• स्थानीय स्तरमा खेलकूिको षवकास र प्रविान सम्वशन्ध कामहरू, 
• षवलभन्न षकलसमका खेलकूि पूवााधारको षवकासका कायाक्रम तजुामा तथा खेलकूि प्रलतयोलगता आयोजनामा 

टेवा र प्रोत्साहन , 
 

मषहला, बालबाललका, लैंलगक तथा समाशजक षवकास उपिाखा 
• मषहला हकषहत सम्वन्धी नीलत, लनयम ,योजना तजुामा, कायाान्वयन, समन्वय र लनयमन, 
• मषहलाको आलथाक,सामाशजक,राजनीलतक सिशक्तकरण तथा क्षमता षवकासका कायाहरू, 
• सवै षकलसमका घरेल ु षहंसा लगायत लैंलगक षहंसा लनवारणका लालग लनरोधात्मक,प्रविानात्मक र 

संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्वन गिै षपडीतलार्ा पनु:स्थापना गराउने कामहरू , 
• एकल मषहलाको हकषहत र संरक्षण सम्वन्धी कायाहरू , 
• बालबाललका, षकिोर षकिोरीहरूको हकषहत संरक्षणका लालग स्थानीय नीलत, लनयम , कायाक्रम तजुामा 

तथा कायाान्वयन र लनयमन सम्वन्धी कामहरू , 
• बालमैरी िासकीय प्रवन्ध, बाल क्लवको स्थापना, बाल सञ्जाल गठन, बाल गहृ स्थापना लगायत शिि ु

स्याहार केन्र र बाल षवकास केन्र व्यवस्थापनका कामहरू,असहाय बालबाललका, सडक बालबाललकाको 
संरक्षणको लालग बाल सधुार तथा पनु:स्थापना केन्रको व्यवस्थापन, 

• जेष्ठ नागररकको लगत अध्यावलधक गने, पररचयपर षवतरण,स्वास््य सषुवधा लगायत सामाशजक सरुक्षा 
सम्वन्धी कामहरू ,  

• अपांगता भएका व्यशक्त तथा असहाय , असक्तको लगत अध्यावलधक गने, पररचयपर षवतरण,सामाशजक 
सरुक्षा तथा सषुवधाको व्यवस्थापन र षवतरण सम्वन्धी कामहरू ,  
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• अपांग तथा असक्त मैरी पूवााधार लनमााण र संचालनको व्यवस्था , 
• सामाशजक सरुक्षा तथा सामाशजक समावेिीकरण सम्वन्धी स्थानीय नीलत, लनयम, मापिण्ड तजुामा , 

 
पंजीकरण तथा सामाशजक सरुक्षा उपिाखा 
• संघीय सरकारबाट उपलव्ध सामाशजक सरुक्षा कायाक्रम अन्तगात भत्ता वा बृत्ती पाउने सवैको लगत 

अद्यावलधक गने, तोषकए बमोशजम मालसक बृत्ती सषुवधा उपलव्ध गराउने, 
• व्यशक्तगत घटना िताा ( जन्म,मतृ्य,ुषववाह,बसार्ासरार्ा,सम्वन्ध लबच्छेि र धमापरु धमापरुी सम्वन्धी 

)अलभलेख अद्यावलधक गरी मालसक प्रलतवेिन सम्वशन्धत लनकायमा समयमा पठाउने,  
• व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र घटना िताा सम्वशन्ध सफ्टवेयर र सरकारी लनकायबाट स्वीकृत आधलुनक 

प्रषवलधको प्रयोगबाट घटना ितााको प्रमाणपर षवतरण लगायत लनयलमत प्रलतवेिन प्रस्ततुीका कामहरू , 
• सामाशजक सरुक्षाको कायाान्वयनको लालग संघ र प्रिेि तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनसुार 

संस्थागत सम्पका , समन्वय तथा सहकायाका कामहरू गने , 
• तोषकए अनसुारका अन्य कामहरू, 

 

४. स्वास््य सेवा िाखाः  यस िाखा अन्तगात जनस्वास््य उपिाखा र आयवेुि औिधालय तथा 

बैकशल्पक शचषकत्सा सेवा केन्र समेत २ र्ाकार् रहनछे । उपिाखागत काया शजम्मेवारी िेहाय बमोशजम 
रहनेछ । 

 जनस्वास््य उपिाखा 

• आधारभतू स्वास््य तथा पाररवाररक सरसफार्ा सम्वन्धी नीलत, लनयम, मापिण्ड,कायायोजना 
तजुामा,कायाान्वयन तथा लनयमन सम्वन्धी कामहरू ,  

• आधारभतू स्वास््य सेवाको संचालन तथा प्रविानका कामहरू, 
• स्वास््य संस्थाहरू मध्ये महनौर र अनामा स्वास््य संस्थाहरूमा उपलव्ध प्याथोलजी सेवाको 

षवश्वसनीयताको लालग भएकै जनिशक्तलार्ा प्रशिशक्षत गरी सेवा प्रवाह गना पहल गने। 
• जनस्वास््य लनगरानी ( Public Health Surveliance ) लार्ा लनरन्तरता दिने , 
• प्रबधानात्मक, प्रलतकात्मक ,उपचारात्मक, पनुस्थाापनात्मक स्वास््य सेवामा जोड , 
• OutReach Clinic का माध्यमले स्वास््य सेवा भरपिो बनाउने , 
• िूरिराजमा रहेका स्वास््य चौकीहरूमा सरुशक्षत माततृ्व सेवा सषहत Birthing Center संचालन गरी 

भरपिो सेवा प-ुयाउन पहल गने , 
• आमा र शििकुा लालग तोषकए बमोशजमका सवै षकलसमका खोपहरू समयमा नै लगाउने गरी उपलव्ध 

स्वास््यकमीहरू पररचालन गन े, 
• घातक रोगहरू षवरूिको राषिय अलभयान सफल बनाउन उपलव्ध मानव श्रोतको पररचालन गन े, 
• मषहला स्वयंसेषवकाको पररचालन तथा क्षमता षवकासका कायाहरू, 
• षवश्वमा िेशखन ेलभन्न षकलसमको कोलभड जस्तै नयाँ महामारी संक्रमण लनयन्रणका लालग राषिय नीलत र 

प्राथलमकता अनसुार सचेतात्मक र उपचारात्मक सेवा स्थानीय स्तरमा नै सहजरूपमा उपलव्ध गराउन 
बहूके्षरको सहयोग र साझेिारीका कामहरू , 

• समय समयमा िेशखने र फैललने षवलभन्न षकलसमका महामारी, संक्रामक रोगहरूबाट स्थालनय 
वालसन्िाहरूलार्ा वच्ने वचाउने कायाक्रम तजुामा गने, यस सम्वन्धमा पूवा तयारी गने र षवलभन्न तहका 
सरकार र संघसंस्थाहरू षवच आलथाक तथा प्राषवलधक साझेिारी अलभबृषिका कायाहरू गने गराउने , 
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• स्वास््य के्षरका लालग स्वीकृत राषिय र प्रािेशिक स्वास््य नीलत अनरुूप ्स्थानीय स्वास््य नीलत तजुामा 
गरी एकरूपता कायम गने गराउने । 

• स्वास््य बीमा कायाक्रम षवस्तार लगायत स्वास््य सम्वशन्ध सामाशजक सरुक्षा कायाक्रम कायाान्वयन र 
व्यवस्थापनका कामहरू , 

• पाललका स्तरीय स्वास््य संस्थाको भौलतक षवकास तथा सेवा षवस्तार गरी स्वास््य सेवामा जनताको 
पहूँच बढाउन पहल गने , 

• गाउँपाललका स्तरीय अस्पताल संचालनका लालग व्यवस्थापकीय कामहरू गने , 
• तोषकएको मापिण्ड अनसुार जनरल अस्पताल , नलसाङ होम , उपचार केन्र, स्वास््य शक्ललनक, ल्याव 

सेवा केन्र स्थापना, िताा, संचालनको अनमुलतका लालग स्थानीय मापिण्ड बनार्ा लाग ुगने , 
• स्वास््य चौकीहरूमा तोषकए बमोशजमका अत्यावश्यक औिलधहरूको भरपिो आपूतीको व्यवस्था लमलाउने 

तथा अत्यावश्यक उपकरणहरूको अवस्था लनयलमत जाँच गने,   
• स्वास््य चौकीहरूमा िरबन्िी अनसुारका स्वास््य कमीहरूको पूतीको अवस्था लनगरानी गने र 

कमाचारीको क्षमता षवकासका कामहरू वाषिाक कायाक्रममा समावेि गरी संचालन गने , 
• पाललका स्तरमा स्थाषपत सवै षकलसमका लनजी स्वास््य संस्थाहरू ( अस्पताल,पोली शक्ललनक, ल्याव) र 

औिलध पसलको लनयलमत अनगुमन गरी गाउँपाललका समक्ष प्रलतवेिन पेि गने ,  
• गाउँपाललकाको स्वालमत्वको एम्वलेुन्स संचालनको मापिण्ड लनधाारण गने र लनजी तथा सामिुाषयक 

के्षरबाट संचाललत एम्वलेुन्स संचालनको मापिण्ड लनधाारण र पररमाजान गने ,  
• आकशस्मक स्वास््य सेवाको भरपिो व्यवस्था लमलाउने , 
• आपतकालीन स्वास््य तथा महामारी तथा संक्रमण लनयन्रणका लालग आन्तररक र बाह्य साधन श्रोत 

पररचालन गना पहल गने , 
• स्वास््य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापनका कामहरू , 

 
        आयवेुि औिधालय तथा बैकशल्पत शचषकत्सा सेवा केन्र 

• आयवेुि, प्राकृलतक र अन्य परम्परागत बैकशल्पक उपचार पितीको षवकास र षवस्तारमा पहल गने , 
• स्वस्थ जीवनको लालग योगा र ध्यान ( Yoga & Meditation ) मा आकिाण बढाउन समिुाय तथा 

षवद्यालय स्तरमा षवलभन्न अनशुिक्षणका कायाहरू गने,  
 

५) आलथाक प्रिासन तथा राजस्व िाखा : यस िाखा अन्तगात आलथाक प्रिासन ( लेखा) 
उपिाखा र राजस्व प्रिासन उपिाखा समेत २ वटा उपिाखाहरू रहने छ । यस िाखा मातहत सम्पािन 
हनेु कामको षववरण लनम्नानसुार रहनेछ । 

 
आलथाक प्रिासन ( लेखा) उपिाखा 
• आलथाक कायाषवलध सम्वन्धी नीलत, लनयम,कायाषवधी तजुामा र कायाान्वयन  
• आलथाक प्रिासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कामहरू , 
• वाषिाक बजेट तजुामा ,बजेट सीमा लनधाारण, शििाकगत व्ययको अनमुान तयारी, 
• स्थानीय संशञ्चत कोि तथा आकशस्मक कोिको व्यवस्थापन,  
• लेखा व्यवस्थापन, खचा, राजस्व,घरौटी, कायासंचालन कोि तथा अन्य स्थानीय कोि तथा  सम्पशत्तको 

एकीकृत षववरण तयारी , 
• गाउँसभाबाट स्वीकृत बाषिाक बजेट अनसुार आलथाक कारोवारको लेखाकंन, लनयन्रण र व्यवस्थापन , 
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• चाल ुआ.व. को राजस्व तथा व्ययको प्रगतीको आधारमा आगामी आ.ब.को बाषिाक आय अनमुान तयार 
गरी राजस्व परामिा सलमलत समक्ष पेि गने, 

• लनयमानसुार आन्तररक तथा पूवा लेखापररक्षण गरार्ा अशन्तम लेखापररक्षण गराउने , 
• लेखापररक्षण प्रलतवेिन अनसुार कायम बेरूजहुरूको लगत तयारी गने र सो अनसुार लनयलमत गनुा पने, 

फछोट गनुा पने काया गने , 
• लेखा पररक्षण प्रलतवेिनले असूलउपर गनुा पने भलन उल्लेख गरे अनसुार बेरुज ुफछोटका काम सम्पन्न 

गरी बाषिाक प्रलतवेिन कायापाललका र गाउँसभा समक्ष पेि गने , 
• गाउँपाललकाको षवत्तीय कारोवारको स्वीकृत सफ्टवेयरको संचालन र उपयोगबाट लेखापालनको आधलुनक 

प्रषवलधको प्रयोग गने , 
• पारििी लेखा प्रणाली अनिुरण गरी आलथाक अनिुासन कायम गने गराउने  , 
• गाउँपाललकाको बाषिाक खरीि योजना तयारीमा सहयोग गने, 
• कायापाललका वा कायाालय प्रमखुले मांगेका आलथाक प्रिासन  षवियमा राय सल्लाह दिने ,  

 
       राजस्व प्रिासन उपिाखा 

• गाउँपाललकाको राजस्व नीलत, लनयम तजुामा ,कायाान्वयन तथा लनयमन सम्वन्धी काम, 
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ , गाउँपाललकाबाट जारी ऐन लनयम, कायाषवलध  र प्रचललत संघीय 

र प्रिेि कानून बमोशजम स्थानीय तहको अलधकार के्षर लभरका शििाकहरूमा गाउँसभाले तोकेको िरमा 
राजस्व संकलन तथा िाशखला, 

• :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ jxfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns, ;jf/L ;fwg s/_,;]jf z'Ns 

b:t'/, ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/~hg 

s/, dfnkf]t ;Íng   
• बाषिाक बजेटले प्रके्षपण गरे अनसुार राजस्व असूलीका लालग आन्तररक र बाह्य सरोकारवालाहरूसंग 

लनयलमत समन्वय र सहकाया , 
• राजस्व चहुावट लनयन्रणका लालग आवश्यक सचेतात्मक कायाहरू , करिाता शिक्षा तथा करिाता 

सम्मान कायाक्रमहरू , 
• प्राकृलतक श्रोतको उपयोग सम्वन्धी स्थानीय नीलत लनयम तजुामा तथा संघ र प्रिेि स्तरीय मापिण्डको 

पालना , 
• कानून बमोशजम ढंुगा,लगट्टी,बालवुा,माटो,स्लेट,लगायत प्राकृलतक एवं खनीज पिाथाको सवेक्षण, अन्वेिण, 

उत्खनन र रोयल्टी संकलन र तोषकए बमोशजम बांडफांड , 
• बाकी बक्यौता राजस्व रकमको लगत अद्यावलधक र असूल उपर गने गराउने, 
• गाउँपाललकाको कुल आम्िानीको मालसक, चौमालसक र बाषिाक एकीकृत प्रलतवेिन तयारी, 
• राजस्व परामि्ा सलमलतको सशचवालयको काया शजम्मेवारी, 
• प्रचललत कानून र कायापाललकाले तोके बमोशजमका कामहरू , 

 

६. आन्तररक तथा पूवा लेखापररक्षण िाखा : कानूनमा व्यवस्था भए अनसुार यस उपिाखाले िेहाय 
बमोशजम काया सम्पािन गनेछ ।  
• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ७७ (२ ) बमोशजम गाउँपाललकाको समष्टीगत आय 

( राजस्व समेत ) र व्यय ( खचा )को आन्तररक लेखा परीक्षण गने, 
• कायापाललकाले तोकेमा भकु्तानी पूवा गरीने परीक्षण ( पूवा लेखा पररक्षण ) गने, 
• आन्तररक लेखापरीक्षण प्रलतवेिन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत माफा त  कायापाललकामा पेि गने  
• गाउँपाललकाको प्रत्येक बिाको अशन्तम लेखापरीक्षणको प्रलतवेिन सरुशक्षत राखे्न, 
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• अशन्तम लेखापरीक्षण कायामा सहयोग,समन्वय र सहजीकरण गने, 
• लेखापालन सम्वन्धमा क्षमता षवकास कायाक्रम तजुामा र कायाान्वयन गने,  
• गाउँसभाबाट गठन हनेु लेखा सलमलतको सशचवालयको काम गने , 
• वडा र गाउँपाललका स्तरबाट संचालन भएका भौलतक षवकास लनमााणको काममा सिुासन कायम गना 

गरीने सावाजलनक सनुवार्ा, सावाजलनक परीक्षण र सामाशजक परीक्षणका काममा सहयोग र समन्वय गरी 
सो सम्वशन्ध प्रलतवेिन संकलन र अलभलेशखकरण गने, 

• पाललकाको आलथाक कारोवारलार्ा पारििी बनार्ा खचा प्रणालीमा बेरूज ु हनु नदिनका लालग लेखा 
िाखासंग सहकाया गरी सम्वशन्धत कमाचाररहरू, उपभोकता समूह र शजम्मेवार पिालधकारीको लालग 
अनशुिक्षण तथा अलभमखुीकरण कायाक्रम संचालन गने , 

• आन्तररक तथा पूवा लेखापररक्षण उपिाखाले गने गरी कानूनले तोकेका कामहरू, 
 

६. आलथाक क्षेर षवकास िाखा :  यस िाखा अन्तगात कृषि तथा मत्स्य षवकास उपिाखा, 
पिपंुछी षवकास उपिाखा र सहकारी,पयाटन, उद्योग,श्रम तथा रोजगार प्रविान उपिाखा सषहत ३ वटा 
उपिाखाहरू रहने छन । यस िाखा माफा त षवियगत रूपमा प्रमखु कायाहरू सम्पािन गना पने कायाशजम्मेवारी 
रहनेछ । 

 
कृषि षवकास उपिाखा 
• कृषि षवकास, कृषि प्रसार, कृषि उत्पािन र व्यवस्थापन सम्वन्धी नीलत,लनयम, मापिण्ड, योजना तजुामा, 

कायाान्वयन र लनयमन , 
• स्थानीय संभावनाका आधारमा कृषिको व्यवसाषयकरण र षवषवलधकरण गना टेवा पगु्ने गरी प्रोत्साहन 

कायाक्रम तजुामा, साना लसंचार्ा आयोजना संचालन,  
• कृषि समूह्, कृषि सहकारी गठन र संचालनमा प्रोत्साहन तथा कृषि सम्वन्धी संघसंस्थासंग समन्वय र 

सहकाया , 
• कृषि सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, सूचनाको प्रचार प्रसार तथा कृषि त्याकं अद्यावलधक, 
• कृषि बीउलबजनको गणुस्तर परीक्षण, मलखाि, रसायन र औिलधको आपूती व्यवस्थापन,  
• उच्च मूल्ययकु्त कृषिजन्य बस्तकुो प्रविान , षवकास तथा बजारीकरणका कायाहरू , 
• कृिकलार्ा व्यवसाषयक कृषि कायामा उत्प्ररेरत गनार ्कृिक बगीकरण तथा पररचय पर षवतरण,  
• परम्परागत खेती प्रणाली भन्िा पलन कृिकलार्ा आधलुनक खेती तफा  आकषिात गने र स्थानीय माटो, 

हावापानी अनकुुल उच्च मूल्यका कृषि उत्पािनमा अलभप्ररेरत गने,  
• कृषि उत्पािनको लागत घटाउन आवश्यक कृषि औजार र उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन तथा अनिुानमा 

उपलव्ध गराउन पहल गने,  
• कृषि उत्पािन वजारसम्म पहूँच लालग हाटबजारको षवकास र षवस्तारका लालग पूवााधार लनमााण, प्राषवलधक 

सेवा तथा प्रषवलधको प्रसार, कृषि सामाग्रीको आपूती लगायत कृिक क्षमता षवकासका लालग 
अलभमखुीकरण ,ताललम संचालन गने,  

• संघ तथा प्रिेिका कायाक्रमसंग सामञ्जस्य हनेु गरी कृषि षवकासका षवलभन्न कायाक्रमहरू सहकाया तथा 
समन्वयमा संचालन गन ेगराउने, 

