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पररच्छेद-१ 
पररचय 

१ .१सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको औन्चत्य 

 

पिुलीबजार नगर गण्डकी प्रदेश,स्याङ्जा न्जल्लाको सदरमकुाम सहरको रुपमा आधँीखोलाको काखमा अवन्स्थि 
छ ।प्रदेश राजधानी पोखरा देन्ख ३४ वकलोतमटरको दरुीमा रहेको पिुलीबजार नगरपातलकाको मध्ययक्षेत्र तसद्धाथय 
राजमागयको २७वकलोतमटरलामो खण्डले जोतडएको छ । पययटकीय दृन्टटकोणले महत्वपूणय र यस क्षेत्रको एक 
प्रमखु बजारको रुपमा ववकतसि यो नगरपातलका १४ वडाहरुमा ववभान्जि छ । पोखरा महानगर र वातलङ् 
नगरको सातमप्यमा रहेकोयो नगरपातलकाको भकेू्षत्रफल १४७.२१ वगय वकलोतमटर,जनसङ्ख्या ५६ हजार २६२ 
(२०७५) र जनघनत्व ३८२ जना प्रति वगय वकलोतमटर   छ ।  सबैभतदा बढी जनसङ् ख्या वडा नम्बर३ मा 
(५७८४)र सबैभतदा कम जनसङ्ख्या वडा नम्बर८मा (१३३१) रहेको छ ।घरधरुी वडा नम्बर ८ मा सबैभतदा 
कम (४१०) र वडा नम्बर १३ मा सबै भतदा बढी(१३०३) रहेको छ । शहरी पूवायधारहरु िलुनात्मकरुपमा 
बढी रहेका वडाहरु १,३, १३ र १४ हनु । 

 

नगरकाययपातलकाको काययसञ्चालन वडा नं. १ न्स्थि आफ्नै भवनबाट भइआएको छ । केही वडाका सेवाहरुआफ्न ै
कायायलय भवनहरुबाट भइआएको छ भने केही वडाका सेवा भाडाका भवनबाट कायय सञ्जालन भइआएको 
छ।नगरप्रमखु, उपप्रमखु सवहि २४ जनाको काययपातलका रहेको छ।वावषयक बजेट/ खचय रु ९२ करोड(सामान्जक 
सरुक्षा भत्ता समेि) र करीब रु ३ करोडको आतिररक आय रहेकोयस नगरपातलकाको चालखुचय कुल बजेटको 
६० % भतदा बढी देन्खतछ ।हाल सबै प्रकृतिका र सबै एकाइमा गरी करीब२०० जना भतदा बढी 
कमयचारीकाययरि छन ।  

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीयिहको सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणका 
सम्बतधमा ववतभन्न प्रावधानहरु रहेकाछन । नगरपातलकाले आफ्नो काययबोझ, राजश्व क्षमिा,  खचयको 
आकार,स्थानीय आवश्यकिा र ववन्शटटिाका आधारमासङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी कमयचारी र सङ्गठन 
ढाँचा ियारी गनुयपने कानूनी व्यवस्था छ । यस्िो संरचना संववधानको अनसूुची– ८ र ९ मा उल्लेन्खि स्थानीय 
िहको अतधकार र साझा अतधकारहरुका ववषयमा प्रदान गररने सेवा र सवुवधाका लातग गररनपुछय। 

 

स्थानीयिहका कमयचारीहरुको सेवा र शियका ववषय र छनौट िथा तनयनु्ि लगायिका ववषयमा प्रदेश लोकसेवा 
आयोगको प्रत्यक्ष भतूमका रहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कियव्य र अतधकार प्रदेशकानून 
बमोन्जम हनु ेसंवैधातनक प्रावधान छ । िर सङ्घीय संसदले कानून बनाईसो सम्बतधी आवश्यक सबै आधार र 
मापदण्ड तनधायरण गरर नसकेको अवस्थामा सङ्गठन संरचना िथा पदपूतिय सम्बतधी ववषयहरु कायायतवयन हनु थप 
समय लाग्ने देन्खतछ । नगरपातलकामा हाल काययरि कमयचारीहरुको समायोजन कमयचारी समायोजन ऐन, 

२०७४ बमोन्जम भएको हो । नगरपातलकाको सङ्गठन संरचनाहरु र कमयचाररको दरबतदी सङ्घीय मातमला िथा 
सामातय प्रशासन मतत्रालय लगायिका सङ्घीय मतत्रालयहरुबाट प्राप्त भए अनसुारका रहेका छन । 



अन्तिम प्रतिवेदन 

3 
 

 

समग्रमा नगरपातलकाले वियमान सेवा प्रवाहको चाप, शहरी स्वरुपको ववस्िार,भौतिक पूवायधारहरुको द्रिु 
तनमायणरअतय आतथयकसम्भावनाहरुलाई सम्बोधन गनय नपेाल सरकारबाट स्वीकृि सङ्गठन ढाँचा,स्थानीयिहको 
आवश्यकिा अनरुुपको सङ्गठन तनमायण,सेवाकेतद्रहरुकोसंरचना, कायय प्रकृति, र काययबोझको थप ववश्लेषण गनुयपने 
अबस्था रहेको छ ।यस पटृठभतूममा सङ्गठन ढाँचा ियारीकोआवश्यकिा अनरुुप यो सङ्गठन िथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गररएको हो ।  
 
१.२सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणसम्बतधीकाययशिय 
 
पिुलीवजार नगरपातलका, नगरकाययपातलकाको कायायलयबाट सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रतिवेदन ियार 
गने सम्बतधमा तनम्न काययशियहरुददइएको तथयो । 
 

• सङ्गठन संरचना िथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रतिवदेन ियार गनयको लातग प्राववतधक िथा परामशय सेवा 
प्रदान गने । 

 

• प्रतिवदेन ियार गदाय उपलब्ध हनु सक्ने िथ्याङ्कको तसमातभत्र रही ियार गने । 

 
• सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको अन्तिम प्रतिवदेन पेश गने । 

 

१.३ अध्य्यन/ पनुरावलोकन िथा मसौदा ियारर पद्धति 

 
यो अध्यययन िीन चरणमा परुा गररएको छ । कायय सम्झौिा पतछ पवहलो चरणमा आवश्यक ववज्ञ र कमयचारीबाट 
स्थलगि अध्यययन पश्चाि वववरण सङ्कलनका लातग आवश्यक प्रश्नावली र चेकतलटटहरु ियार गररएको तथयो 
। यसक्रममा स्थानीयिहमा र सङ्घीय मतत्रालयहरुमा प्राप्त ववषयगि तनदेशन र प्रतिवेदनहरु अध्यययन गररएको 
तथयो ।प्रतिवेदन ियाररकाक्रममादेहायका सामाग्रीहरूको अध्यययनगररएको तथयो :- 

 

• सङ्गठन संरचना तनमायणका सैद्धान्तिक आधारहरु िथा ववश्वव्यापीअभ्यासको अध्य्यन, 

• नेपालको संववधानको धारा ५७ र सम्बन्तधि अनसूुची ८र ९ मा उल्लेन्खि स्थानीयिहको अतधकार र 
साझा अतधकार,  

• स्थानीयिहको अतधकार िथा कायय सञ्चालन सम्बन्तधि ऐन िथा तनयमावलीहरू, 
• सङ्गठन िथा कमयचारीका सम्बतधमा काययपातलका / नगरसभाबाट भएका तनणययहरु,र 
• नगर काययपातलका कायायलयबाट प्राप्त दरबतदी लगायि अतय वववरणहरू। 

 
दोश्रो चरणमा ववतभन्न अतिरकृया, छलफल गरी सझुाव सङ्कलनगररएको तथयो । नगरपातलकाका प्रमखु, उपप्रमखु, 
कायायतलकाका सदस्यहरु र नगरकाययपातलकाको कायायलयका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि, कमयचारी प्रशासन 
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लगायि सबै शाखा सम्बद्ध कमयचारीहरु र सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरी सझुाव तलइएको तथयो ।काययरि 
ववतभन्न िहका कमयचाररहरुबाट छलफल िथा प्रश्नावली भरेर सङ्गठन संरचना, कमयचाररको दरबतदी, सेवा समूह, 