• कृिकको आयस्तर बढाउन पाललका लभरका परुाना पोखरीहरूमा मत्स्य षवकास कायाक्रम तजुामा र 
कायाान्वयनको नीलतगत व्यवस्था गरी गररवी न्यूलनकरण कायाक्रम संचालन गने, 

• षकसानलार्ा माछा खेती तफा  आकषिात गना नया पोखरी खन्न , माछा भरूा उत्पािन गना र माछापालन 
गना प्रोत्साहनमूलक अनिुान कायाक्रमहरू तजुामा र कायाान्वयन , 
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• वडाबाट कृषिसंग सम्वशन्धत षवियमा राय सझुाव मांग भर्ा आएमा माग बमोशजमको प्राषवलधक परामिा 
दिने र बडा सलमलतसंग कृषिका षवषवध सवालमा छलफल गने, 

• कृिकहरूबाट कृषिजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोग लनयन्रण र षवलभन्न बालीहरूमा िेशखन े
रोगको उपचारका लालग स्थलगत भ्रमण गरी समस्या समाधानको पहल गने, 

• कृषिमा नषवनतम प्रषवलध र अनभुवको आिान प्रिानको संस्थागत व्यवस्था लमलाउने,  
• तोषकएको कायासम्पािनको चौमालसक प्रलतवेिन कायापाललका समक्ष पेि गने  

 
पिपंुछी षवकास उपिाखा 
• पिपुक्षी पालन तथा स्वास््य सम्वन्धी नीलत,लनयम,कायाक्रम तजुामा र मापिण्ड लनधाारण 
• पिनुश्ल सधुार,षवकास तथा व्यवस्थापनका कायाहरू , 
• पिचुरनका लालग खका को षवकास सम्वन्धी कायाक्रम, 
• पि ुहाटबजारको षवकास तथा षवस्तार लगायत पि ुबधिाला स्थापनका कायाहरू  
• पिपुक्षीको उपचार तथा बीमा र सहज कजाा प्रालप्तका लालग प्रोत्साहन कायाहरू , 
• आधलुनक प्रषवलध र सूचनामा आधाररत पिपुक्षी हाटबजारको पूवााधार लनमााण, कृिकलार्ा प्राषवलधक 

परामिा, क्षमता षवकासका ताललम एवं अलभमखुीकरण र प्रषवलध षवस्तारमा जोड, 
• उन्नत नश्लको बोयर बोका तथा बाख्रा पालनलार्ा प्रोत्साहन गने, 
• स्थानीय जातका लोकल कुखरुा लगायत कानूनले बशजात नगरेका षवलभन्न चराचरुूङ्गी जस्तै कालीज,अस्ट्रीच 

जस्ता चरा मास ुउत्पािनको लालग पालन गना षकसानलार्ा प्रोत्साषहत गने , 
• पिपुालनको संभाव्य के्षरमा उन्नत नश्लका पि ु उत्पािन, मास ु उत्पािन, िूग्ध पिाथा उत्पािनमा 

कृिकलार्ा बढी लाभ हनेु गरी खचा तथा उत्पािन लागत घटार्ा षकसानलार्ा यस तफा  आकषिात गना 
नषवन सोच र प्रषवलधको उपयोगमा जोड, 

• षकसानको आयस्तर बढाउन षवलभन्न औजार र उपकरण प्रयोगमा सहजीकरण र प्रोत्साहन,  
• संघ तथा प्रिेिका कायाक्रमसंग सामञ्जस्य हनेु गरी पिपंुछी षवकासका कायाक्रम सहकाया तथा समन्वयमा 

संचालन गने गराउने, 
• वडा स्तरबाट मांग भएका षवियमा राय सझुाव दिने तथा कृिकहरूबाट पिपंुछी पालन र षवलभन्न 

उपचार सम्वन्धमा मांग भर् आएको षवियमा तत्काल सनुवार्ा गरी उपयकु्त राय परामिा सषहत स्थलगत 
भ्रमणबाट समस्या समाधान गने, 

• तोषकएको कायासम्पािनको चौमालसक प्रलतवेिन कायापाललका समक्ष पेि गने  
 

सहकारी, उद्योग, पयाटन, श्रम तथा रोजगार प्रबिान तथा उपभोक्ता हकषहत संरक्षण, उपिाखा 

• सहकारी संस्था सम्वन्धी नीलत,लनयम, कायाक्रम तजुामा, मापिण्ड लनधाारण र कायाान्वयन, 
• सहकारी संस्थाको िताा,अनमुलत,खारेजी तथा षवघटनका काम, 
• सहकारी सम्वन्धी षवलभन्न तहका संघसंस्थासंग समन्वय,सहकाया, 
• सहकारीको षवकासका लालग अध्ययन अनसुन्धान लगायत सहकारी संस्थाको काया क्षमता षवकासका 

लालग कायाक्रम तजुामा , 
• सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्वशन्ध स्थानीय मापिण्ड लनधाारण र अनगुमन , 
• पाललका स्तरीय पयाटन नीलत, लनयम,मापिण्ड तयार गरी गरुूयोजना तजुामा तथा कायाान्वयन,   
• स्थानीय आस्थासंग जोलडएका पयाटकीय तथा सांस्कृलतक महत्वका मठ,मशन्िर ,गमु्वा, मस्जीि र 

परुाताशत्वक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण, 
• प्राकृलतक वा मानव लनलमात पयाटकीय आकिाणका संरचनाहरूको षवकास, स्याहार र संरक्षण, 
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• पयाटनको संभावनाका आधारमा साहलसक पयाटनको षवकासमा जोड , 
• ग्रामीण पयाटनको षवकास र षवस्तारका लालग होमस्टेको स्थापना, षवकास र षवस्तार, 
• ग्रामीण पयाटनको षवकासको माध्यमले रोजगारी लसजाना भर्ा गररवी न्यूनीकरणमा टेवा पगु्ने हिुा िक्ष 

जनिशक्तको षवकासका लालग लनजी के्षरसंग सहकाया गने , 
• पयाटनको षवकासमा लनजी के्षरलार्ा आकषिात गना सावाजलनक लनजी साझेिारीमा आधाररत योजना कायाक्म 

पषहचान गरी लगानीका लालग आकषिात गने , 
• घरेल ुतथा साना उद्योग एवं लघ ुउद्योगको षवकासका कायाक्रम तजुामा सषहत उद्यमिीलता प्रवधानका 

कामहरू । 
• लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग लगायत व्यापाररक फमा तथा पसल िताा, अनमुलत, नषवकरण,, खारेजी 

तथा लनयमनका कामहरू, 
• गाउँपाललका लभरको खानी तथा खलनज पिाथाको संरक्षणका लालग नीलत, लनयम, मापिण्ड तजुामा, 
• खानी तथा खलनज पिाथा सम्वन्धी सूचना तथा त्यांक संकलन, अलभलेखन र भौगोललक नक्िा तयारी  
• रोजगार प्रवधान तथा गररवी लनवारण सम्वन्धी नीलत, रणनीत ,लनयम तजुामा , 
• गाउँपाललका के्षरमा बेरोजगारहरूको त्यांक संकलन ,प्रकािन र सूचना प्रणाली स्थापना , 
• पषहचान भएका गररव घरपररवार र लशक्षत समूहलार्ा पररचय षवतरण, गा.पा.स्तरका आयोजना 

,कायाक्रममा लनशित दिन सम्म रोजगारीका अवसर लसजानाको प्रत्याभतूी, 
• सवै तहका सरकार र रोजगारिाता संघसंस्थासंग रोजगारीका अवसरमा पहँूचका लालग सहकाया र 

समन्वय , 
• बैिेशिक रोजगारीमा सीपयकु्त जनिशक्त षवकासका कायाक्रम तजुामा तथा िक्ष जनिशक्त तयारीका लालग 

श्रोत साधन पररचालन , 
• बैिेशिक रोजगारी सम्वन्धी रोजगार सूचना प्रणालीको स्थापना र प्रचार प्रसार, 
• श्रम िोिण हनु नदिन आवश्यक व्यवस्था लमलाउने ,  
• आम उपभोक्ताहरुको सवोत्तम षहतलार्ा प्रविान गना उपभोक्ता अलधकार तथा हकषहत सम्वन्धी राषिय 

नीलत ,ऐन, लनयम, कानूनको आधारमा पाललका स्तरीय लनयम तथा मापिण्ड तजुामा गरी उपभोक्ता 
अलधकारको संरक्षण गने गराउने , 

• िैलनक उपभोग्य स्थानीय बस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण तथा मापिण्ड लनधाारण , 

• आम उपभोक्ताले प्रयोग गने खाद्य पिाथाको गणुस्तर परीक्षण, बजार अनगुमन र लनयन्रण , 

• उपभोक्ता जागरण तथा व्यवसायीलार्ा उपभोक्ता प्रलत शजम्मेवार बनाउन अन्तरषक्रया र जनचेतनामूलक 
कायाक्रम तजुामा र कायाान्वयन । 

• उत्पािक र उपभोक्ता मैरी हाटबजारको षवकास,पूवााधार लनमााण तथा व्यवस्थापन , 
• स्थानीय व्यापार तथा व्यवसाय प्रवधानमा सहजीकरण र लनयमन 
• खाद्य प्रयोगिाला स्थापना र गणुस्तर परीक्षण , लनयन्रण र लनयमन 
• प्रचललत कानूनबाट स्थानीय तहले गने भनी तोषकएका कामहरू , 
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अनसूुची  - ११            
                 संगठन संरचनाको आधारमा प्रस्ताषवत पिहरूको कायाषववरण  
     
यस गाउँ कायापाललकाको नयाँ पररमाशजात संगठनात्मक संरचना अनसुार कायम हनेु िाखा र सो अन्तगात रहने 
उपिाखाको लालग प्रस्ताषवत अलधकृत तहका िरबन्िीको पि अनसुारको कायाषववरण िेहाय बमोशजम हनेुछ । 

िाखा/उपिाखा  पिको नाम पि 
संख्या 

           कायाषववरण 

कायापाललकाको 
कायाालय 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत 

१  :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ sf] bkmf *$-@_ adf]lhd 
k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] sfd st{Jo / clwsf/df pNn]lvt 
sfdx? ug]{ u/fpg] , 

 ufp sfo{kflnsf / ufp;efsf] ;lrj eO{ sfdug]{ .  
 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !% adf]lhdsf] 

:yfgLo :t/df ljsf; |lgdf{0f tyf ;]jf k|jfx ;DjGwL tf]lsPsf 
If]qx?sf] kl/rfng, ;dGjo / k|aWb{gsf sfdx? ug]{ . 

 sfo{kflnsfn] :jLs[t u/]sf] ufpkflnsfsf] sfo{;Dkfbg 
lgodfjnL  @)&$ / sfo{ljefhg lgodfjnL @)&$ cg';f/ 
tf]lsP adf]lhdsf sfdx? ;Dkfbg ug]{ u/fpg]  

 :jLs[t b/aGbL cg';f/ sfo{kflnsf / cGtu{tsf ;j} zfvf, O{sfO 
/ j8f sfof{nosf sd{rf/Lsf] lgo'lSt,, kb:yfkgf, sfo{ lgodg, 
d"Nofs+g, /  lgoGq0f ug{] u/fpg] .  

 ;'zf;gdf cfwfl/t ;]jf k|jfx /  ljsf; lgdf{0fsf sfdx? 
ufpkflnsfsf k|To]s  txdf cg'e"lt x'g] u/L sfof{Gjog ug{ 
pRr k|fyldstfsf;fy sfd ug]{ . 

 sfo{;Dkfbgdf k|dfjsf/Ltf Nofpg sfo{lhDd]jf/L ;DaGwL 
ljifoIf]qdf Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d th'{df u/L sd{rf/Lsf] 
bIftf clea[WbL ug{{] .  

 ufp;efn] :jLs[t u/]sf] aflif{s ah]6 sfof{Gjogsf nflu pRr 
cfly{s cg'zf;g kfngfsf] cfwf/ tof/ ug]]{ / cfGtl/s lgoGq0f 
k|0ffnLnfO{ ;'b[9 agfpg] . 

 ufpkflnsfsf] clwsf/ If]q leqsf cfGtl/s >f]t;fwg ;+sng 
/ pkof]udf kf/blz{tf sfod ug{] u/fpg] Pj+ gofF >f]tsf] 
vf]hLsf nflu cfGtl/s / afXo ?kdf cWoog ug]{ u/fpg]  .  

 ufp:t/df k|sf]k Joj:yfkgsfnflu cfsl:ds sf]if :yfkgf 
nufot cfjZos >f]t;fwg h'6fpg ;/f]sf/jfnf lgsfo;+u 
;dGjo / ;xsfo{ ug{] .  

 ufp:t/sf ljleGg ;/sf/L lgsfo, lghL If]q tyf u};;sf 
;+rfngdf /x]sf sfo{s|dsf] ;dGjo, ;'kl/j]If0f, d"Nofs+g / 
;dLIff u/L k|ltj]bg sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{,  

 ;+3Lo ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/sf ljleGg dGqfno, lgsfoaf6 
k|bQ lhDd]jf/Lsf sfdx? ;Dkfbg ug{] u/fpg] .   

 cfk'mdf cGtlg{lxt /x]sf] clwsf/ / lhDd]jf/L dftxt clws[t 
jf cGo ;Da4 sd{rf/LnfO{ k|Tofof]hg u/L  sfof{Gjog ug{]] .  

 sd{rf/Lsf] sfo{ ;Dkfbg d"Nofs+g ug{ ;'kl/j]Ifs tf]Sg] / ;j} 
sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"Nofs+g ug{] u/fpg] Joj:yf ldnfpg] .  

 cGt{/fli6«o ;DaGwsf] sfd ug{] clws[t gf]8n clws[t tf]Sg] .  
 ufpkflnsfsf] j[xQ/ lxt / k|fyldstf If]qsf] ljsf;df 6]jf k'Ug] 

u/L /fli6«o / cGt//fli6«o gu/x?;+u ;xsfo{sf k|fylds If]q 
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klxrfg u/L elulg ;DaGw :yflkt ug{ ;dGjosf/L e"ldsf 
lgjf{x ug]{ .    

 /fli6«o tyf cGt/fli6«o ;+w,;:yf,;~hfnx?sf] ;b:otf lnbf 
ufp kflnsfsf] lxt k|aWb{g x'g] ePdf dfq ;b:otf lng / eO{ 
/x]sf] ;b:otf k'g/fjnf]sg u/L sfo{kflnsf ;dIf k|ltj]bg lbg]  

 ufp kflnsfsf] tkm{af6 ;Ddfg lbg'kg]{ ljb]zL /fi6|sf ;Ddflgt 
JolStTjx? tyf ;+3;+:yfsf {] kbflwsf/Lx?af6 ufpkfnlsfdf 
e|d0f x'bf gu/sf] ;fFrf] x:tfGt/0f P+j clegGbg h:tf 
cf}krfl/s :jfut sfo{s|dsf] ;dGjo / ;xhLs/0f ug{] .  

 cfk;L lxt k|j4{g / l;sfO{sf] nflu cWoog, cjnf]sg e|d0f 
sfo{qmdx? ldnfpg], ;dGjo / ;xhLs/0f ug{] .  

 sfo{kflnsfaf6 tf]lsPsf] tyf lgb]{lzt sfdx? sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] , 

 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ adf]lhd ufpkflnsfn] ug]{ 
egL tf]lsPsf sfdx? ;Dkfbg ug{ sfo{kflnsfnfO{ ls|ofzLn 
agfpg ;dGjosf/L e"ldsf lgjf{X ug]{ . 

 k|rlnt P]g, lgod tyf lgb{]zgaf6 clVtof/ ul/Psf / tf]lsPsf 
cGo sfd ug{] u/fpg] . 

सामान्य प्रिासन 
िाखा 

अलधकृत सातौ वा 
छैठौ तह प्रिासन 

१  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 

sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 

sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 k|zf;g zfvfsf] zfvf k|d'vsf] lhDd]jf/Ldf dftxt ;j} 

pkzfvfx?sf] sfdsf] ;'kl/j]If0f / lgu/fgL u/L sfddf 

k|efjsf/Ltf Nofpg] . 

 dftxt clws[t tyf ;xfos sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg 

d"Nof+sg u/L sfof{no k|d'v ;dIf k]z ug]{ . 

 sfof{no ;+rfng tyf Joj:yfkgsf nflu ;Dk"0f{ k|zf;lgs 

sfo{x? ug]{ u/fpg] . 

 :jLs[t b/aGbLsf kbx?df sd{rf/L lgo'lSt, a9'jf, ;?jf, 

sfo{lhDd]jf/L x]/km]/sf sfdx? ug]{ . 

 sfo{kflnsf nufot tf]lsP adf]lhdsf ;ldlt tyf 

pk;ldltx?sf] a}7s Joj:yfkg, df{OGo"6 tof/L Pj+ lg0f{o 

sfof{Gjogsf nflu ;DalGwt OsfO{df k7fpg] . 

 ;d:t sfof{nosf] nflu cfjZos ;fdfgx? :jLs[t aflif{s v/Lb 

of]hgf cg';f/ v/Lb u/L cfk"tL{ ug]{ . 

 kflnsfsf] kbflwsf/Lx? nufot sfo{kflnsfsf] sfof{no / 

dftxt ;j} O{sfOx?df sfo{/t sd{rf/Lx?sf] sfo{Ifdtf /  

sfo{bIftfdf ;'wf/ Nofpg cfjlws hgzlSt ljsf; of]hgf 

th{‘'df u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 

 kflnsfsf] sfo{If]q leqsf cTofjZos ;]jf e/kbf]{ / ;'ne 

t/Lsfn] pknJw u/fpg] Joj:yf ldnfpg] . 

 ufpkflnsf If]qdf jftfj/0f ;'wf/ u/L :j:Yo / :jR5tf sfod 

ug{ agfpg ;dGjofTds sfo{s|d th{'df u/L sfof{Gjog ug]{ . 

;fy} ;/;kmfO{sf nflu pknJw ;fwg>f]tsf] lskmfotL pkof]u 

u/L :jR5 jftfj/0f tof/df of]ubfg ug]{ . 

 sfof{nosf] kfnf]kx/f, ;/;kmfO{ / zflGt;'/Iff Joj:yfsf ;fy} 

lje"if0f, cn+sf/, ;Ddfg tyf cltly ;Tsf/sf sfdx? ug]{ . 

 sfo{kflnsf tyf sfof{no k|d'vaf6 tf]lsPsf cGo sfdx? ug]{ 

u/fpg] . 



77 
  

 j8f sfof{nox?sf] sfdsf] ;dGjo / ;xhLs/0f u/L ;]jf 

k|jfxdf k|efjsf/Ltf Nofpg ;xof]u ug]{ .  

सहायक प्रिासन 
सहायक पाँचौ तह 

४  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht / tf]lsPsf] pkzfvfn] ug]{ egL 
lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf 
/lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 ;f=k|=zfvf dftxt /xg]] k|zf;g tyf hgzlSt pkzfvf, a}7s 
Joj:yf tyf lzi6frf/ pkzfvf, v/Lb tyf e08f/ pkzfvf, 
ljkb Joj:yfkg tyf cfsl:ds ;]jf pkzfvfsf] k|d'vsf] 
x}l;otdf dftxt ;xfos sd{rf/Lx?nfO{  sfo{ljj/0f tof/ u/L 
sfo{lhDd]jf/L tf]Sg] / sfo{;DKffbg kmf/ddf;'kl/j]Ifs eO 
d"Nof+sg ug]{ . 

 Zffvfsf] sfo{ljj/0fdf pNn]v ePsf] cfˆgf] pkzfvf;+u 
;DjlGwt sfdx? zfvf k|d'vsf] lgb]{zgdf ;Dkfbg ug]{ 

 zfvf k|d'v tyf sfof{no k|d'vaf6 lgb]{lzt tyf tf]lsP 
adf]lhdsf sfdx? ug]{ u/fpg] . 

 

 अलधकृत छैठौ तह 
प्रिासन  
(योजना तथा 
अनगुमन उपिाखा) 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 ufpkflnsfsf] bL3{sfnLg ;f]r ;lxtsf] gLlt,/0fgLlt / 
k|fyldstfdf cfwfl/t cfjlws ljsf; of]hgf lgdf{0f sfdsf] 
;+of]hg ug]{ , 

 ufpkflnsf :t/Lo ljsf; sfo{s|d ;DjGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 
tof/L / lgodg ;DjGwL sfdx? ug]{, 

 :yfgLo txsf] of]hgf tyf ah]6 th'df lbUbz{g adf]lhd of]hgf 
th{'dfsf r/0f / k|s[of k"/f u/L aflif{s ljsf; sfo{s|d / ah]6 
th'{df ug]{ , 

 ;+3af6 :jLs[t /fli6\o of]hgf tyf k|b]z :t/Lo of]hgfsf gLlt 
tyf k|fyldstf :yfgLo txsf] of]hgf th'{dfsf] cfwf/ x'g] u/L 
ufp :t/Lo of]hgf th"{df ug{ ljz]if Wofg lbg] . 

 Aflif{s of]hgf th'{df ubf{ g]kfnn] u/]sf] k|ltj4tf kfngf ug]{ u/L 
lbuf] ljsf; nIf - SDG _ sf lgwf{l/t p2]Zo / /fli6\o nIf k|fKt 
ug{ ;xof]u k'Ug] u/L :yfgLos/0f ug]{ / ;/f]sf/jfnfx?nfO{ 
cled'vLs/0f ug]{ , 

 ufp:t/Lo dWodsfnLg vr{ ;+/rgf -  MTEF_ tof/ u/L ;f]lx 
cfwf/df k|fyldstf k|fKt cfof]hgfdf ah]6 ljlgof]hg ug]{ 
Joj:yf cjnDjg ug]{ .\ 

 ljsf; lgdf{0fsf sfddf :yfgLo hg;xeflutf h'6fpg ;f] 
;DjGwL gLlt / sfo{ljlw sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L nfu' ug{] 
u/fpg] , 

 pkef]Stf ;ldlt kl/rfng ;DjGwL sfo{ljlw th'{df tyf :jLs[t 
u/L tbg'?kf pkef]Stf ;ldltsf] Ifdtf ljsf;sf sfo{sd 
;+rfng ug]{ , 

 ljsf; cfof]hgfsf] cg'udg tyf d"Nof+sgsf] sfo{of]hgf :jLs[t 
u/L r]slni6sf] cfwf/df ljifout cg'udg ug]{ / k|To]s 
cg'udgsf] k|ltj]bg tof/ u/L sfo{kflnsf ;dIf k|:t't ug]{, 
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 ljsf; cfof]hgfsf] rf}dfl;s / aflif{s ;dLIff ug]{ / ;dLIffaf6 
b]lvPsf sldsdhf]/L ;'wf/sf] nflu sfo{kflnsf dfkm{t lgb]{lzt 
ug]{ , 

 ? !) s/f]8 eGbf a9L nfutsf cfof]hgf k"/f ePsf] @ aif{ kl5 
afXo k/fdz{bftfsf] ;]jf dfkm{t k|efj d"Nof+sg u/fO{ ;f] gtLhf 
sfo{kflnsfsf k]z ug]{, 

 sfo{s|d sfof{Gjog ubf{ l;lsPsf /fd|f tyf ;an kIfsf] clen]v 
/fvL cGo cfof]hgfsf nflu dfu{bz{gsf] ?kdf u|x0f ug{ ;j}nfO{ 
hfgsf/L u/fpg] Joj:yf ldnfpg] . 

 pkzfvf cGtu{t sfo{/t ;xfos sd{rf/Lx?nfO{ pgLx?n] ug]{ 
sfdsf] sfo{lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / ;'kl/j]Ifssf] 
x}l;otdf pgLx?sf] sfo{;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ , 

 अलधकृत छैठौ 
तह(सूचना प्रषवलध) 
सूचनाप्रषवलध तथा 
अलभलेख उपिाखा  

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 

 ufp sfo{kflnsfsf] ;j} a}7ssf lg0f{ox?, ufpkflnsfsf] ;j} 
;"rgf tyf dxTjk"0f{ b:tfj]hx? Digitize ?kdf ;+/If0f u/L 
clen]v /fVg], 

 ufp;ef, sfo{kflnsf tyf sfof{noaf6 ePsf ;fj{hlgs 
;/f]sf/sf dxTjk"0f{ lg0f{o Pj+ ;"rgfx? sfof{nosf] j]e;fO{6df 
cknf]8 ug]{ / j]e;fO{6 lgoldt ?kdf ck8]6 ug]{, 

 ;"rgfsf] xs ;DjGwL sfg"gdf tf]lsPsf ;"rgfsf] xssf] 
sfof{Gjogsf sfdx? ;Dkfbg ug]{, 

 ufpkflnsf If]q leq 100 Watt Ifdtf ;Ddsf FM Radio 

;+rfngsf] nflu O{hfht lbg] , 
 j8f sfof{nox?df h8fg ePsf] k|ljlw ljsf; / cgnfO{g 

k|0ffnLsf] lgoldt cg'udg / ;+ef/ u/L hg:t/df k|jflxt x'g] 
;]jf cj?4 gx'g] Joj:yfsf] lgu/fgL ug]{ , 

 ;"rgf,;+rf/ / k|ljlwsf] ljsf;sf] nflu sfo{kflnsf :t/df 
sfo{/t sd{rf/Lx? / j8f sfof{nosf sd{rf/Lx?af6 k|jflxt 
u/Lg] ;]jf tyf ;Dkfbg x'g] sfdx? k|ljlwd}qL agfO{ 
sfo{;Dkfbgdf k|efjsf/Ltf Nofpg sd{rf/Lsf] of]Uotf, kb Pj+ 
l;Sg] ?rL / pT;'stfsf cfwf/df Ifdtf ljsf;sf sfo{ ;+rfng 
ug]{ u/fpg], 

 ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwdf cfwfl/t clen]v Joj:yfkg / tYof+s 
Joj:yfkgdf gljgtd k|ljlwsf] k|of]udf hf]8 lbg] , 

 ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwdf cfd hgtfsf] ;xh / ;/n 9+uaf6 
kx"+r a9fpg ;"rgf Pj+ ;+rf/ k|ljlwsf] ljsf; / lj:tf/ ;DjGwL 
sfo{s|d th'{df u/L sfof{Gjogdf Nofpg kxn ug]{ , 

 sfof{no k|d'v tyf zfvf k|d'vaf6 tf]lsP adf]lhd ;"rgf k|ljlw 
;DjGwL cGo sfd ug]{ , 

 cfkm|gf] pkzfvf dftxt sfd ug{ v6fO{Psf ;xfos 
sd{rf/Lx?nfO{ sfo{ lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / pgLx?sf] 
sfo{;Dkfbg d"NoF+sg kmf/fddf ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf d"Nof+sg 
ug]{ , 

 
पूवााधार षवकास 
िाखा 

लसलभल र्ान्जीलनयर, 
सातौ तह  

१  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 
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पूवााधार षवकास 
तथा सावाजलनक 
लनमााण उपिाखा 
समेत ) 

 ufpkflnsfsf] bL3{sfnLg ;f]+r, nIf / p2]Zo k|fKt ug{ ;xof]u 
k'Ug] u/L of]hgf th{'dfsf r/0f k"/f u/L aflif{s gLlt, sfo{s|d 
tyf ah]6 ;ef ;dIf k|:t't u/L ;efaf6 :jLs[t ah]6 tyf 
sfo{s|d sfof{Gjogsf nflu ;j} zfvf, pkzfvf, O{sfO{ , j8f 
sfof{nodf k7fpg] Joj:yf ldnfpg] . 

 ;efaf6 :jLs[t aflif{s gLlt, sfo{s|d tyf ah]6 sfof{Gjogsf] 
rf}dfl;s tyf aflif{s ;dLIff u/L tbg'?k ;'wf/sf] k|s[of z'? 
ug]{ u/fpg] . 

 of]hgf tyf k"jf{wf/ ljsf; zfvfsf] zfvf k|d'vsf] lhDd]jf/Ldf 
dftxt ;j} pkzfvfx?sf] sfdsf] ;'kl/j]If0f / lgu/fgL u/L 
sfddf k|efjsf/Ltf Nofpg] . 

 :yfgLo k"jf{wf/ ljsf;sf nflu oftfoft ;DjGwL gLlt, lgod, 
dfkb08 lgwf{/0f tyf oftfoft u'?of]hgf th{'df ;DjGwL sfdx? 
ug]{ u/fpg] , 

 ;efaf6 :jLs[t k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|d tkm{sf] cfof]hgfx?sf] 
k|fljlws l8hfO{g,O{i6Ld]6 ;lxt lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bg tof/ 
ug]{, k|fljlws ;'kl/j]If0f / /]vb]v ug]{ u/L lgdf{0f sfo{sf] ug]{ 
u/fpg] ,  

 ufpkflnsfsf] lhDd]jf/Ldf /xg] u/L ;+w / k|b]zaf6 x:tfGt/0f 
ePsf ;8s tyf k'nk'n];fx?sf] lgdf{0f, /]vb]v, dd{t ;+ef/sf] 
sfo{of]hgf tof/ u/L tbg'?k sfd ug]{ u/fpg], 

 ;fj{hlgs lgdf{0f ;DjGwL ;j} sfddf u'0f:t/ sfod u/L 
cfof]hgf bLuf] / l6sfp agfpgsf nflu u'0f:t/ lgoGq0f 
dfkb08 tof/ u/L pRr k|fyldstfsf ;fy nfu' ug]{ u/fpg] 
Joj:yf ldnfpg] ,  

 u'0f:t/ lgwf{/0f dfkb08n] lgwf{/0f u/] cg';f/ k"jf{wf/ ljsf; 
sfo{s|dx?df k|of]u x'g] ljleGg lsl;dsf lgdf{0f ;fdfu|Lx?sf] 
u'0f:t/ k/LIf0f ug{ ufpkflnsf :t/Lo u'0f:t/ k/LIf0f tyf 
lgoGq0f Nofj :yfkgf u/L ;+rfngsf] Joj:yf ldnfpg] ,k"jf{wf/ 
;DjGwL cfof]hgf sfof{Gjogsf nflu ;DjGwLt pkef]Stf ;ldlt, 
lgdf{0f Joj;foL tyf ;f{O6 O{Grfh{ k|fljlwsnfO{ cfof]hgfsf] 
ljifodf tyf u'0f:t/ lgoGq0f ;DjGwL cled'vLs/0f lbg] Joj:yf 
ug{] u/fpg] , 

 j8f:t/Lo k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|ddf k|fljlws ;]jf tyf 
;'kl/j]If0f pknJw u/fpg] / j8fdf /x]sf k|fljlwsnfO{ k|fljlws 
;]jf, ;'kl/j]If0f tyf k|ltj]bg lbg'kg]{ ;DjGwdf cled'vLs/0f 
u/fpg]   

 ufpkflnsf :t/df ;kmf vfg]kfgLsf] ;d'lrt ljt/0fsf] k|jGwsf 
nflu tyf 9n lgsf; Joj:yfkgsf] nflu vfg]kfgL tyf 9n 
lgsf; u'?of]hgf tof/ u/L j8f sfof{no / ;d'bfosf] 
;fem]bf/Ldf sfof{Gjogsf] k|jGw ug]{,  

 ufp;efaf6 :jLs[t gLlt leq /lx ;fgf l;+rfO{  sfo{s|dsf 
cfwf/df ;fgf tyf demf}nf l;rfO{ cfof]hgf lgdf{0fsf] ;+efJotf 
cWoog ug]{, DPR tof/ ug]} u/fpg] / :jLs[t cfof]hgf 
sfof{Gjogdf n}hfg] , 

 hn pTkGg lgoGq0f ;DjGwL sfo{s|d th'{df tyf sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] ,  
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 phf{ ljsf; tkm{ ;f}o{ aQL, a}slNks phf{sf >f]tx?sf] cWoog 
tyf klxrfg, ;fgf tyf n3' hnljB'tsf] ljsf; ;DjGwL sfdx? 
ug]} u/fpg] , 

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng ;DJfGwL sfg"gdf Joj:yf eP cg';f/ 
tyf sfo{kflnsfaf6 tf]lsP cg';f/ ;ldlt, pk;ldltsf] j}7s 
af]nfpg], ;lrj jf ;b:osf] x}l;otdf efu lng] jf k|ltlglw 
tf]Sg],  

 Dfftxtsf ;j} k|fljlws sd{rf/Lsf] Ifdtf ljsf;sf nflu kb / 
sfo{rl/q;+u ldnbf] u/L Ifdtf ljsf; sfo{s|d th{‘'df u/L 
sfof{Gjog ug]{ u/fpg] ,  

 Dfftxt ljleGg pkzfvfdf sfd ug{] O{GhLlgo/ / ;xfos 
sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f ;lxt sfo{ lhDd]jf/L tf]Sg] , sfdsf] 
;dLIff ug]{, / aflif{s sfo{‘;Dkfbg d"Nof+sg u/L k]z ug]{ , 

 cfˆgf] zfvf / cGtu{tsf pkzfvf ;d]tsf] Psd'i7 aflif{s 
k|ltj]bg cfly{s jif{ Joltt ePsf] !% lbg leqdf k|d'v 
k|zf;sLo clws[t dfkm{t gu/ sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{ .  

 k"jf{wf/ zfvfsf] sfo{ljj/0fdf tf]lsP adf]lhdsf] sfdx? ug]{ 
u/fpg], 

 ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tkm{ e"pkof]u gLltsf] th'{df tyf zx/L 
ljsf; ;DjGwL u'?of]hgf th{'df nufot gu/ ljsf; ;DjGwL 
sfo{x?sf] ;dGjo / ;xhLs/0f ug]{ . 

 cGo tf]lsP adf]lhdsf] sfdx? ug]{ u/fpg] , 
 सव-र्ान्जीलनयर 

पाँचौ तह प्राषवलधक 
(पूवााधार षवकास 
तथा सावाजलनक 
लनमााण उपिाखा ) 

२  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 ufpkflnsfsf] :jLs[t aflif{s jh]6 tyf sfo{s|d tkm{ k"jf{wf/ 
ljsf; sfo{s|d sfof{Gjogsf] nflu aflif{s sfof{Gjog sfo{of]hgf 
tof/ u/L zfvf k|d'v ;dIf k]z ug]{ / :jLs[t eP cg';f/ sfd 
ug]{ u/fpg] , 

 :jLs[t k"jf{wf/ ljsf; sfo{s|dsf ;j} cfof]hgfx?sf] l8hfO{g 
O{i6Ld]6 ;lxt DPR tof/ ug]{ / :jLs[t DPR sfof{Gjog ug{], 

 ufpkflnsf :t/Lo / j8f :t/Lo ;j} k"jf{wf/sf cfof]hgfdf 
k|fljlwsx?sf] kl/rfng ;'lglZrt ug]{ , 

 cfof]hgf lgdf{0fsf] r/0fdf k|fljlwssf] /]vb]v tyf ;'emfj 
;Nnfxdf cfof]hgf lgdf{0f sfo{ cuf8L a9]sf] ;'lglZrt ug]{ / 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf cfof]hgf :ynsf] lgoldt cg'udg 
u/L k|fljlws ;'emfj / ;NNffx lnlvt ?kdf lbg], 

 ef}lts k"jf{wf/ ;DjGwL gu/:t/Lo  jf k|b]z :t/Lo  sfo{zfvf, 
5nkmn tyf cGt/ls|ofTds sfo{s|ddf v6fO{P cg';f/ efu lng], 

 ljsf; lgdf{0f sfdsf nflu ufp kflnsfsf] :yfgLo gd{; tof/ 
ug]{ , 

 Hofnf tyf lgdf{0f ;fdfu|Lsf] gu/ :t/Lo b//]6 lgwf{/0f ;ldltn] 
lgwf{/0f u/]sf] :yfgLo b//]6sf] cfwf/df b/ ljZn]if0f u/L :jLs[t 
u/fpg] , 

 k|fljlws hgzlStsf] Ifdtf ljsf; ;DjGwL of]hgf lgdf{0fdf 
;xof]u ug]{ , 

 cfkm"n] u/]sf] sfdsf] dfl;s k|ltj]bg zfvf k|dv ;dIf k]z ug]{  
 sfg"gdf tf]s] adf]lhdsf sfdx? ug]{ u/fpg] , 
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सव-र्ान्जीलनयर  
पाँचौ तह प्राषवलधक 
 
(वशस्त षवकास, 
भवन लनमाणा तथा 
र्ाजाजत उपिाखा) 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 ufpkflnsf If]qsf nflu ejg ;DjGwL gLlt, dfkb08, ;f] ;DjGwL 
cWoog, sfo{s|d th'{df , sfof{Gjog tyf lgodg ;DjGwL 
sfdx? ug]{ , 

 /fli6\o ejg ;+lxtf adf]lhd ufpkflnsf If]qsf lgdf{0f x'g] ;j} 
lsl;dsf ejgx?sf] nflu e"sDo k|lt/f]wL ;fj{hlgs ejg tyf 
;+/rgfsf] l8hfO{g tof/ ug]{ , 

 e"sDk lbj;sf dfWodn] ;'/lIft ejg lgdf{0fsf] dxTj / 
cfjZostfsf ljifodf cfdhg;d'bfonfO { ;r]t agfpg]  

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ df tf]lsP cg';f/ ejg 
lgdf{0fsf] O{hfht lbg], gSzfkf; ug]{ tyf lgdf{0f ;DkGg ePkl5 
lgdf{0f ;DkGgsf] k|df0fkq lbg] ,  

 u\fdL0f If]qdf /x]sf / ufpkflnsfn] /]vb]v ug'{kg]{ k'/ftflTjs 
dxTjsf d7dlGb/, k|frLg ejgx?, :df/ssf] nut /fVg] / 
;+/If0f tyf k'gMlgdf{0f ug]{ Joj:yf ldnfpg], 

 ufpkflnsf If]qdf lgdf{0f x'g] ;j} lsl;dsf ;fj{hlgs ejgsf] 
l8hf{O{g r]s ug]{,l8hfO{g gldn]sf] eP ;'wf/sf] nflu lgb]{zg 
lbg],  

 gof++ lgdf{0f x'g] ;j} lsl;dsf ;fj{hlgs ejgx?df j];d]G6df 
kfls{ª / km/s Ifdtf ePsfx?sf] ;xhtfsf] nflu lXjnr]o/ –
ofDksf] clgjfo{ Joj:yf x'g' kg]{ ;'lglZrt ug]{ , 