काययभार, कायय ववश्लेषण लगायिका वववरण सङ्कलन गररएको तथयो । 
 

अन्तिम चरणमा िथ्याङ्क सङ्ककलन, वववरण सङ्कलन र सझुावहरु प्राप्त भए पतछ सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
सम्बतधीअध्य्यन/ पनुरावलोकनगररएको हो । अध्यययन सवेक्षण प्रतिवेदन मसौदा उपर नगरपातलकामा ववतभन्न 
िहमा छलफल भइ प्राप्त प्रतिकृया, सझुावहरु समावशे गरर यो अन्तिम प्रतिवदेन ियार गररएको हो ।  
 

१ .४ सङ्गठन संरचना सम्बतधी नीतिगि िथा कानूनी आधार 

१ .४ .१ संववधान र कानून द्वारा प्रत्याभिू अतधकार र काययक्षते्र 

 

संववधानको धारा २२६ ले स्थानीय िहलाई आफ्नो अतधकारके्षत्रका ववषयमा स्थानीय कानून बनाउने अतधकार 
प्रत्याभिू गरेको छ । संववधानको अनसूुची ८ मा अतधकार र अनसूुची ९ मा रहेका साझा अतधकार सूचीमा िी 
काययक्षेत्रहरु तनधायरण भएका छन ।  

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारका काययक्षेत्रको ववस्ििृ व्याख्यागरेकोछ । ऐनको 
दफा ८६मा स्थानीयसेवाकोगठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाकोशियिथासवुवधासम्बतधीआधारभिूतसद्धाति र 
मापदण्डसङ्घीयकानूनबमोन्जमहनुे भतनएको छ । सोही कानूनको अधीनमारहीस्थानीयसेवाकोगठन, सञ्चालन, 

व्यवस्थापन, सेवाकोशियिथासवुवधासम्बतधीअतयव्यवस्थास्थानीयिहलेबनाएकोकानूनबमोन्जमहनुे भतनएको छ । 

 
नगरपातलकाले आफ्नो काययबोझ, राजश्व क्षमिा,  खचयको आकार,स्थानीय आवश्यकिा र ववन्शटटिाका 
आधारमासङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी कमयचारी र सङ्गठन ढाँचा ियारी गनुयपने कानूनी व्यवस्था छ । 
सङ्गठनसम्बतधी पनुसंरचना गररंदा कायम सङ्गठन संरचना, सङ्गठनको काययक्षेत्र, सेवा प्रवाह सम्बतधी काययबोझ, र 
उपलब्ध हनुसक्न े जनशन्ि समिेको आधारमा कमयचारीको दरबतदीको प्रस्िाव ियारगरी ढाँचा, पदनाम, 
काययवववरण, न्जम्मवेारी र सङ्ख्या सवहिको दरबतदी सभाबाट स्वीकृि गररनपुछय (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ८३.१०)। 

 

१ .४ .२पिुलीबजार नगरपातलकाको सङ्ठन ववकास सम्बतधी नीति 

 

नगरपातलकाको आतथयक वषय २०७७।७८ को नीति िथा काययक्रमा सङ्गठन ववकासका लातग  शाखागि दरबतदी 
वकटान, पदगि िथा शाखागि कायय वववरण ियारी, काययसम्दन सम्झौिा, काययसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति स्थापना 
गररने नीति तलने भतनएको छ । (आतथयक वषय २०७७।७८ को नीति िथा काययक्रमको बुदँा ६.२) 

 

१ .५ सङ्गठन संरचना तनमायण िथा सधुारका मागयदशयन 

१ .५ .१सैद्धान्तिक मातयिा 
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सावयजतनक सेवा सम्बद्ध सङ्गठनसंरचना ियारी िथा सधुारकालातग स्थावपि तनम्न आधारहरुलाई मागयदशयनका 
रुपमा तलइएको छ : 

• सङ्गठनबाट प्रवाह हनुे आधारभिू सेवाको सतुनन्श्चिा, 
• सेवाको पहुँच र गणुस्िर िथा काययबोझ र दरबतदी सङ्ख्या बीच िालमेल, 

• तमल्दो कामहरुका लातग एउटै इकाइ, कायय न्जम्मवेारी िथा हप्तामा ४० घण्टाको काययबोझ,र 

• प्रववतधमा आधाररि कायय सम्पादन। 

 