 ;j} lsl;dsf ejg lgdf{0f sfo{sf] ;'kl/j]If0f ug]{ tyf u'0f:t/ 
lgoGq0fdf pRr k|fyldstf lbg] ,  

 ufpkflnsfaf6 :jLs[t e"[pkof]u gLltn] lgwf{/0f u/]sf] If]qdf 
dfq zx/L ljsf; sfo{s|d sfof{Gjog x'g] u/L PsLs[t j:tL 
tyf cfjf; ljsf; sfo{s|d ;+rfng ug]{ u/L u'?of]hgf th{'df 
ug]{ / tbg'?k of]hgf sfof{Gjog ug]{ u/fpg],  

 cfkm" dftxt sfd ug]{ ;xfos sd{rf/L x?nfO{ sfo{ljj/0f ;lxt 
sfo{lhDd]jf/L tf]Sg] , 

 ufp sfo{kflnsf , sfof{no k|d'v tyf zfvf k|d'vaf6 tf]lsP 
adf]lhdsf] sfd ;Dkfbg ug]{ 

 dftxt sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ , 
 वातावरण सहायक 

पाँचौ प्राषवलधक 
वातावरण तथा 
षवपि व्यवस्थापन 
उपिाखा 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht / tf]lsPsf] pkzfvfn] ug]{ egL 
lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf 
/lx pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf sfo{;Dkfbg ug]{ , 

 :jR5 tyf :j:Yo jftfj/0f, hnfwf/ / jGohGt' ;+/If0f ;DjGwL 
gLlt ,sfg"g tyf sfo{s|d th{'df, sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL 
sfdx? ug]{ u/fpg], 

 jftfj/0f ;+/If0f, xl/ofnL k|a4{g / ;/;kmfO{sf sfdx? :yfgLo 
;d'bfo, 6f]n ljsf; ;+:yf, ;fdflhs ;+3;+:yf Pj+ cGo 
;/f]sf/jfnfx?;+u ;dGjo / ;xsfo{ u/L sfo{s|d th'{df / 
sfof{Gjog ug]{ . 

 zx/L tyf ;fj{hlgs If]qsf] ;/;kmfO{ ;DjGwL sfd :yfgLo 
;d'bfo / j8f ;ldltsf] ;dGjo / ;xsfo{df ;+rfng ug]{ , 

 ufpkflnsfsf] ahf/ If]qaf6 kmf]x/ ;+sng ubf{ >f]tdf g} h}jLs 
/ ch}jLs kmf]x/ 5'6\ofO{ ;+sng ug]{ / 3/kl/jf/ :t/df h}jLs 
dn agfpg   cled'vLs/0f / k|f]T;fxgsf sfdx? ug]{ u/fpg] . 
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 ;+slnt kmf]x/d}nf lj;h{g / Joj:yfkgsf nfuL l5d]sL 
kflnsfx?;+u ;dGjo ;xsfo{ / ;fem]bf/L u/L ;fd"lxs 
of08lkmn ;fO{6 k|jGwsf] kxn ug]{ , 

 sfo{kflnsf / sfof{no k|d'vaf6 Tff]lsP adf]lhdsf sfdx? 
;Dkfbg ug]{ . 

 pkzfvf dftxt sfd ug{ v6LPsf ;xfos sd{rf/Lx?sf] v6g 
k6g, sfo{ lhDd]jf/L lgwf{/0f /  sfo{;Dkfbgsf] ;'kl/j]Ifs eO{ 
d"Nof+sg ug]{ . 

आलथाक प्रिासन 
तथा राजस्व 
िाखा 

अलधकृत सातौ वा 
छैठौ तह , 
(प्रिासन सेवा 
लेखा उपसमूह ) 
आलथाक प्रिासन 
(लेखा) उपिाखा 
समेत  

  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 ufpkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw tof/L, gLlt lgdf{0f,sfg'g / 
dfkb08 th'{d ug]{ tyf sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL sfdx? 
;Dkfbg ug]{, 

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b !) sf] bkmf ^( 
b]lv *) ;Dd pNn]v ul/Psf :yfgLo txsf] cfly{s 
sfo{k|0ffnLsf] cjnDjg ug]{ u/fpg] , 

 ufpkflnsfsf] ;+rLt sf]if tyf cfsl:ds sf]if ;+rfng tyf 
Joj:yfkg ug]{, 

 cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf+sg, lgoGq0f tyf Joj:yfkgsf sfdx? 
ug]{, 

 ufpkflnsfsf] aflif{s jh]6 tyf sfo{s|d th'{Dffsf nflu ljleGg 
>f]taf6 k|fKt x'g ;Sg] cfGtl/s /fh:j cfo, afXo cfo, cg'bfg 
nufotsf aflif{s cg'dflgt cfo / rfn'aif{sf] vr{sf] cfwf/df 
cfufdL aif{ x'g ;Sg] vr{sf] aflif{s cg'dfg tof/ u/L 
sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{ , 

 ufp;efn] :jLs[t u/]sf] aflif{s ah]6sf] cfwf/df cg'dfg 
ul/Psf cfo lzif{s / vr{sf] cg'kftsf] cfwf/df ufp kflnsfsf] 
;dli6ut cfly{s Pj+ ljQLo cj:yfsf] ljZn]if0f u/L rf}dfl;s 
?kdf  k|ltj]bg k]z ug]{ ,  

 dfl;s tyf rf}dfl;s cfo tyf Joosf] ljj/0f sfo{kflnsf ;dIf 
k]z ug]{ / ;f] ljj/0f j]e;FO{6 dfkm{t ;fj{hlgs ug]{ Joj:yf 
ldnfpg] 

 rf}dfl;s ?kdf cfGtl/s n]vf k/LIf0f u/fpg] / aflif{s n]vf 
k/LIf0f ;DkGg u/L n]=k=k|ltj]bg sfo{kflnsf ;dIf hfgsf/L 
u/fpg]. 

 n]=k=af6 sfod a]?h'sf] nut v8f u/L cf=n]=k=zfvfsf] ;d]t 
;xof]udf a]?h' ;Dk/LIf0f ug]{ u/fpg], 

 ufpkflnsf cWoIf / sfof{no k|d'vn] dfu]sf] cfly{s k|zf;g 
tyf n]vf Joj:yfkg ;DjGwL /fo ;Nnfx pknJw u/fpg].\ 

 n]vfkfng ;DjGwL ;j} sf/f]jf/x? k|ljlw d}lq agfpg] , 
 cfly{s cg'zf;g sfod ug{ / cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 

ug{ pRr k|fyldstf lbg] / tbg'?k sf/f]jf/df kf/bzL{tf 
ckgfpg] , 

 cfkm" dftxt sfo{/t sd{rf/Lx?sf] Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d 
hgzlSt ljsf; pkzfvf;+u ;dGjo u/L ;+rfng ug]{, 

 dftxt sd{rf/Lx?sf] aflif{s sfo{‘;Dkfbg d"Nof+sgsf] sfd 
;'kl/j]Ifssf] x]l;otdf ug]{, 
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 सहायक पाँचौ तह  
 
राजस्व प्रिासन 
उपिाखा 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 /fh:j ;DjGwL gLlt, sfg"g th"{df , sfof{Gjog tyf lgodg 
;DjGwL sfdx? ug]{, 

 ;+3, k|b]z tyf :yfgLo sfg"g adf]lhd gu/kflnsfsf] clwsf/ 
/ sfo{If]q leqdf ;j} lsl;dsf s/, b:t'/,;]jfz'Ns ;+sngsf] 
sfd ug]{ u/fpg], 

 :yfgLo /fh:j k|a4{g tyf k|f]T;fxgsf sfdx?, 
 /fh:jsf] ;+efJotf cWoog u/L /fh:j k/fdz{ ;ldltdf k]z 

ug]{, 
 /fh:j k/fdz{ ;ldltsf] sfddf ;xof]u / ;xhLs/0f u/L /fh:j 

k|zf;g e/kbf]{ agfpg], 
 s/ bftfsf] nut cBfjlw ug]{ / s/bftf lzIff / k|f]T;fxgsf 

sfo{x? ug]{ u/fpg], 
 /fh:j af8kmf6af6 k|fKt x'g' kg]{ ;j} lzif{ssf cfo ;dodf 

af+8kmf+6 ePsf] ;'lglZrt ug]{ , 
 ufpkflnsfsf] a8f sfof{noaf6 ;+sng ePsf] cfo /sd ;dodf 

g} j}s bflvnf ePsf] ;'lglZrt u/L lg/Gt/ lgu/fgL / cg'udg 
ug]{, 

 cfDbfgLsf] dfl;s ljj/0f sfo{kflnsf j}7sdf k]z ug]{ / 
ufpkflnsfsf] j]e;FO{6 dfkm{t ;fj{hlgs ug]{, 

 cfkm|gf] pkzfvf dftxt sfd ug{ v6fO{Psf ;xfos 
sd{rf/Lx?nfO{ sfo{ lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / pgLx?sf] 
sfo{;Dkfbg d"NoF+sg kmf/fddf ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf d"Nof+sg 
ug]{ , 

     
आन्तररक तथा 
पूवा लेखा 
पररक्षण िाखा 

आन्तररक 
लेखापररक्षक पाचौ 
तह लेखा पररक्षण 

  Wofªn]s ufpsfo{kflnsfaf6 :jLst ufp sfo{kflnsf                  
-  sfo{ljefhg _ lgodfjnL @)&$ df Joj:yf ul/Psf] cfGtl/s 
n]vf kl/If0fsf] nflu tf]lsPsf] sfo{ljj/0f cg';f/sf sfdx? 
;Dkfbg ug]{ , 

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf && -@_ df Joj:yf 
ePsf] cfGtl/s n]vf k/LIf0f ;DjGwL k|fjwfgnfO{ sfof{Gjog ug]{, 

 Afflif{s cfGtl/s n]vf k/LIf0fsf] sfo{of]hgf k|d'v k|zf;sLo 
clws[taf6 :jLs[t u/fO{ cfGtl/s n]vf k/LIf0f u/L k|ltj]bg 
k|d'v k|zf;sLo clws[t dfkm{t sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{, 

 sfof{noaf6 x'g] ;]jf tyf j:t'sf] v/Lb ;DjGwL e'StfgL x'bf 
e'StfgL k"j{ g} k"j{ n]vfkl/If0f ug]{ u/L Joj:yf ePsf]df ;f]lx 
cg';f/ k"j{ n]vfkl/If0f ug]{ , 

 sfof{nosf] aflif{s cfo Joosf] clGtd n]vfk/LIf0f sfo{df 
;xof]u, ;dGjo / ;xhLs/0f ug]{, 

 sfof{nosf ;j} cfly{s jif{sf] clGtd n]vf k/LIf0fsf] clen]v 
Digital/ Hard Copy ;'/lIft u/L /fVg] , sfof{nosf] 
n]vfk/LIf0faf6 sfod ;j} j]?h'sf] nut v8f ug]{ / ;Dkl/If0f 
ePsf] cfwf/df nut s6\6f ug]{ Joj:yf ug]{ .  

 sfof{nosf] cfly{s cg'zf;g / cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL ;'b[9 
ug{ ;xof]u ug]{, 

 n]vfkfng ;DjGwL Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d th'{df / sfof{Gjog 
ug]{ , 
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शिक्षा,यवुा 
तथा खेलकूि 
षवकास  

अलधकृत शिक्षा 
प्रिासन, सातौ  वा 
छैठौ तह  
( शिक्षा तथा 
खेलकूि उपिाखा 
समेत ) 

१  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t sd{rf/LnfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 ufpkflnsf, lzIff zfvf k|d'vsf] x}l;otdf lzIff clwsf/Lsf] 
e"dLsf lgjf{x ug]{ , 

 ufp lzIff ;ldltsf] ;b:o ;lrj eO{ ufpkflnsf :t/Lo lzIff 
P]gn] tf]s]sf sfdx? ;DKffbg ug]{ , 

 ufp ;efaf6 :jLs[t aflif{s z}lIfs sfo{s|d sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg], 

 cfwf/e"t tx / dfWolds ljBfno txsf] aflif{s k/LIff ;+rfng 
tyf ;dGjosf] sfd ug]{ , 

 :jLs[t kf7\os|d / kf7\o k':ts ljBfnox?af6 k|of]u ePsf] 
;DjGwdf cg'udg ug]{, 

 ljBfonosf] gSzf+sg, cg'dlt :jLs[tL, lbg] sfd , 
 ljBfno ;dfof]hg tyf ljBfyL{ lzIfs cg'kftsf] cfwf/df 

lzIfssf] cfGtl/s Joj:yfkgsf sfdx? , 
 z}lIfs tYof+s tyf clen]v b'?:t /fVg] , 
 ljBfno :t/df km/s Ifdtf ePsf u/Lj tyf h]x]Gbf/ 

5fq5fqfsf] nflu lzIffsf] cj;/ ;'lglZrt ug]{, 
 dfWolds ljBfno txdf Joj;flos tyf k|fljlws lzIffnfO{ 

k|f]T;fxg ug{ CTEVTaf6 ;DjGwg lng ljleGg k|fljlws tyf 
Joj;flos ljifosf nflu kxn tyf ;dGjo ug]{ 

 kflnsf :t/sf ;j} ljBfnox?df ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 
u7g u/L ;ldltsf] e"dLsf tyf lhDDf]jf/Lsf ljifodf 
cled'vLs/0f u/L ljBfno ;+rfng / Joj:Yffkg kIf e/kbf]{ 
agfpg] 

 o'jf nlIft v]ns"b ljsf; sfo{s|d klxrfg tyf ;+rfng ug]{  
 ljleGg cltl/St ls|ofsnfkx?sf] dfWodn] 5fq5fqfsf] 1fgsf] 

bfo/f lj:tf/ ug{ k|f]T;fxg ug]{ , 
 ufp lzIf P]gdf tf]lsPsf] lzIff clwsf/Lsf] sfd, st{Jo / 

clwsf/sf] kfngf tyf k|of]u ug]{ u/fpg], 
 ljBfnosf] ef}lts cj:yf, lgoldt k9fO{ tyf u'0f:t/sf] lgoldt 

cg'udg u/L sfo{kflnsf ;dIf k|ltj]bg lbg] , 
 cfkm|gf] pkzfvf dftxtsf cGo clws[t / ;xfos sd{rf/Lx?sf] 

sfo{ lhDd]jf/L tf]s]/ sfddf v6fpg] / pgLx?sf] sfo{;Dkfbg 
d"NoF+sg kmf/fddf ;'kl/j]Ifssf] x}l;otdf d"Nof+sg ug]{ , 

 z}lIfs tYof+s ;+sng tyf clen]v Joj:yfkgsf sfdx? ug]{  
 ufp lzIff P]gdf tf]lsP cg';f/ ljBfno lzIffdf ;'wf/sf nflu 

lzIfs, cleefjs / ljBfyL{ ljrdf 5nkmn / k/fdz{ u/L 
;fd'bflos ljBfnosf] z}lIs u'0f:t/ ;'wf/sf] sfddf lg/Gt/ 
nflu /xg],   

 ljBfnosf] ef}lts cj:yf, lgoldt k9fO{ tyf :t/sf] lgoldt 
cg'udg u/L zfvf k|d'v ;dIf k|ltj]bg lbg], 

 dfWolds ljBfno txsf] aflif{s k/LIff ;+rfngsf] nful cfjZos 
tof/L tyf tf]lsP adf]lhdsf] lhDd]jf/Ldf /lx k/LIff ;+rfngdf 
e"dLsf lgjf{x ug]{ , 
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 ljBfno :t/df cfof]hgf x'g] ljleGg e]nf, a}7s tyf 
cGt/ls|ofTds 5nkmndf pkl:yt x'g] / kflnsfsf] z}lIfs gLlt 
/ sfo{s|dsf] hfgsf/L lbg], 

 dfWolds ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7gdf 
;xhLs/0f / ;dGjo ug]{ / ;ldltsf] sfo{ k|efjsf/Ltf a9fpg] 
vfnsf sfo{s|d th{'df u/L sfof{Gjog ug]{, 

 o'jf nlIft v]ns"b ljsf; sfo{s|d klxrfg tyf ;+rfngdf 
;xof]u ug]{ , 

 ljleGg cltl/St ls|ofsnfkx?sf] dfWodn] 5fq5fqfsf] 1fgsf] 
bfo/f lj:tf/ ug{ e"dLsf lgjf{x ug]{  

   ]{  

 प्राषवलधक सहायक 
शिक्षा प्रिासन 
पाचौ तह  

शिक्षा तथा 
खेलकु् उपिाखा ं
 
 
 
 

 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 z}lIfs tYof+s ;+sng tyf clen]v Joj:yfkgsf sfdx? ug]{  
 cfwf/e"t ljBfno txsf] aflif{s k/LIff ;+rfngsf] nflu cfjZos 

tof/L tyf tf]lsP adf]lhdsf] lhDd]jf/Ldf /lx k/LIff ;+rfngsf] 
Joj:yfkg ug]{ , 

 cfwf/e"t ljBfno txdf cfof]hgf x'g] ljleGg e]nf, a}7s tyf 
cGt/ls|ofTds 5nkmndf pkl:yt x'g] / kflnsfsf] z}lIfs gLlt 
/ sfo{s|dsf] hfgsf/L lbg], 

 cfwf/e"t ljBfno txsf] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7gdf 
;dGjo ug]{ / ;ldltsf] sfo{ k|efjsf/Ltf a9fpg] sfo{s|d th{'df 
u/L sfof{Gjog ug]{, 

 ljleGg cltl/St ls|ofsnfkx? ;+rfng ug{ k|f]T;flxt ug]{ 
    

मषहला, बाल 
बाललका, लैंलगक 
तथा सामाशजक 
षवकास 
उपिाखा 
 

मषहला षवकास 
लनरीक्षक पाचौ तह 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 

 dlxnf xslxt ;DjGwL :yfgLo gLlt lgod of]hgf sfof{Gjog 
ug]{ u/fpg], 

 dlxnfsf] cfly{s,;fdflhs,/fhgLlts ;zlSts/0f / Ifdtf 
ljsf;sf nflu of]hgf th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg] , 

 n}lu+s lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|a4{gfTds / 
;+/If0ffTds pkfox?sf cjnDjg ug]{ / pgLx?sf] k'gM:yfkgfsf] 
sfo{s|d ;+rfng ug]{, 

 n}+lus pQ/bfoL ah]6 lgdf{0f / kl/If0f ;DjGwL sfdx?, 
 afnaflnsfsf] xslxt ;+/If0f ;DjGwL gLlt,lgod, dfkb08, 

of]hgf tof/L / sfof{Gjog ug]{, 
 afnaflnsfsf] xslxt ;+/If0fsf nflu ;+3,k|b]z / ljleGg 

;/f]sf/jfnf lgsfox?;+u ;Dks{,;dGjo/ ;xsfo{ ;DjGwL sfd 
ug] u/fpg] , 

 afn d}qL zf;sLo k|aGw, afn Snj, afn ;+/If0 ;ldlt tyf 
afn ;+hfnsf] dfWodn] afn ljsf; / lxt k|j4{gsf sfdx? 
;dGjofTds ?kdf ug]{ u/fpg], 

 afnaflnsf dfyL x'g] ;j}k|sf/sf lx+;f lgoGq0fsf pkfox? 
cjnDjg u/L afnlx+;f sfg"gL ck/fwsf] ?kdf b08gLo x'g] 
Joj:yf nfu' ug{ kxn ug]{, 
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 c;xfo afnaflnsf, ;8s afnaflnsf Joj:yfkgsf sfd 
nufot afnu[x, k'gM:yfkgf s]Gb|, lzz' :ofxf/ s]Gb / afn 
ljsf; s]Gb| :yfkgf / Joj:yfkgsf sfdx? ug]{, 

 cfkTsfnLg afn p4f/ sf]if :yfkgf ug{ / ;f] sf] Joj:yfkgsf 
nflu cfwf/ tof/ u/L k|efjsf/L agfpg], 

 o'jf ;Lk,pBdzLntf tyf g]t[Tj ljsf; nufot o'jf 
;zlSts/0f / kl/rfngsf nflu k|efjsf/L sfo{s|d klxrfg u/L 
sfof{Gjog ug]{ u/fpg] , 

 h]i7 gful/s tyf ckf+utf ePsf JolStsf] nut cBfjlws 
ug]{,kl/rokq ljt/0f ug]{,;fdflhs ;'/Iffsf] sfo{ , tf]lsP 
adf]lhdsf ;'ljwf pknJw u/fpg]  Pj+ h]i7gful/s ;Ddfg sfo{ 
;+rfng ug]{, 

 ckf+utf d}qL k"jf{wf/ lgdf{0fsf] cg'udg / Wofgfsif{0f u/L 
k"jf{wf/ lgdf{0fdf kxn / ;dGjo ug]{, Psn dlxnfsf] xslxtsf 
nflu ljleGg sfo{s|d ug]{ u/fpg], 

 ;fdflhs / cfly{s ?kdf k5f8L k/]sf au{ ;d'bfosf 
JolStx?nfO{ ;fdflhs d"nwf/df NofO{ dfgjf]lrt hLjg ofkg 
ug{ ;Ifd agfpg / gful/ssf ?kdf ;Ddfghgs :yfg k|fKt 
x'g] u/L  /fli6\o gLlt / k|fyldstf;+u d]n vfg] u/L :yfgLo 
;dfj]zLs/0f gLlt,lgod, sfo{s|d th'{df / sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] , 

 ;+3 / k|b]zaf6 lgwf{l/t dfkb08 adf]lhd ;fdflhs ;'/Iff 
;DjGwL sfo{s|d sfof{Gjogsf] ;dGjo, ;xhLs/0f / g]t[Tj ug]{  

 ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d kflnsfaf6 :jLs[t { :yfgLo gLlt, 
dfkb08nfO{ d"n cfwf/ lnO{ sfof{Gjog ug]{ . :yfgLo gLlt / 
dfkb08 lgdf{0fsf] cfwf/ ;+3 / k|b]z sfg"gn] lgwf{/0f u/] 
adf]lhd kfngf ug'{kg]{5 . 

 ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|dsf] k|d'v cfwf/ JolStut 36gf btf{ 
clen]v ePsf]n] hGd,d[To',ljjfx, a;FO{;/FO{, ;DjGw ljR5]b / 
wd{k'q / wd{k'lq nufotsf JolStut 36gf btf{;+u ;DjlGwt 
;j}sfdx? cfw'lgs k|ljlwsf] pkof]u u/L clen]v Joj:yfkgsf] 
sfd ug]{ u/L sd{rf/Lx?sf] sfo{ Ifdtf clea[4L ug]{ u/fpg] , 

 ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d k|efjsf/L sfof{Gjogsf] nflu :yfgLo 
tYof+s ;+sng / ljZn]if0f ;DjGwL sfd  ug]{ , 

 n}lu+s ;dfgtf ;DjGwL gLlt lgod tyf sfo{s|d th{'df ug]{ / 
sfof{Gjogsf] Joj:yf ldnfpg] , 

 afnaflnsf lszf]/ lszf]/L tyf o'jf nlIft gLlt,lgod / sfo{s|d 
th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ u/fpg], 

 ckf+utf ePsf JolSt tyf h]i7 gful/ssf] ;'/Iff / lxt k|a4{g 
x'g] u/L :yfgLo gLlt, lgod, sfo{s|d th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ 
u/fpg] , 

 u}/;/sf/L ;+:yf kl/rfng,;dGjo tyf lgodgsf] sfg"g 
adf]lhdsf tf]lsPsf sfdx? ug]{ u/fpg] , 
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स्वास््य सेवा 
िाखा 

जनस्वास््य 
अलधकृत अलधकृत 
छैठौ , हेल्थ 
र्ान्स्पेक्िन समूह  

 

जनस्वास््य 
उपिाखा समेत 

१  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;k6\o / jmfO{ ;DjGwL :yfgLo gLlt , 
lgod, dfkb08,of]hgf th'{df, sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL 
sfdx? ug]{ u/fpg], 

 /fli6\o / k|b]z :t/Lo nIf Pj+ dfkb08 adf]lhd :yfgLo :t/sf] 
:jf:Yo ;DjGwL nIf, u'0f:t/ sfod ug]{ u/fpg], 

 ;+w / k|b]zaf6 lgwf{l/t dfkb08sf] kfngf ub}{ kflnsf :t/df 
:yfkgf x'g] c:ktfn , gl;{ª xf]d, kf]nL lSnlgs / cGo :jf:Yo 
;+:yfx?sf] btf{, ;+rfng cg'dlt / lgodgsf sfdx? ug]{, 

 ufpkflnsf c:ktfn :yfkgf / ;+rfngsf] nflu g]kfn ;/sf/sf] 
:jLs[t gLlt leq /lx cfjZos Joj:yfkgsf sfdx? ug]{ , 

 sf]/f]gf h:tf] ;+s|fds dxfdf/Laf6 aRg ;r]tfTds / 
pkrf/fTds ;]jf tyf ;'ljwfx?sf] Joj:yfkg / lgu/fgL a9fpg]  

 :jLs[t dfkb08 / l8hfO{gsf] :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f u/L 
ef}lts k"jf{wf/sf] ljsf;af6 e/kbf]{ :Jff:Yo ;]jf pknJw u/fpg 
kxn ug]{ , 

 ufp++:t/sf ;j} :jf:Yo O{sfO{x?df tf]lsPsf cf}iflwsf] cfk"tL{sf] 
;'lglZrttf ug]{ / cTofjZos cf}hf/ pks/0f sf] pknJwtfsf] 
k|jGw ldnfpg], 

 hg:Jff:Yo lgu/fgLsf] lj:tf/ ug{ ;j} lsl;dsf vf]k ;dodf g} 
nufPsf], ue{atL kl/If0f u/]sf], le6fdLg P / cfO{/g rSsL 
;dodf lnPsf], xfQLkfO{n] cf}iflw ;]jg u/]sf] tyf lgoldt Out 

Reach Clinic;+rfng u/L  hg:t/df :jf:Yo ;]jfsf] kx"+r 
lj:tf/ u/]sf] ;'lglZrt ug]{, 

 cfo'j]{b / a}slNks lrlsT:ff tyf cf}iflwsf] ljsf; / lj:tf/sf 
sfdx? ug]{, 

 hg:jf:Yo, cfktsfnLg :jf:Yo, tyf dxfdf/Lsf] lgoGq0fsf 
sfo+s|d ;+rfng ug]{ 

 zfvf dftxt sfo{‘/t clws[t / ;xfos sd{rf/Lsf] sfo{‘;Dkfbg 
d"Nof+sg ug]{ , 

 हे.अ./लस.अ.हे.व. 
सहायक पाचौ तह 

हेल्थ र्ान्स्पेक्िस 
समूह 

१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 :jf:Yo ;"rgf k|0ffnLsf] Joj:yfkg u/L :jf:Yo ;DaGwL ;j} 
lsl;dsf tYof+s ;+sng / Joj:yfkgsf sfd ug]{, 

 cf}iflwsf] prLt k|of]u . ;'IdhLj lg/f]ws k|lt/f]w Go"gLs/0fsf 
sfd ug]{ , 

 cf}iflw k;n ;+rfng cg'dlt , lgu/fgL  / lgodgsf sfdx? 
ug]{, 

 :jf:Yo aLdf / ;fdflhs ;'/Iff sfo{s|d k|efjsf/L agfpg] , 
 h'gf]l6s / ls6hGo /f]usf] lgoGq0f tyf Joj:yfkgsf sfdx? 

ug]{, 
 ;'lt{ dlb/f / nfu' kbfy{hGo a:t'x?sf] a9bf] k|of]u lgoGq0fsf 

nflu ;r]tfTds sfo{s|d ;+rfng ug]{ ,  
 ufpkflnsfsf] j8f :t/df /x]sf :jf:Yo rf}sL tyf :Jff:Yo 

OsfO{sf] lgoldt cg'udg u/L ;+rflnt :jf:Yo s]Gb|sf] ef}lts 
k"jf{wf/ tyf cf}hf/ pks/0fsf] cj:yf, :jf:Yo ;]jfsf] 
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u'0f:t/Lotf / ;]jfu|fxLx?sf] ;Gt'i6Lsf] k|ltj]bg rf}dfl;s ?kdf 
zfvf k|d'v ;dIf k]z ug]{ , 

 :jf:Yo ;]jf ;DjGwdf tf]lsP adf]lhdsf cGo sfdx? ug]{ . 
 नसा पाचौ तह 

(क.न. प.हे.नसा ) 
१  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 

sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  

 gu/kflnsf cGtu{t j8f:t/df ;+rflnt :jf:Yorf}sL  ,aly{ª 
;]G6/ tyf :ktfndf pknJw gl;{ª hgzlStsf] Ifdtf ljsf; 

u/L gl;{ª ;]jf k|lt ;dlk{t /xg pTk|]l/t ug]{ , 
 s'g} :jf:Yo O{sfOdf gl;{ª b/aGbL l/St 5 eg] l56f] b/aGbL 

k"lt{sf] nflu zfvf k|d'v dfkm{t k|zf;g zfvfdf hfgsf/L u/fpg]  
 dft[ tyf lzz' sNof0f ;]jf, ue{atL hf+r tyf k|;"lt ;]jf , 

ljleGg vf]k ;]jf , pkrf/fTds ;]jfdf vl6g]  gl;{ª hgzlStsf] 

;'/Iff / dgf]jn pRr /fVg ljleGg k|f]T;fxgd"ns sfo{s|d 

;+rfng ug]{ , 
 gl;{ª hgzlStsf nflu ljleGg ;+s|d0f nufot sf]/f]gf lj?4sf] 

vf]k nufpg] Joj:yf ldnf{O k|f]T;flxt ug]{ , 
    
आलथाक के्षर 
षवकास िाखा 

अलधकृत कृषि, 
कृषि प्रसार , छैठौ 
तह 

१  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 s[lif, s[lif k|;f/,s[lif pTkfbg tyf Joj:yfkg ;DjGwL gLlt 
th{'df, dfkb08 tof/L of]hgf th{'df , sfof{Gjogsf] sfd zfvf 
k|d'vsf] x}l;otdf ;Dkfbg ug]{ u/fpg] , 

 s[lif pTkfbg ljs|Lsf nflu s[lif xf6ahf/sf] ;+efJotf cWoog , 
k"jf{wf/ ljsf; tyf ;+rfngsf] nflu cfjZos sfo{x? ug]{ 
u/fpg], 

 ljleGg s[ifs ;d"xx?sf] Ifdtf ljsf;sf nflu df+u / 
cfjZostfsf] cfwf/df k|ljlw ljsf;, ;'rgf tyf ;+rf/, s[lifsf] 
cfw'lgsLs/0f,dxfdf/L tyf k|sf]k Joj:yfkg, s[lif dn 
aLplahgsf] pkof]u / cfk"lt{sf ljifodf cled'vLs/0f tflnd , 
k|lzIf0fsf] Joj:yf ldnfpg],  

 s[lif aLp lahgsf] u'0f:t/ lgoGq0f, dnvfb,/;fogsf] ;xh 
cfk"lt{sf] ;+:yfut k|jGw ldnfog] , 

 s[lif pTkfbgsf] ;+efjgfsf] cfwf/df s[lifsf] Joj;flos/0f / 
afnLsf] pTkfbgdf df6f] ;'xfpbf] jfnL nufO{ nfe lng ;Sg] u/L 
afnLsf] ljljwLs/0fsf nflu s[ifs :t/df ljleGg k|f]T;fxgsf 
sfo{s|d ;+rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg] , 

 ;+3 tyf k|b]z ;/sf/af6 s[lif ljsf;sf nfuL ;+rflnt cg'bfg 
;lxtsf ljleGg k|f]T;fxgdf cfwfl/t sfo{s|dsf] ljifodf 
s[ifsx?nfO{ hfgsf/L u/FO{ tbg'?k nfe lng k|fljlws ;]jf tyf 
;xof]u pknJw u/fpg] , 

 s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0fsf] k"j{ tof/L 
;DjlGw sfdx? ug]{ u/fpg] , 

 s[ifs ;d"x u7g, s[ifs ;xsf/L :yfkgf / ;+rfngdf k|fljlws 
;]jf ;lxt k|f]T;fxg lbg] 

 pRr d"Nosf s[lifhGo pTkfbgx? k|lt ls;fgnfO{ cfslif{t ug{ 
To:tf a:t'x?sf] af/]df hfgsf/L lbg] / pTkfbg tyf 
ahf/Ls/0fdf s[ifsnfO{ ;xof]u ug]{ , 
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 kflnsf:t/sf] s[lif k|f]kmfO{n tof/ ug]{, s[lif pTkfbg / sfo{s|dsf] 
;"rgf ;d]t ;d]6L ;j} lsl;dsf s[lif tYof+s ;+sng, tof/L / 
cBfjlw u/L /fVg] Joj:yf ldnfpg] , 

 s[ifsnfO{ s[lif k|0ffnLsf] ;xh hfgsf/L k|fKt x'g ;Sg] u/L 
k|ljlwdf cfwfl/t k/fdz{ ;]jf pknJw x'g] Joj:yf ;'lglZrt 
ug]{ , 

 ;j} s[lif ;DjGwL ;"rgf / hfgsf/L ;d]l6Psf] s[lif PK;sf] ljsf; 
u/L s[ifssf] xft xftdf ;f] k'Ug] Joj:yf u/L k|ljlw;+u s[ifsnfO{ 
cfa4 ug]{ , 

 s[ifsnfO{ pTkfbgdf 6]jf k'Ug] u/L ;fgf l;+rfO{ sfo{s|d th{'df 
/ sfof{Gjog ug]{ , 

 s[lif aLdf sfo{s|dnfO{ k|efjsf/L agfpg cfjZos k|jGw 
ldnfpg] , 

 s[lif shf{df s[ifssf] ;xh kx"+rsf nflu ljQLo ;+:yf;+u 
cfjZos ;dGjo / ;xhLs/0f ug]{ , 

 kflnsf :t/df /x]sf ;]jf s]Gb| tyf j8f sfof{nox?af6 s[lif 
k|fljlws  ;]jf ;NNffx s[ifsn] ;xh ?kdf kfpg] ;Sg] ;+:yfut 
k|jGw ldnfpg], 

 s[lif k|fljlwsx? s[ifssf] 3/b}nf]df k'UfL lgoldt ?kdf k|fljlws 
k/fdz{ k|bfg ug]{ k|aGw ldnfpg], 

 cfkm|gf] zfvf dftxtsf pkzfvfdf sfo{/t clws[t / ;xfos 
sd{rf/Lx?sf] sfo{ lhDd]jf/L tf]s]/ s,fddf v6fpg] / pgLx?sf] 
sfo{;Dkfbg d"Nof+sg ug]{ , 

 ;xsf/L btf{, lgodgsf sfdx? ug]{ u/fpg], 
 n3' , 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] btf{, ljsf; / k|f]T;fxg ;DjGwL 

gLlt tyf of]hgf th'{df / lgodgsf sfdx?, l 
 pBf]u / pBdzLntf a9fpg], vfgL tyf vgLh kbfy{sf] ;+/If0f 

, pTvgg tyf ljs|Lsf] dfkb08 tof/ ug]{ , 
 :yfgLo :t/df /f]huf/ k|a4{g tyf ul/jL Go"gLs/0fsf nflu 

sfo{s|d th{'df u/L sfof{Gjog ug]{ , 
 s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0fsf] k"j{ tof/L 

;DjlGw sfdx? ug]{   
 s[ifs ;d"x u7g, s[ifs ;xsf/L :yfkgf / ;+rfngdf k|fljlws 

;]jf ;lxt k|f]T;fxg lbg] 
 s[lif ;DjGwL :yfgLo ;+3;+:yf tyf ;xsf/Lx? ljrdf ;xof]u 

;dGjosf nflu ;xhLs/0f ug]{, 
 pRr d"Nosf s[lifhGo pTkfbgx? k|lt ls;fgnfO{ cfslif{t ug{ 

To:tf a:t'x?sf] af/]df hfgsf/L lbO{ v]tL ug{ k|f]T;flxt ug]{ / 
s[ifsnfO{ ;xof]u ug]{ ,sf 

 s[lif k|;f/ ;DjGwL ;j} sfd ug]{ u/fpg] , 
 s[lif ;]jf s]Gb| / s[lif >f]t s]Gb| ;+rfng / Joj:yfkgsf sfdx? 

ug]{, 
 xf6ahf/ ljsf; / lj:tf/sf sfdx? ug]{, 
 zLt e08f/ :yfkgf / ;+rfngsf] nflu :yfgLo s[ifs ;xsf/L 

tyf ljleGg Joj;flos kmd{x? ljr ;xof]u / ;xsfo{sf nflu 
;xhLs/0f ug]{ , 

 प्राषवलधक सहायक 
पि ु षवकास 

१ 

 

 zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx 
pkzfvf k|d'vsf] x}l;otdf tf]lsP cg';f/sf sfo{ ;Dkfbg ug]{  
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सहायक पाचौ तह 
प्रा.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१ 

 kz'k+5L lrlsT;f ;]jfsf] nflu ;+:yfut Joj:y u/L lgoldt 
pkrf/sf] k|aGw ldnfpg], 

 kz'k+5LhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f ;DjGwL 
k"j{ tof/L ug]{ ,  

 pkef]Stfn] :j:Yo df;' pkef]u ug{ kfpg] u/L kz'sf] :jf:Yo 
k/LIf0fsf] lgoldt cg'udg ug]{  

 jw ul/Psf kz'k+5Lsf] df;' ;'/lIft / :j:Yo ?kdf nfdf] ;do 
;Dd pkef]u of]Uo /fVg ljs|Ls]Gb|x?df l8k lkm|h/sf] Joj:yf 
x'g] k|aGw ldnfpg] Joj:yf ug]{ ,  

 kflnsf If]q leqsf] xf6ahf/df kz'awzfnfsf] Joj:yf ug]{,]{, 
 \\\kz'k+5Ldf nfUg] ljleGg ;+s|fds /f]usf] ;dodf g} pkrf/ tyf 

/f]syfd u/L dfgj :jf:Yodf kg{ ;Sg] hf]lvd Go"gLs/0fdf ;r]t 
/xg] , 

 kz'gZn ;'wf/ , ljsf; / Joj:yfkgsf] nflu cfjZos cWoog 
u/L ;/f]sf/afnf s[ifs;+u 5nkmnsf dfWodn] kz 'wgnfO 
s[ifssf] cfo>f]tsf] e/kbf]{ dfWod agfpg 6]jf k'Ug] u/L ;xof]u 
/ ;xhLs/0fsf sfd ug]{ , 

 kz'k+5L aLdf sfo{s|d k|efjsf/L agfpg ljQLo ;+:yf;+u ;xsfo{ 
/ ;dGjo u/L s[ifs txd lj:tf/ ug{ e"dLsf lgjf{x ug]{ , 

 kz'r/gsf nflu vfnL 3f+;] d}bfgsf] ljsf; / s[ifssf] 3/b}nf]df 
pGgt hftsf 3f+;sf] v]tL ug{ k|fljlws ;xof]u pknJw u/fpg]  

 ahf/ If]qdf 8]/L kmd{ ljsf;sf nflu ;xof]u tyf ;dGjo ug]{ 
/ b'Uw Joj;fodf s[ifsnfO{ cfslif{t ug{ ljleGg k|f]T;fxgsf 
sfo{s|d ;+rfng ug]{ , 

 kz'k+5L kfng ls;fgsf] Ifdtf ljsf;  / k|fljlws 1fg lj:tf/df 
lg/Gt/ ;]jf ;Nnfx lbg] ;+:yfut k4tL ljsf; ug]{, 

 kz'k+5Lsf] tYof+s ;+sng tyf Joj:yfkg / ;"rgf k|0fnLsf] 
Joj:yfkgsf sfdx? ug]{, 

 kflnsf :t/df /x]sf kz' ;]jf s]Gb| / a8f sfof{nox? Dffkm{t 
lgoldt ?kdf s[ifsnfO{ 3/b}nf]df cfjZos ;Nnfx / k|fljlws 
;]jf pknJw x'g] ;+:yfut k|jGw ldnfpg], 

 dftxt /x]sf kz' k|fljlwsx?sf] Ifdtf ljsf;sf sfo{s|d 
;+rfng ug]{ , 

सहकारी, उद्योग 
पयाटन, श्रम तथा 
रोजगार तथा 
उपभोक्ता हकषहत 
प्रबिान उपिाखा  

;xfos k|zf;g 

kfrf}+ तह    
  zfvf k|d'vaf6 k|Tofof]lht Pj+ pkzfvfn] ug]{ egL lgwf{l/t sfo{ljj/0fsf 

cfwf/df zfvf k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /lx tf]lsP cg';f/sf sfo{ 
;Dkfbg ug]{  

 सहकारी संस्था सम्वन्धी नीलत,लनयम, कायाक्रम तजुामा, मापिण्ड 
लनधाारण र कायाान्वयनका तोषकए अनसुारका काम , 

 सहकारी रशजिारको शजम्मेवारीमा रषह सहकारी कानून बमोशजम 
सहकारी संस्थाको िताा,अनमुलत,खारेजी तथा षवघटनका काम, 

 सहकारीको षवकासका लालग अध्ययन अनसुन्धान लगायत सहकारी 
संस्थाको काया क्षमता षवकासका लालग कायाक्रम तजुामा गरी नगर 
कायापाललकामा पेि गने , 

 सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्वशन्ध स्थानीय मापिण्ड लनधाारण 
र अनगुमन,  

 औद्योलगक ग्राम स्थापनाका लालग तोषकए बमोशजमको कामहरू गने 
गराउने, 
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 घरेल ुतथा साना उद्योग एवं लघ ुतथा कुटीर उद्योगको षवकासका लालग 
नीलत,कायाक्रम तजुामा, उद्यमिीलता प्रवधानका कामहरू, 

 लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग लगायत व्यापाररक फमा तथा पसल िताा, 
अनमुलत, नषवकरण,खारेजी तथा लनयमनका कामहरू, 

 ग्रामीण पयाटन नीलत, लनयम,मापिण्ड तयार गरी गरुूयोजना तजुामा तथा 
कायाान्वयन सम्वन्धी कामहरू गने गराउने,   

 पाललका के्षर लभर रहेका सांस्कृलतक तथा धामाक महत्वका मठ, मशन्िर, 
गमु्वा, चैत्य, िरबार, परुाताशत्वक महत्वका धरोहरहरूको उचीत संरक्षण 
र संभारको लालग कायाक्रम तजुामा गरी कायापाललका समक्ष पेि गने, 

 पाललका के्षर लभरका पयाटकीय महत्वका धरोहरहरूको संशक्षप्त षववरण 
सषहतको सशचर प्रोफार्ाल तयारी र प्रकािन सम्वन्धी काम गने गराउने  

 परम्परागत पवा, जारा, नाचगानको लनरन्तरता रहने गरी गदुठयार र 
जातीय समूहको पषहचान गरी नगरपाललकाको भमूीका र सहयोगको 
के्षर पषहल्यार्ा नीलत र कायाक्रम तजुामा कामहरू गने, बाजागाजाहरू 
को संरक्षण  परम्परागत जातीय पोिाकको संरक्षणका काम , 

 जातीय पषहचान,जातीय पोिाक र संस्कृलत संरक्षणका लालग जातीय 
संग्रहालय स्थापना र संचालनको लालग पूवााधार तयारी सम्वशन्ध कामहरू  

 पयाटनको षवकासमा लनजी के्षरलार्ा आकषिात गना सावाजलनक लनजी 
साझेिारीमा आधाररत योजना कायाक्रम पषहचान र संचालनको लालग 
षवलभन्न सरोकारवालाहरुसंग सहकायाको खोजी गने  

 गररवी लनवारण सम्वन्धी राषिय नीलत तथा प्राथलमकताका आधारमा 
रोजगार प्रवधानका लालग नीलत,रणनीलत एवं कायाक्रम तजुामा गने , 

 पाललका के्षर लभर रहेका बेरोजगारहरूको त्यांक संकलन , प्रकािन 
गरी सूचना प्रणालीसग आबिता गने , 

 पषहचान भएका गररव घरपररवार र लशक्षत समूहलार्ा तोषकएको 
मापिण्ड अनसुार पररचय षवतरण गने, 

 गाउँपाललका स्तरीय षवकास आयोजना तथा कायाक्रममा गाउँसभाबाट 
लनधाारण गररए अनसुारको दिन सम्म रोजगारी प्राप्त हनेु गरी कायाक्रम 
तयार गने,  

 षवलभन्न रोजगारिाता संघसंस्थासंग रोजगारीका अवसरमा स्थालनय िक्ष 
र अिक्ष बामिारको पहँूचका लालग समन्वय र सहजीकण गने, गराउने, 

 बैिेशिक रोजगारीको अवसरमा उच्च सीपयकु्त िक्ष जनिशक्त आपतृीका 
लालग षवलभन्न व्यवसाषयक सीप षवकास ताललम केन्रसंग समन्वय गरी 
जनिशक्त षवकासको कायाक्रम तजुामा तथा संचालन गने, 

 बैिेशिक रोजगारी सम्वन्धी रोजगार सूचना प्रणालीको स्थापना र प्रचार 
प्रसार, 

कानून तथा 
षवधायन ,िाखा  

सहायक कानून 
पाँचौ तह 

१  k|d[v k|zf;sLo clws[taf6 k|Tofof]lht tyf tf]lsP adf]lhdsf] 
sfo{ljj/0fsf cfwf/df dftxt pkzfvfdf sfo{/t clws[tx?nfO{ 
sfo{lhDd]jf/L k|Tofof]lht u/L sfd ug]{ u/fpg] . 

 sfo{kflnsf / ;efaf6 kfl/t u/Lg] ljleGg gLlt, lgod, sfg"gsf] 
d:of}bf sfg"gL k|s[of / ljlw cg';f/ /x]sf] jf eflifs kl/dfh{g 
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cfjZos ePdf ;f] u/L sfg'g lgdf{0f / :jLs[tLdf ;dGjo / 
;+of]hg ug]{, 

 sfo{kflnsf, gu/ k|d'v, k|d'v k|zf;sLo clws[tn] dfu]sf sfg"Gl 
/Fok/fdz{ lbg], 

 ufpkflnsf afbL jf k|ltjfbL /x]sf] d'2fsf] lkm/fbkq, k'g/fj]bg 
lbg' kg]{ ePdf d'2fsf] lnvt / hjfkm t}of/L nufot d'2f ;DjGwL 
nut tyf ldl;n ;'/lIft /fVg], 

 ufpkflnsfdf :t/Lo Goflos ;ldltsf] sfo{;Dkfbgdf lgwf{l/t 
sfg"lg ljlw / k|s[of cjnDjg u/L Goflos lg?k0fsf nflu 
;xhLs/0f ug], 

 Goflos ?kdf ufpkflnsfsf] sfo{;Dkfbgdf 6]jf k'Ug hfg] u/L 
ljleGg ljifout zfvf / pkzfvf k|d'vx?nfO{ cled'vLs/0f u/L 
sfo{;Dkfbgd ;xhLs/0f Nofpg] ;xof]u ug]{ , 

 Goflos lg0f{o / km};nf sfof{Gjogsf] ;+:yfut k|jGw ldnfpg]  
 dfgjclwsf/sf] ;+/If0f / ;Da4{gsf sfdx? ug]{ 
 sfg"gdf tf]lsPsf jf ufp;ef /  ufp sfo{kflnsfaf6 ;'lDkPsf 

lhDd]jf/Lsf sfdx? ;Dkfbg u/L k|ltj]bg k]z ug]{  
 cfkm\gf] zfvf dftxtsf sd{rf/Lsf] sfo{;DKffbg d"Nof+sg u/L 

sfof{no k|d'; ;dIf k]z ug]{  
    
j8f sfof{no 

५ 

 

j8f ;lrj 
;xfos kf+rf} 
k|zf;g ;]jf  

 Wofªn]v ufpkflnsfsf] sfo{ljefhg lgodfjnL @)&$ sf] cg';"lr 
# df /x]sf] a8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ cGtu{t ljleGg % 
lzif{sdf /x] cg';f/ j8f ;lrjn] cfkm}n] ;Dkfbg ug'{ kg]{ sfd 
sfof{nosf] ;dGjo / lgb]{zg cg';f/ / cGo ljsf; lgdf{0f tyf 
l;kmfl/z ;DjGwL sfdx? a8f cWoIfsf] ;fdfGo lgoGq0f / lgb]{zgdf 
/lx ;f] adf]lhd sfo{ ;DKffbg ug{ u/fpg] . 
s_ j8f :t/Lo tYof+s ;+sng tyf cBfjlws ug]{ , - o; cGtu{t 
k|d'v $ sfdx? /x]sf 5g _ 
v_ a8fsf ljsf; lgdf{0fsf of]hgf th"{df, sfof{Gjog, cg'udg tyf 
cfjlws k|utL ;dLIff ug]{,_o; cGtu{t k|d'v # sfdx? /x]sf 5g _ 
u_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ug]{,-o; cGtu{t k|d'v $) 
sfdx? /x]sf 5g _ 
3_ sfg"g adf]lhd lgodgsf sfo{x? ug]{ ,-o; cGtu{t k|d'v !) 
sfdx? /x]sf 5g  
ª_ clen]v Joj:yfkg, l;kmfl/z tyf k|dfl0ft ug]{ -o; cGtu{t 
k|d'v #* sfdx? /x]sf 5g _ 
pNn]lvt ;j} sfdsf] lj:t[t ljj/0f j8f sfof{nosf] sfo{ljj/0f 
cGtu{t o;} k|ltj]bgdf ;dfj]z /x]sf] 5_ 
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     अनसुूची १२ 
       संषिधानको एकल ि साझा अगधकाि सूचीको कायइ षिस्ततृीकिण ( मजन्त्रपरििदबाट स्िीकृत ) 

क्र.सं. अलधकार सूचीको षविय अनसूुची ८ का अलधकार सूचीको षवस्ततृीकरण 
१ नगर प्रहरी १.१ स्थानीयसरकारले तजुामा गरी लागू गरेका नीलत, कानून मापिण्ड, लनणायहरु 

कायाान्वयनमा सहयोग 

१.२ स्थानीय सरकारको सम्पशत्त संरक्षण 

१.३ स्थानीय स्तरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा, जारा चाडपवा आदि व्यवस्थापनमा 
सहयोग पयुााउन े

१.४ स्थानीय बजार, पाषकंग स्थल व्यवस्थापनमा सहयोग 

१.५ स्थानीय नगर कायापाललकाले तोकेका नगर गाउँ प्रहरी सम्बन्धी नीलत, योजना, 
कायाक्रम बमोशजमका काया 

१.६ स्थानीय कानून बमोशजम नगर सरसफाई सम्बन्धीमापिण्ड कायाान्वयन र कसूर 
उपर छानवीन र अनसुन्धान 

१.७ स्थानीय न्याषयक सलमलतले गरेका आिेि, फैसला कायाान्वयनमा सहयोग 

१.८ स्थानीय तहको कायाालय पररसर, सम्पिा, सावाशजनक, ऐलानी, पलता जग्गा, 
सावाजलनक भवन तथा भौलतक पूवााधारको संरक्षण र सरुक्षा  

१.९ षवपि ब्यवस्थापनमा सहयोग 

१.१० अपराध रोकथाम तथा अनसुन्धानमा सहयोग 

  
१.११ संघीय तथा प्रिेि कानूनको अलधनमा रषह नगर प्रहरीको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन नीलत, कानून, मापिण्ड, कायाान्वयन र लनयमन 
२ सहकारी संस्था २.१ सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, काननु, मापिण्ड, कायाान्वयन र लनयमन 

२.२ स्थानीय सहकारी संस्था िताा, अनमुलत, खारेजी र षवघटन 

२.३ सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापिण्ड, लनयमन 

२.४ सहकारी सम्बन्धी राषिय, केन्रीय षवियगत, प्रािेशिक र स्थानीय संघसंस्थासगँ 
समन्वय र सहकाया 

२.५ सहकारी सम्वन्धी स्थानीय त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

२.६ स्थानीय सहकारी सम्वन्धी क्षमता अलभवषृि 

२.७ स्थानीय सहकारी के्षरको प्रविान र पररचालन 

२.८ सहकारी संस्थाको प्रबिान र षवकास 

३ एफ. एम.संञ्चालन ३.१ १०० वाटसम्मका एफ. एम.रेलडयो सञ्चालन अनमुलत, नवीकरण र लनयमन 

३.२ स्थानीयके्षर लभर र्न्टरनटे सेवा, टेललसेन्टर र स्थानीय केबलु तथा तार षवषहन 
टेलीलभजन प्रसारणको अनमुलत, नवीकरण र लनयमन 

४ स्थानीय कर (सम्पशत्त 
कर, घर बहाल कर, 

घरजग्गा रशजिेिन िलु्क, 

सवारी साधन कर, सेवा 
िलु्क िस्तरु, पयाटन 
िलु्क, षवज्ञापन कर, 

४.१ आलथाक कायाषवलध सम्वन्धी स्थानीय नीलत, काननु, मापिण्ड, कायाान्वयन र लनयमन 

४.२ बजटे सीमा, लनधाारण, तजुामा, कायाान्वयन र लनयमन 

४.३ स्थानीय सशञ्चत कोि व्यवस्थापन 

४.४ आलथाक प्रिासन र व्यवस्थापन 

४.५ स्थानीयतहको लगानी र लाभांिको व्यवस्थापन 
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व्यवसाय कर, भलूमकर 
(मालपोत), िण्ड जररवाना, 
मनोरञ्जन कर, मालपोत 
संकलन  (अनसूुची ९ (६) 
बाट समेत) 

४.६ स्थानीयतहको षवलनयोजन, राजस्व, धरौटी, कायासञ्चालन कोि एवं अन्य सरकारी 
कोि तथा सम्पशत्तको एकीकृत षववरण, लेखा तथा लेखापरीक्षण 

४.७ सम्पशत्तकर, घर बहाल कर, घर जग्गा रशजिेिन िलु्क, सवारी साधन कर, सेवा 
िलु्क िस्तरु, पयाटन िलु्क, षवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भलूमकर (मालपोत), िण्ड 
जररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत, वहाल षवटौरी घर जग्गा कर, मतृ वा माररएको 
जीव जन्तकुो हाड, लसंग, प्वाखँ, छालामा कर, प्राकृलतक स्रोत साधन व्यवसाषयक 
करसम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, कायाान्वयन, बाडँफाडँ, संकलन र लनयमन 

४.८ स्थानीय पूवााधार तथा सेवामा िलु्क लनधाारण र संकलन र व्यवस्थापन 

४.९ टे्रषकङ्ग, कायाषकङ्ग, क्यानोलनङ्ग र र् याशफ्टङ्ग िलु्क 

५१० स्थानीय राजस्व प्रविानका लालग प्रोत्साहन 

५११ राजस्व सूचना तथा त्यांकको आिान प्रिान 

५१२ स्थानीयतहमा राजस्व लनयन्रण सम्वन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड र लनयमन 

५.१३ स्थानीय पवुााधार सेवा र उपयोगमा सेवा िलु्क िस्तरु सम्बन्धी नीलत, काननु, 

मापिण्ड रलनयमन 

५ स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन 

५.१ स्थानीयसेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीलत, मापिण्ड, सेवा िता, योजना, 
कायाान्वयनरलनयमन 

५.२ संषवधानको धारा ३०२ समेतका आधारमा कमाचारी समायोजन पलछ षवत्तीय 
स्रोतका अलधनमा रषह आवश्यकता अनसुार कानून बमोशजम स्थानीय सेवाको 
गठन, संचालन र व्यवस्थापन 

५.३ स्थानीयतहको संगठन षवकास,जनिशक्त व्यवस्थापन र वशृत्त षवकास 

५.४ संक्रमण कालीन व्यवस्थापन अन्तगात केन्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा 
समायोजन भई आउने कमाचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय 

५.५ कानून बमोशजम स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा िरबन्िी लनधाारण 
५.६ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रषवलधको उपयोग,प्रविान र 

लनयमन 

६ स्थानीय त्यांक र 
अलभलेख संकलन 
(अनसूुची ९ को११ 
समेत) 

६.१ स्थानीय त्याङ्क सम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

६.२ बेरोजगारको त्याङ्क सषहत स्थानीय तहका आधारभतू त्याङ्क संकलन र 
व्यवस्थापन 

६.३ पञ्जीकरण व्यवस्थापन 

६.४ स्थानीयतहको त्याङ्कीय अलभलेख व्यवस्थापन 

६.५ स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रषवलधयकु्त त्याङ्क व्यवस्थापन 

७ स्थानीय स्तरका षवकास 
आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु 

७ स्थानीय स्तरका षवकास आयोजना पररयोजनाहरु 

७.१ स्थानीयस्तरका आलथाक, सामाशजक, साँस्कृलतक, वातावरणीय, प्रषवलध र 
पूवााधारजन्य षवकासका लालग आवश्यक आयोजना तथा पररयोजनाहरुको तजुामा, 
कायाान्वयन, अनगुमन तथा मूल्याकंन 

७.२ अध्ययन, अनसुन्धान, आयोजना प्रभाव मलु्याङ्कन 

७.३ स्थानीयतहका संभाव्य प्राकृलतक श्रोत, साधनको अलभलेख (प्रोफाईल) तयार गने 

७.४ स्थालनयस्तरका षवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, 

योजना रलनयमन 
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७.५ सहरी षवकास, बस्ती षवकास र भवन सम्बन्धी स्थालनय तहको नीलत, कानून, 

मापिण्ड र योजनातजुामा, आयोजना पषहचान, अध्ययन, कायाान्वयन र लनयमन 

७.६ राषिय भवन संषहता र मापिण्ड बमोशजम भवन लनमााण अनमुलत र लनयमन 

७.७ स्थानीयतहका सरकारी भवन, षवद्यालय, सामिुायीक भवन, सभागहृ तथा अन्य 
सावाजलनक भवन रसंरचना लनमााण र ममात संभार 

७.८ संघीय र प्रािेशिक आयोजना, पररयोजना कायाान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र 
सहयोग 

८ आधारभतू तथा माध्यलमक 
शिक्षा 

८.१ प्रारशम्भक बाल शिक्षा तथा षवद्यालय शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, खलुा तथा 
वैकशल्पक (गरुुकुल, मिरसा, गमु्वा आदि) एवम ् लनरन्तर लसकार् तथा षविेि 
शिक्षा सम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

८.२ प्राषवलधक शिक्षा तथा व्यावसाषयक ताललमको योजना तजुामा, सञ्चालन, अनमुलत र 
लनयमन 