१ .५ .२वडा कायायलयहरुको संरचना 
 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १२ ले िोकेको वडा सतमतिको काम कियव्यलाई आधार मानी 
केतद्र र वडाको कायय िथा सेवाप्रवाह िय गररनपुदयछ । सङ्गठनसंरचनाकायमगदाय 
वडाकोसङ्गठनसंरचनासमेिसमावेशगररनपुने प्रावधान रहेको छ । 
 

१ .५ .३शाखा कायम िथा कायय वववरण  

 
सङ्गठनिथाव्यवस्थापनसवेक्षणकाआधारमार नगरपातलकाको खास खास आवश्यकिाहरु सम्बोधन हनेुगरी 
ववषयगिशाखा, उपशाखा िथा एकाइहरुरहेकोसङ्गठनसंरचनाकायमगररनपुछय ।  

 

१ .५ .४ अस्थाइ दरबतदी सजृना गनय रोक िथा सेवाकरार 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३.६ ले स्थानीय िहको सेवा सञ्चालनको लातग अस्थायी 
दरबतदी सजृना गनय रोक लगाएको छ ।स्थानीय िहलेसङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको आधारमा कुनै 
काययसम्पादन गनय ववशेषज्ञ सेवा आवश्यक पने भए सेवा करार बाट गनय सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । 
कायायलय सञ्चालनका लातग सवारी चालक,कायायलय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेन्क्िन्शयन,चौकीदार, माली, बगैँचे र 
सरसफाइ सम्बतधी पद मा स्थायी पदपूिी नगरी प्रतिस्पधायको आधारमा सेवा करारबाट मात्र तलनपुदयछ । 
 

१ .५ .५ िहगि प्रणाली 
सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण बमोन्जम स्थानीय सेवाको गठन, िह र पदनाम तनधायरण गररंदा वगीकरणमा 
आधारीि िहगि प्रणाली अवलम्बन गनुयपने प्रावधान रहेको छ । (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा ९०)  
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पररच्छेद-२ 

सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण िथा प्रस्िाव 

२ .१सङ्गठन र दरबतदीसम्बतधी सबल िथा सधुारयोग्य पक्ष 

२ .१ .१सबल पक्ष 
• बियमान सङ्गठन संरचनामा नगरपातलकाबाट उपलब्ध भइआएको सेबाका लातग सबै प्रकारबाट तनयिु 

भएका कमयचारीको सङ्ख्या पयायप्त देन्खतछ ।  

 

• नगरपातलकाको कुल के्षत्रफलको िलुनामा शहरी के्षत्रको अनपुाि कम रहेको छ । ववकतसि हुँदै 
गरेको पूवायधार योजना तनमायण िथा कायायलय इकाइ रसेवाइकाइहरुमा सेवाग्राहीको दैतनक चाप उपलब्ध 
जनशन्िबाट नै व्यवस्थापन गनय सवकने अवस्था रहेको छ ।  

 
• अत्यावश्यक सेवाका अग्नी तनयतत्रण सम्बतधी कामहरु सानो सङ्ख्याबाट व्यवस्थापन भइआएको छ 

।सरसफाइ व्यवस्थापन नगरपातलकामा रहेको नगर सरसफाइकेतद्रबाट भइआएको छ । 

 

• सङ्कट व्यवस्थापन बाहेक काययन्जम्मेवारी अनसुारको काम सम्पादन गनय कचायरीहरुलाइ तनधायरीि 
काययसमयले पगेुको देन्खतछ । 

 

२ .१ .२ सधुारयोग्य पक्ष  
 

• कुल बजेट (करीब ९२ करोड) को ६० % भतदा बढी चालखुचय रहेकोछ । 

 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेन्खि स्थानीयिहको अतधकार र कायय न्जम्मवेारीहरुका 
आधारमाववषयगि शाखाहरु स्थापना हनुसकेको छैन । 

 
• कायायलय सञ्चालन सम्बतधी काययहरुका लातग सेवा करारको सट्टा व्यन्ि करारमा राख्न े गररएको 