८.३ पाठ् यक्रम र पाठ् यसामग्री षवतरण र कायाान्वयन 

८.४ षवद्यालय शिक्षक एवं कमाचारीको व्यवस्थापन 

८.५ षवद्यालय नक्िाङ्कन, षवद्यालयको अनमुलत, स्वीकृलत, समायोजन र लनयमन 

८.६ िैशक्षक पूवााधार लनमााण र ममात संभार 

८.७ आधारभतूतह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

८.८ षवद्याथी लसकाई उपलब्धी परीक्षण र व्यवस्थापन 

८.९ षवद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवशृत्तको व्यवस्थापन 

८.१० िैशक्षक परामिा सेवाकोअनमुलत तथा लनयमन 

८.११ स्थानीयतहका िैशक्षक ज्ञान, लसप र प्रषवलध संरक्षण, प्रबिान र स्तरीकरण 

८.१२ स्थानीयपसु्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

८.१३ माध्यलमकतहसम्मको िैशक्षक कायाक्रमको समन्वय र लनयमन 

९ आधारभतू स्वास््य र 
सरसफाई 

९.१ आधारभतू स्वास््य र सरसफाई सम्वन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, 
कायाान्वयन तथा लनयमन 

९.२ आधारभतू स्वास््य सेवा संचालन र प्रविान 

९.३ अस्पतालर अन्य स्वास््य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन 

९.४ स्वास््य सेवा सम्वन्धी भौलतक पूवााधार षवकास तथा व्यवस्थापन 

९.५ स्वस्थ खानेपानी र खाद्य पिाथाको गणुस्तर एवं वाय ुतथा ध्वलनप्रिूिण लनयन्रण 

९.६ सरसफाई सचेतना अलभवषृि र स्वास््यजन्य फोहोर व्यवस्थापन 

९.७ स्वास््यजन्य फोहरमैला संकलन, पनुउापयोग, प्रिोधन, षवसजान, सेवा िलु्क 
लनधाारण र लनयमन 

९.८ रक्त संचार सेवा,स्थानीय तथा िहरी स्वास््य सेवा 
९.९ औिलध पसल सञ्चालन र लनयमन 

अनसूुची 
९ को 
३ बाट 

स्वास््य ३.१ राषियतथा प्रािेशिक लक्ष्य र मापिण्ड बमोशजम स्थानीयस्तरको लक्ष्य र गणुस्तर 
लनधाारण 

३.२ राषियर प्रािेशिक मापिण्ड अनरुुप जनरल अस्पतालर नलसाङ्ग होम, लनिानकेन्र 
र अन्य स्वास््य संस्थाहरुको शक्ललनक िताा, सञ्चालन अनमुलत र लनयमन 



96 
 

३.४ स्थानीयस्तरमा औिलधजन्य वनस्पलत, जडीबटुी र अन्य औिलधजन्य वस्तकुो 
उत्पािन, प्रिोधन रषवतरण 

३.५ स्वास््य बीमा लगायतका सामाशजक सरुक्षा कायाक्रम व्यवस्थापन 

३.६ स्थानीयस्तरमा औिधी तथा अन्य मेलडकल उत्पािनहरुको न्यूनतम मूल्य लनधाारण 
तथा लनयमन 

३.७ स्थानीयस्तरमा औिलधको उशचत प्रयोग र सूक्ष्मजीव लनरोधक प्रलतरोध 
(Antimicrobial Resistance) न्यूनीकरण 

३.८ स्थानीयस्तरमा औिधी र स्वास््य उपकरणको खररि, भण्डारण र षवतरण 

३.९ स्थानीयस्तरमा स्वास््य सूचना प्रणाली व्यवस्थापन 

३.१० स्थानीयस्तरमा जनस्वास््य लनगरानी (पशब्लक हेल्थ सभेलेन्स) 
३.११ स्थानीयस्तरको प्रवाधनात्मक र प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुास्थानात्मक र 

प्याललएषटभस्वास््य सेवा सञ्चालन 

३.१२ स्वस्थ जीवनिैली, पोिण, िारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास््यवतृ्तको पालना, 
पञ्चकमा लगायतका जनस्वास््य सेवाको प्रविान 

३.१३ जनुोषटकर कीटजन्य रोग लनयन्रण तथा व्यवस्थापन 

३.१४ सलुता, मदिरा र लागपुिाथाजन्य वस्तकुो प्रयोग लनयन्रण तथा सचेतना अलभवषृि 

३.१५ आयवेुदिक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक शचषकत्सा लगायतका 
परम्परागत स्वास््यउपचार सेवा व्यवस्थापन 

३.१६ स्थानीयस्तरमा जनस्वास््य आपत्कालीन स्वास््य, महामारी लनयन्रण योजना र 
कायाान्वयन 

३.१७ स्थानीयस्तरमा सरूवा तथा नसने रोग लनयन्रण तथा रोकथाम 

३.१८ आकशस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह 

१० स्थानीय बजार 
व्यवस्थापन, वातावरण 
संरक्षण र जषैवक 
षवषवधता (अनसूुची ९ 
(७) समेत) 

१०.१ स्थानीय बजार व्यवस्थापन 

१०.१.१ स्थानीय व्यापार/वाशणज्य, माग/ आपूलता, बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन र 
उपभोक्ता अलधकार एवम ् षहत सम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, कायाान्वयनर 
लनयमन 

१०.१.२ स्थानीयबजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन 

१०.१.३ स्थानीय वस्तहुरूको उत्पािन आपूलता तथा लनकासी प्रके्षपण मूल्य लनधाारण र 
अनगुमन 

१0.१.४ स्थानीय व्यापार/वाशणज्य सम्वन्धी पूवााधार 

१०.१.५ स्थानीयवस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनयमन 

१०.१.६ स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमा िताा, अनमुलत, नवीकरण, खारेजी र लनयमन 

१०.१.७ स्थानीय व्यापारको त्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुन्धान 

१०.१.८ लनजी तथा गैरसरकारी के्षरसगँ समन्वय र सहकाया 
१०.१.९ स्थानीय व्यापार प्रविान, सहजीकरण र लनयमन 

१०.१.१० स्थानीय बौषिक सम्पशत्तको संरक्षण, प्रविान र अलभलेखाङ्कन 

१०.१.११ उपभोक्ता सचेतना अलभवषृि,  लशक्षत उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र  स्थानीय 
वस्तएुवं सेवाको गणुस्तर परीक्षण 
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    १०.२ वातावरण संरक्षण र जषैवक षवषवधता 
१0.२.१ स्थानीय वातावरण संरक्षण र जषैवक षवषवधता सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, 

योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

१0.२.२ स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोशखम न्यूनीकरण 

१०.2.३ स्थानीयस्तरमा प्रिूिण लनयन्रण र हालनकारक पिाथाहरुको लनयमन तथा 
व्यवस्थापन 

१०.२.४ स्थानीयस्तरमा सरसफाई र फोहर व्यवस्थापन 

१०.२.५ स्थानीयस्तरमा न्यून कावानमखुी तथा वातावरण मैरी षवकास अवलम्बन 

१०.२.६ स्थानीयस्तरमा हररत के्षर प्रविान 

१०.२.७ स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण के्षर लनधाारण र व्यवस्थापन 

११ स्थानीय सडक, ग्रामीण 
सडक, कृषि सडक, लसंचार् 

(अनसूुची ९(५) 
समेतबाट) 

११.१ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, लसंचार् सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, 

योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

११.२ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृिी सडक, झोलङेु्ग पलु, पलेुसा, लसंचार् र तटबन्धन 
सम्वन्धी स्थानीय तहको गरुुयोजना तजुामा, लनमााण/स्तरोन्नलतका आयोजना 
पषहचान,  अध्ययन, कायाान्वयन, ममात, संभार, लनयमन 

११.३ स्थानीयके्षरमा ट्रली बस, ट्राम जस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्राशन्जट प्रणालीको 
नीलत, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

११.४ राषिय रेल पूवााधारको उपयोग गरी महानगरीय (मेट्रोलसटी) के्षरलभर िहरी रेलसेवा 
सञ्चालन, व्यवस्थापन, ममात सम्भार,समन्वय र सहकाया 

११.५ स्थानीयतहमा यातायात सरुक्षा व्यवस्थापन र लनयमन 

१२ गाउँसभा, नगर सभा, 
शजल्ला सभा, स्थानीय 
अिालत, मेललमलाप र 
मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

१२.१ गाउँसभा, नगरसभाले आआफ्नो के्षरको नीलत, कानून र मापिण्डको स्वीकृलत 

१२.२ स्थानीयस्तरका आवलधक योजना तथा वाषिाक योजना एवम ्बजटे स्वीकृलत 

१२.३ स्थानीय सरकारलाई प्राप्त शजम्मेवारी वमोशजम आफ्नो के्षरलभर राजश्वका िर र 
अन्यिलु्क लनधाारण 

१२.४ स्थानीयस्तरको प्राकृलतक श्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीलत लनधाारण र कायाान्वयन 
तथाप्रिेि र संघीय मापिण्ड पालना 

१२.५ स्थानीय सामिुाषयक मेलषपलाप र मध्यस्थता 

१३ स्थानीय अलभलेख 
व्यवस्थापन 

१३.१ स्थानीय अलभलेख व्यवस्थापन सम्वन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन 
र लनयमन 

१३.२ स्थानीयस्तरको अलभलेख व्यवस्थापन 

१४ घरजग्गा धनी पजुाा 
षवतरण 

१४.१ प्रािेशिक मापिण्ड बमोशजम स्थानीय घर जग्गा धनी पजुाा षवतरण लगत 
व्यवस्थापन 

१४.२ भलूमको वगीकरण अनसुारको लगत 

१४.३ स्थानीय जग्गाको षकत्ता काट र भलूम लगत (नक्सा, सेस्ता) लनमााण र संरक्षण 

१४.४ सरकारी प्रयोजनका लालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनधाारण एवं षवतरणमा समन्वय 
रसहजीकरण 

१४.५ जग्गाषववाि समाधान 
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१४.६ षवश्वसम्पिा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताशत्वक महत्वका एवं वन, सीमसार 
के्षर, तटवती के्षरका जग्गा सम्बन्धी लगत 

१५ कृषि तथा पिपुालन, 

कृषिउत्पािन व्यवस्थापन, 

पि ु स्वास्थय,सहकारी र 
कृषि अनसूुची ९(४) 

१५.१ कृषितथा पिपुालन, कृषि उत्पािन व्यवस्थापन र पि ुस्वास््य 

१५.१.१ कृषितथा पिपुालन, कृषि उत्पािन व्यवस्थापन र पि ुस्वास््य सम्बन्धी स्थानीय 
नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

१५.१.२ कृषि तथा पिपुन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवााधार लनमााण, साना 
लसंचार् लनमााण, ताललम, प्रषवलध प्रसार, प्राषवलधक टेवा,  कृषि सामग्री आपूलता र कृिक 
क्षमता षवकास कायाक्रम संञ्चालन र लनयमन 

१५.१.३ कृषि तथा पिपंुछीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोग लनयन्रण 

१५.१.४ पिपुन्छी शचषकत्सा सेवा व्यवस्थापन 

१५.१.५ कृषि वातावरण संरक्षण, जैषवक षवषवधता संरक्षण र प्रबिान 

१५.१.६ उच्च मूल्ययकु्त कृषिजन्य वस्तकुो प्रवधान तथा षवकास र बजारीकरण  

१५.१.७ पिनुश्ल सधुार पिलतषवकास रव्यवस्थापन 

१५.१.८ स्थानीय चरन तथा खका  षवकास र व्यवस्थापन 

१५.१.९ पिआुहारगणुस्तर लनयमन 

१५.१.१० स्थानीयस्तरमा त्याङ्क व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली 
१५.१.११ बधिाला र िीत भण्डारणको ब्यवस्थापन र लनयमन 

१५.१.१२ कृषि तथा पिपुन्छी सम्वन्धी बीमा र कजाा सहजीकरण 

१५.१.१३ साना लसंचाई लनमााण तथा सधुार 

१६ 

जेष्ठ नागररक, अपागंता 
भएकाव्यशक्त र अिक्तको 
व्यवस्थापन 

१६.१ संघ र प्रिेिले लनधाारण गरेको मापिण्ड बमोशजम स्थानीय स्तरमा सामाशजक 
सरुक्षा सम्बन्धी कायाक्रम कायाान्वयन 

१७ 
बेरोजगारको त्याकं 
संकलन अनसूुची ८(१७) 

१७.१ रोजगार र बेरोजगारको त्यांक संकलन, प्रिोधन र सूचना प्रणाली 
१७.२ षविेिी श्रलमकको सूचना व्यवस्थापन 

१८ कृषिप्रसारको व्यवस्थापन, 

संचालन र लनयन्रण 

१८.१ कृषि प्रसार सम्वन्धी स्थानीय नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र 
लनयमन 

१८.२ स्थानीय तहमा कृषि प्रसार तथा जनिशक्तको प्रके्षपण, व्यवस्थापन र पररचालन  

१८.३ कृिकहरुको क्षमता अलभवषृि,प्राषवलधक सेवा,टेवा, सीप षवकास र सिक्तीकरण 

१८.४ लबउषवजन, नश्ल, मलखाि र रसायन तथा औिलधहरुको आपूलता, उपयोग र लनयमन  

१८.५ कृिक समूह, सहकारी र स्थानीय सम्वि संघसंस्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र 
लनयमन 

१८.६ स्थानीयस्तरमा कृषि सम्वन्धी प्रषवलध संरक्षण र हस्तान्तरण 

१८.७ कृषि सम्वन्धी सूचना प्रचारप्रसार 

१८.८ स्थानीयस्तरको स्रोत केन्रहरुको षवकास र व्यवस्थापन 

१९ खानेपानी, साना जलषवद्यतु 
आयोजना, वैकशल्पकऊजाा 

१९.१ खानेपानी 
१९.१.१ स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र 

लनयमन 
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(अनसूुची  ९(५), अनसूुची 
९(७) समेतबाट) 

१९.१.१ खानेपानी महसलु लनधाारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
१९.२ सानाजलषवद्यतु आयोजना,  
 १९.२.१ साना जलषवद्यतु आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, मापिण्ड,योजना 

तजुामा, कायाान्वयन र लनयमन 

१९.२.२ स्थानीय खानेपानी, साना जललबद्यतु आयोजना, वैकशल्पक ऊजाा सम्बन्धी नीलत, 

कानून, मापिण्डर योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

१९.२.३ स्थानीय षवद्यतु षवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, संचालन र लनयमन 

१९.२.४ खानेपानी महसलु लनधाारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

१९.२.५ स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई प्रणालीको संचालन र ममात-संभारसेवा 
िलु्क लनधारण र संकलन व्यबस्थापन 

१९.२.६ स्थानीय तटबन्ध निी तथा पषहरो लनयन्रण तथा निी व्यवस्थापन र लनयमन 

 

१९.३ वकैशल्पकऊजाा 
१९.३.१ स्थानीयतहमा वैकशल्पक ऊजाा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड, योजना तजुामा, 

कायाान्वयनर लनयमन 

१९.३.२ स्थानीयतहमा वैकशल्पक ऊजाा सम्बन्धी प्रषवलध षवकास र हस्तान्तरण, क्षमता 
अलभवषृि एवंप्रविान 

२० षवपि व्यवस्थापन २०.१ षवप् व्यवस्थापन सम्वन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन 
र लनयमन 

२०.२ स्थानीयस्तरको षवप् पूवा तयारी तथा प्रलतकाया योजना 
२०.३ स्थानीयस्तरमा षवप् पूवा तयारी, खोज तथा उिार, राहत सामग्रीको पूवा भण्डारण, 

षवतरण र समन्वय 

२०.४ षवप् जोशखम के्षरको नक्साकंन, बस्तीहरूको पषहचान र स्थानान्तरण 

२०.५ षवपि व्यवस्थापनमा संघ, प्रिेि र स्थानीय समिुाय, संघ संस्था तथा लनजीके्षरसगँ 
सहयोग, समन्वय र सहकाया 

२०.६ षवप् कोि स्थापना तथा संचालन र स्रोत साधनको पररचालन 

२०.७ षवप् जोशखम न्यूनीकरणका स्थानीयस्तर आयोजना तजुामा, कायाान्वयन र लनयमन 

२०.८ षवप् पिात स्थानीयस्तरको पनुस्थापन र पनुलनामााण 

२०.९ स्थानीयस्तरको षवपि सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

२०.१० स्थानीय आपतकालीन काया सञ्चालन प्रणाली 
२१ जलाधार, वन्यजन्त,ु खानी 

तथा खलनज पिाथाको 
संरक्षण 

२१.१ जलाधार तथा वन्यजन्त ु

२१.१.१ जलाधार तथा वन्यजन्त ु सम्वन्धी स्थानीय नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, 
कायाान्वयन रलनयमन 

२१.१.२ प्राकृलतक प्रकोप रोकथाम र पूवा तयारी 

२१.१.३ सामिुाषयक भसंूरक्षण र सोमा आधाररत आयआजान कायाक्रम 

२१.१.४ पानी महुान संरक्षण 

२१.१.५ भ ूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन जन्य सामिुाषयक अनकूुलन 

२१.२ खानी तथा खलनज पिाथाको संरक्षण 

२१.२.१ खानी तथा खलनज पिाथाको संरक्षण सम्वन्धी नीलत, कानून, मापिण्ड र लनयमन 
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२१.२.२ ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, ननु, माटो, फायर क्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्त ु
सम्वन्धी सवेक्षण, अन्वेिण, उत्खनन 

२१.२.३ ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, ननु, माटो, फायर क्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्तकुो 
संरक्षण, षवकास, उत्खनन ्र उपयोग सम्वन्धी िताा, अनमुलत, नवीकरण, खारेजी र 
व्यवस्थापन 

२१.२.४ स्थानीय खानी तथा खनीज पिाथा सम्बन्धी सूचना तथा त्यांक संकलन, 

अलभलेखन तथा व्यवस्थापन 

२२ भािा,संस्कृलत र 
लललतकलाको संरक्षण र 

षवकास 

२२.१ भािा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र षवकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन लनयमन 

२२.२ परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार,  प्रविान र षवकास 

२२.३ परम्परागरत जारा, पवाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

 
संषवधानको अनसूुची ९  मा उशल्लशखत संघ,प्रिेि र स्थानीय तहको साझा अलधकारको षवस्ततृीकरण 

१ सहकारी १.१ सहकारी अनसूुची ८ (२) मा समावेि भएको 
२ शिक्षा, खेलकूि र 

परपलरका 
२.१ शिक्षा (अनसूुची ८ (८) अन्तरगत समावेि) 
२.२ स्थानीयस्तरमा खेलकुिको संरचना पूवााधार लनमााण, सञ्चालन तथा षवकास 

२.३ स्थानीयस्तरमा खेलकूि प्रिासन र संघसंस्थाको लनयमन र समन्वय 

२.४ खेलकूि षवकास र प्रविान 

२.५ राषियर प्रािेशिक खेलकुि प्रलतयोलगता आयोजना र सहभालगता 
२.६ खेलकूि सम्वन्धी प्रािेशिक पूवााधारको षवकास 

२.७ स्थानीयतहका परपलरकाको प्रकािन अनमुलत, अलभलेख र लनयमन 

३ स्वास््य  ३ अनसूुची ८ (८) अन्तरगत समावेि 

४ कृषि  ४ अनसूुची ८को १५र १८ मा समावेि 

५ षवद्यतु, खानेपानी, लसंचार् 
जस्ता सेवाहरू 

५.१ षवद्यतु षवतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन 

५.२ खानेपानी महसलु लनधाारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

५.३ स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई प्रणालीको संचालन र ममात-संभारसेवा 
िलु्क लनधाारण र संकलन व्यबस्थापन 

५.४ स्थानीय तटबन्ध निी लनयन्रण तथा निी व्यवस्थापन लनयमन अनगुमन 

५.५ स्थानीय पषहरो लनयन्रण व्यबस्थापन लनयमन अनगुमन 

६ सेवािलु्क, िस्तरु, िण्ड 
जररवाना तथा प्राकृलतक 
स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, 
पयाटनिलु्क  (अनसूुची ९  

(१४) बाट समेत) 

६.१ स्थानीय सेवा िलु्क, िस्तरु,  िण्ड जररवाना सम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड योजना 
तजुामा, कायाान्वयन र लनयमन 

६.२ संघीय काननु र प्रिेि काननु बमोशजम अशख्तयारी दिर्एका प्राकृलतक श्रोत साधन 
र सेवािलु्क जस्ता रोयल्टी संकलन, समन्वय र लनयमन 

६.२ कम मूल्यका खनीज पिाथाको उत्खनन ्रप्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 
६.३ सामिुाषयक वनको संचालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 
६.४ पानीघट्ट, कूलो, पैनी आदि संचालनबाट प्राप्त रोयल्टी 
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७ वन, जंगल, वन्यजन्त,ु 

चराचरंुूगी, जल उपयोग, 

वातावरण पयाावरण तथा 
जैषवक षवषवधता (अनसूुची 

८ को १० समेत) 

७.१ वन,जंगल, वन्यजन्त ुर चराचरुूगंी 
७.१.१ स्थानीयस्तरमा सामिुाषयक, ग्रालमण तथा सहरी, धालमाक, कवलुलयती वनको संरक्षण, 

सम्विान, उपयोग र लनयमनएवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन 

७.१.२ मध्यवती के्षरको सामिुाषयक, धालमाक र कबलुलयती वनको व्यवस्थापन 

७.१.३ स्थानीयस्तरमा निी षकनार, निी उकास, नहर षकनार तथा सडक षकनार 
वकृ्षारोपण व्यवस्थापन 

७.१.४ स्थानीयस्तरमा लनजी तथा व्यवसाषयक वनको प्रविान तथा लनयमन 

७.१.५ स्थानीयस्तरमा सावाजलनक खाली जग्गा र नाङ्गा पाखा वा के्षरमा वकृ्षारोपण, 

सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन 

७.१.६ स्थानीयस्तरमा जलडबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैिावार सम्वन्धी,सभेक्षण, 

उत्पािन, संकलन,  प्रविान, प्रिोधन, र बजार व्यवस्थापन 

७.१.७ वनबीउ बगैँचा (Breeding Seed Orchards - BSOs) स्थापना, व्यवस्थापन र प्रविान 

७.१.८ नसारी स्थापना, लबरुवा उत्पािन, षवतरण, रोपण र प्रविान 

७.१.९ वन्यजन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यवसाषयक पालन, उपयोग र अनगुमन 

७.१.१० मानव वन्यजन्त ुद्वन्द्व व्यवस्थापन 

७.१.११ स्थानीय प्राणी उद्यान (शचलडयाखाना) स्थापना र सञ्चालन 

७.१.१२ स्थानीय वन्यजन्त ुपयाटन र आयआजान 

७.१.१३ स्थानीयस्तरमा आखेटोपहार व्यवस्थापन 

७.१.१४ स्थानीयस्तरमा वन, वन्यजन्त ु र चराचरुुङ्गीको अलभलेखाङ्कन तथा अध्ययन 
अनसुन्धान 

७.२ वातावरण,पयाावरण तथा जषैवक षवषवधता 
७.२.१ रैथाने प्रजालतको संरक्षण र प्रविान 

७.२.२ लमचाहप्रजालतको लनयन्रण 

७.२.३ स्थानीयस्तरको जोशखम न्यूनीकरण 

७.२.३ जैषवक षवषवधताको अलभलेखाङ्कन 

७.२.५ स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रविान 

७.२.६ स्थानीय साना जल उपयोग सम्बन्धी के्षरगत अयोजना तजुामा, कायाान्वयन र 
अनगुमन 

८ खानी तथा खनीज  ८ अनसूुची ८(२१) मा समावेि भएको 
९ षवपि व्यवस्थापन  ९ अनसूुची ८(२०) मा समावेि भएको 
१० सामाशजक सरुक्षा र 

गररबी लनवारण 

१०.१ सामाशजक सरुक्षा 
१०.१.१ सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापिण्ड र लनयमन   

१०.१.२ पषहचान भएका एवं लशक्षत समूह सम्वन्धी स्थानीय योजना, कायाक्रम, स्रोत 
पररचालन र व्यवस्थापन 

१०.१.३ सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी राषिय, प्रािेशिक र स्थानीय लनकाय तथा 
संघसंस्थासगँसम्पका , समन्वय र सहकाया 

१०.१.४ सामाशजक सरुक्षा सम्वन्धी स्थानीय त्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन 
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१०.२ गरीवी लनवारण 

१०.२.१ गररबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन, 

लनयमन रअध्ययन अनसुन्धान 

१०.२.२ गररब घरपररवार पषहचान सम्वन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन रलनयमन 

१०.२.३ स्थानीय सामाशजक सरुक्षा योजना र व्यवस्थापन 

१०.२.४ राषिय, प्रािेशिक र स्थानीय संघसंस्थासगँ सम्पका , समन्वय र सहकाया 
११ व्यशक्तगत घटना, जन्म, 

मतृ्य,ु षववाह र त्यांक 

११.१ संघीय कानून र मापिण्ड बमोशजम स्थानीय तहमा व्यशक्तगत घटना (जन्म,मतृ्य,ु 

षवबाह, बसार्-सरार् सम्बन्ध षवच्छेि र धमापरु/धमापरुी, बसार्-सरार्) को िताा 

११.१.१ आधुलनक प्रषवलध अपनार् व्यशक्तगत घटनाको अलभलेख व्यवस्थापन र प्रलतवेिन 

११.२ त्याकं 

 ११.२.१ स्थानीय त्याङ्क सम्बन्धी नीलत, काननु, मापिण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयमन 

१२ परुातत्व, प्राचीन स्मारक र 
संग्रहालय 

१२.१ स्थानीयस्तरमा परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण, सम्बधान र 
पनुलनमााण 

१३ सकुुम्बासी व्यवस्थापन १३.१ संघीयर प्रिेि कानून बमोशजम स्थानीय तहमा सकुुम्बासी पषहचान र अलभलेख 
व्यवस्था 

१३.२ स्थानीयस्तरमा सकुुम्बासी सम्वन्धी जीषवकोपाजान र बसोबास व्यवस्था 

१४ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त 
रोयल्टी 

१४.१ अनसूुची ९ (६) मा समावसे 

    

संषवधानका मौललक हक र राज्यका लनिेिक लसिान्त, राज्यका नीलत सम्बन्धी र अन्य धारामा उशल्लशखत कायाको षवस्ततृीकरण 

१ संस्कृलतके्षर   संस्कृलतक्षरे 

१.१ स्थानीयस्तरमा गठुी अन्तगात परम्परागरत रुपमा चललआएका षवलभन्न जारा, 
पवाहरुको सञ्चालन र वस्थापन 

२ धालमाकतथा सांस्कृलतक 
सम्पिाको व्यवस्थापन 

 २ धालमाक तथा सासं्कृलतक सम्पिाको व्यवस्थापन 

२.१ स्थानीय महत्वका धालमाक तथा सांस्कृलतक सम्पिाको व्यवस्थापन 

३   आवासको हक  ३ आवासको हक 

३.१ आधारभतू आवासका योजना तजुामा र कायाान्वयन (स्थानीय तह) 
४ मषहला हक सम्बन्धी   मषहलासम्बन्धी 

४.१ मषहला हक सम्बन्धी नीलत, योजना, कायाान्वयन, समन्वय र लनयमन 

४.२ स्थानीयस्तरमा मषहलाको आलथाक, सामाशजक, राजनीलतक सिक्तीकरण र क्षमता 
षवकास 

४.३ लैंलगक षहंसा लनवारणका लालग लनरोधात्मक, प्रविानात्मक, संरक्षणात्मक उपाय 
रपनुस्थापना 

४.४ लैंलगक उत्तरिायी वजेट र परीक्षण सम्बन्धी काया 
५   बालबाललका क्षरे 
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मषहला तथा बालबाललका 
के्षर 

१.१ बालबाललकाको हकषहत संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापिण्ड, योजना, 
कायाान्वयन र लनयमन 

५.२ स्थानीयस्तरमा बालबाललकाको हकषहत संरक्षण 

५.३ स्थानीयस्तरमा बालमैरी िासकीय प्रवन्ध,  बाल क्लव, स्थानीय बाल संरक्षण 
सलमलत र बाल सञ्जाल 

५.४ बालबाललकाको हकषहत संरक्षण सम्बन्धी संघ, प्रिेि, लनकाय र संघसंस्थासगँ 
सम्पका , समन्वय रसहकाया 

५.५ स्थानीयस्तरमाबालबाललका पररवार सहयोग 

५.६ स्थानीयस्तरमावैकशल्पक स्याहार पिलतको कायाान्वयन 

५.७ स्थानीयस्तरमाबाल न्याय 

५.८ स्थानीयस्तरमा बाल गहृ /पनुस्थाापन केन्र, शिि ुस्याहार केन्र र बाल षवकास 
केन्रव्यवस्थापन 

५.९ स्थानीयस्तरमा सडक बालवाललका व्यवस्थापन 

५.१ स्थानीयस्तरमा बालबाललकाको षहंसा लनयन्रण 

५.१ बालसधुार तथा पनुस्थाापना केन्र स्थापना, संचालन, अनमुलत र लनयमन 

५.१२ आपत्कालीन बाल उिार कोि स्थापना र व्यवस्थापन 

६ यवुाके्षर  ६ यवुाक्षरे 

६.१ स्थानीयस्तरमा यवुा जागरण, सिक्तीकरण र पररचालन 

६.२ स्थानीयस्तरमा यवुा सीप, उद्यमशिलता तथा नेततृ्व षवकास 

७ राज्यका नीलत (षवकास 
संवन्धी नीलत) 

 ७ राज्यकानीलत (षवकास संवन्धी नीलत) 
७.१ षवकास लनमााणको प्रषक्रयामा स्थानीय जनसहभालगता अलभवषृिका कायाक्रमको 

तजुामा र कायाान्वयन (स्थानीय तह) 

७.२ वैज्ञालनक अध्ययन, अनसुन्धान र प्रषवलध षवकासमा लगानी (स्थानीय तह) 
७.३ राषिय आवश्यकता अनसुार सूचना प्रषवलधको षवकास/ षवस्तारका कायाक्रमको 

तजुामा र कायाान्वयन (स्थानीय तह) 

७.४ सूचना प्रषवलधमा सवासाधरण जनताको सहज/सरल पहुँच बारेका कायाक्रमको 
तजुामा र कायाान्वयन 

७.५ स्थानीयस्तरमा सूचना प्रषवलधको प्रयोग तथा उपयोग 

८ राज्यका नीलत (प्राकृलतक 
स्रोत र साधनको संरक्षण, 

संविान र उपयोग 
सम्बशन्ध नीलत) 

 ८ (प्राकृलतक स्रोत र साधनको संरक्षण, संविान र उपयोग नीलत) 
८.१ जनसहभालगतामा आधाररत स्विेिी लगानीलाई प्राथलमकता, जलस्रोतको 

बहउुपयोगी षवकास कायाक्रम तजुामा,कायाान्वयन 

८.२ नवीकरणीय उजााको उत्पािन तथा षवकासका कायाक्रमको तजुामा र कायाान्वयन 

८.३ जलउत्पन्न प्रकोप लनयन्रण र निीको व्यवस्थापन गिै दिगो र भरपिो लसंचाई 
षवकासका आयोजनाको कायाक्रमको तजुामा र कायाान्वयन 

८.४ षवपद्जोशखम न्यूनीकरणका लालग पूवा सूचना प्रणाली सम्बन्धी कायाक्रमको तजुामा 
र कायाान्वयन 

९ राज्यका नीलत 
(नागररकका आधारभतू 

 ९ (नागररकका आधारभतू आवश्यकता सम्बन्धी नीलत) 
९.१ आधारभतू बसोबास (प्रिेि स्तर) मा समन्वय 
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आवश्यकता सम्बन्धी 
नीलत) 

१.१ अव्यवशस्थत बसोबास व्यवस्थापन कायाक्रमको तजुामा र कायाान्वयन 

९.३ योजनावि र व्यवशस्थत वस्ती षवकासका कायाक्रमको तजुामा र कायाान्वयन । 
एकीकृत वस्ती षवकासका लालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा षवकास र 
व्यवस्थापन 

९.४ आधारभतू यातायात (प्रिेिस्तर) मा समन्वय 

९.५ यातायात के्षरमा लगानी अलभवषृि 

९.६ यातायात सषुवधामा नागररकको सरल, सहज र समान पहुँच 

९.७ वातावरण अनकूुल/मैरी प्रषवलधलाई प्राथलमकता 
९.९ लनजी यातायात लनयमन/लनयन्रण 

९.१० सरुशक्षत, व्यवशस्थत, भरपिो र अपाङ्गता-मैरी यातायात प्रणाली 
१० स्थानीय बजटे, षवत्तीय 

व्यवस्थापन र लेखापालन 
संषवधानको भाग-१९ र 

स्थानीय योजना  

१0.१ अथा तथा षवत्त क्षरे 

१०.१.१ स्थानीयतहको समषष्टगत आलथाक अवस्थाको षवश्लिेण तथा स्थानीय आलथाक 
नीलतको तजुामा, कायाान्वयन र लनयमन 

१०.१.२ आलथाक साधनको बाँडफाँड र समता एवं स्थानीय षवकासका लालग आलथाक 
साधनको महत्तम उपयोग तथा पररचालन 

१०.१.३ स्थानीय राजश्व सम्बन्धी नीलत, काननु तजुामा कायाान्वयन र लनयमन 

१०.१.४ स्थानीय सावाजलनक खचा सम्बन्धी नीलत तजुामा कायाान्वयन र लनयमन 

१०.१.५ स्थानीय ऋण तथा अनिुानको व्यवस्थापन र लनयमन 

१०.१.६ स्थानीय लगानी प्रके्षपण (सरकारी, सहकारी र लनजी) र षवत्तीय व्यवस्थापन 

१०.१.७ स्थानीय सरकारी सम्पलतको एकीकृत षववरण 

१०.१.८ स्थानीय सरकारी वाकँीको लगत राख्न ेर असलुउपर गने 

११.१ योजना 
११.१.१ स्थानीय तह षवकास नीलत, स्थानीयस्तरका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र 

िीघाकालीन योजना तजुामा र अनगुमन, मूल्यांकन 

११.१.२ स्थानीय प्राथलमकता प्राप्त के्षर लनधाारण 

११.१.३ स्थानीय मानव संिाधन षवकासका लालग अल्पकालीन तथा िीघाकालीन योजना 
तजुामा 

११.१.४ स्थानीय स्तरमा संचाललत केन्रीय र प्रािेशिक षवकास आयोजना कायाान्वयन, 

समन्वय, सहकाया 
११.१.५ अध्ययनअनसुन्धान 

११.१.६ वाषिाक षवकास कायाक्रम, स्वीकृलत, कायाान्वयन र लनयमन 

११.१.७ गररवी लनवारणको रणनीलततजुामा 
११.१.८ अनगुमन तथा मूल्याकंनको आधारप्रषक्रया लनधाारण, के्षरगत नीलतको अनगुमन 

तथा मूल्यांकन; षवकास आयोजना कायाान्वयन, अनगुमन र प्रलतफलको समीक्षा 
१२. स्थानीय आलथाक प्रणाली तथा कोि 

१२.१.१ स्थानीय सशञ्चतकोिबाट खचा गना सषकने सम्बन्धी स्थानीय आलथाक कायाषवलध 
सम्वन्धी नीलत तथा कानून लनमााण, कायाान्वयन र लनयमन 

१२.१.२ स्थानीय बजटे सीमा लनधाारण, तजुामा, कायाान्वयन र लनयमन 

१२.१.३ स्थानीय लेखा लनयन्रण तथा व्यवस्थापन 
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१२.१.४ स्थानीय सशञ्चतकोि संचालन 

१२.१.५ स्थानीय राजस्व र व्ययको अनमुान 

१२.१.६ संघीय काननु र प्रिेि काननुबमोशजम घाटापूलताको श्रोत व्यवस्था 
१२.१.७ संघर प्रिेि सरकारी लगानी र लाभांिको लेखा व्यवस्थापन 

१२.१.८ स्थानीय खचा, राजस्व, धरौटी, कायासंचालन कोि र अन्य सरकारी कोि तथा 
सम्पशत्तको एकीकृतषववरण, आन्तररक तथा अशन्तम लेखा परीक्षण 

११ उपालध, सम्मान र 
षवभिूण 

 ११ उपालध, सम्मान र षवभिूण 

११.१ उपालध,सम्मान तथा षवभिूणको लसफाररस 

१२ सशन्ध वा सम्झौता  १२ सशन्ध वा सम्झौता 

१२.१ अन्तरााषिय सशन्ध सम्झौताको लालग संघ र प्रिेि तहमा अनरुोध, लसफाररस 
र सम्झौता कायाान्वयनमा सहयोग 

१३ 

 
पयाटन 

 

१३.१ स्थानीयस्तरमा पयाटकीय महत्वका स्थल तथा सम्पिाको पषहचान, संरक्षण र 
प्रविान 

१३.२ स्थानीय पयाटन पूवााधार षवकास र प्रोत्साहन 

 १४ खानेपानी १४ सवासाधारणको लालग स्वच्छ खानपेानीको उपलब्धता 
    
काया षवभाजन लनयमावली र अन्य ऐन कानून अन्तगात भैरहेका कायाहरूको षवस्ततृीकरण 

१ सावाजलनक लबिा, 
उत्सव, उिी आादि 

 १ सावाजलनक षविा, उत्सव, उिी आादि 

१.१ स्थानीयतहमा सावाजलनक षविा, उत्सव, जारा, उिी आादिमा षविा व्यवस्थापन 

२    २ संस्कृलतसम्वन्धी 
२.१ स्थानीयस्तरमा परुाताशत्वक धालमाक महत्वका सम्पिाहरुको संरक्षण 

संविान सम्बन्धी काया 
२.२ स्थानीयस्तरमा सांस्कृलतक षवकास तथा संविान सम्वन्धी काया 

३    ३ समाज कल्याण र संघसस्था सम्वन्धी 
३.१ स्थानीयस्तरमा समाज कल्याण सम्वन्धी संघसस्थाको िताा तथा लनयमन 
३.२ गठुी, कोि तथा ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन 
३.३ ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यशक्त र असहाय बालबाललकाका र 

एकल मषहला सम्वन्धी काया 
४ िाशन्त तथा पनु:लनमााण 

के्षर 

 ४ िाशन्त तथा पनु:लनमााण क्षरे 

४.१ स्थानीय िाशन्त सलमलत सम्बन्धी काया 
५ उद्योग सम्वन्धी ५.१ लघ,ुघरेल ुर साना उद्योगको िताा, नवीकरण, खारेजी र लनयमन षवकास 

र प्रविान 

  ५.२ लघ,ुघरेल ुर साना उद्योगको षवकास र प्रविान 

  ५.३ उद्यमिीलता प्रविान 
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      घ्याङलेख गाउाँ  कायइपाभलका पदागधकािीहरूसंग छलफल बैठकको तस्िीि ( २०७८ मंसीि ) 
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