देन्खएको छ । 
 

२ .२दरबतदी ववश्लेषण 
 

यो ववश्लेषण सवेक्षणको क्रममा सबै शाखा र वडा कायायलय सम्बद्ध कमयचारीहरुबाट भररएको प्रश्नावली माफय ि 
प्राप्त वववरणमा आधारीि छ ।सङ्गठन संरचना तनधायरण, कमयचारी संख्या तनधायरण र कमयचारी व्यवस्थापनका 
लातग नगरपातलकाले ववधानि: सम्पादन गनुयपनेववस्िाररि समूहकृि काययसूचीलाईववतभन्न फारमहरु माफय ि प्राप्त 
गररएको तथयो ।  
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नगरकाययपातलकाको कायायलयमा न्शक्षा,वन वािावरण उद्योग, आतथयक प्रशासन, कानून, प्राववतधक, कृषी,पशसेुवा, 
सहकारी, मवहला, स्वास्थ्य, नक्शा, आतिररक लेखापरीक्षण, पञ्जीकरण गरी ९ वटा ववषयगि शाखा र ५ भतदा 
बढी उपशाखा/इकाइ/ फाटँहरु, १४ वटा वडा कायायलयहरुबाट संवैधातनक अतधकारक्षते्र तभत्रका 
काययहरुसम्पादन भइआएका छन ।  

 

१४वटा वडा,१४७.२१ वगय वकलो तमटर क्षते्रफल र ५६ हजार जनसङ्ख्यारहेको नगरपातलकाले सेवा पयुायउनपुने 
के्षत्र अतय समानस्िरको नगरपातलकाको िलुनामा सानो र तयून जनघनत्वको छ । उच्च जनघनत्व भएका र 
मखु्य राजमागयसँग जोतडएका केही वडाहरु बाहेक अतय सहायकमागयहरुले जोतडएका के्षत्रमा सेवा पयुायउनपुने 
जनसङ्ख्याको दृन्टटकोणले कम रहेको छ । वडा कायायलयहरुमा खडा गररएको पद िथा दरबतदीहरु वडाको 
क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, धरधरुी सङ्ख्या, सेवाग्राहीको चाप र शहरी स्वरुपको घनत्वको आधारमा वगीकरण भइ 
गरेको देन्खदैन । 

 
 

२.३ सङ्गठन संरचना र दरबतदी प्रस्िाव 
 

नगरपातलकामा समायोजन प्रकृयाका लातग सङ्घीय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतत्रालयलबाट उपलब्ध प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृि बाहेक प्रारन्म्भक दरबतदी सङ्ख्या ६२ रहेको छ । स्वास्थ्यसेवा िफय  स्वास्थ्यकेतद्रहरुको 
कमयचाररको दरबतदी सङ्ख्या ६६ रहेको छ । कृवष िथा पशसेुवा िफय को दरबतदी सङ्ख्या ११ रहेको छ । 
सङ्घीय सरकारबाट ववतभन्न तमति र प्रकृयाबाट कायम भएको कुल दरबन्तद सङ्ख्या १३४ रहेको छ । 
नगरसभाले आफ्नो आवश्यकिाका आधारमा स्वीकृि गरेको दरबतदी सङ्ख्या १०२ छ । सङ्घीय 
मतत्रालयलहरुबाट प्राप्त सङ्गठन संरचना िथा दरबतदी, समायोजन भइआएका र नगरपातलकाले करारमा तलएका 
सबै प्रकारका गरर नगरपातलकामा रहेको दरबतदी सङ्ख्या २३६ हनु आउँछ । सोमध्यये ६२पद कायायलय 
सहयोगीस्िरका छन । नगरपातलकाबाट प्राप्त सबै प्रकार र िह गरी हाल सनृ्जि दरबतदी र पदपूतिय सम्बतधी 
वववरण िल िातलका -१मा रान्खएको छ । 
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िातलका- १ 

पिुलीबजार नगरपातलकाको बियमान स्वीकृि दरबतदी र पदपूतिय वववरण 
 

qm=;+= 

kb 

:jLs[t b/aGbL 

hDdf 

kbk"lt{ l/Qm 

;ef lghfdtL ;ef lghfdtL s/f/ hDdf ;eff lghfdtL hDdf   

1 /f=k=låtLo -k|=_ 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
2 /f=k=låtLo -k|f=_ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
3 clws[t :t/ ;ftf}+ 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
4 n]vf clws[t 0 1 1 1 1 0 2 -1 0 -1 -1 
5 sfg"g clws[t 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
6 lzIff clws[t 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
7 s[lif ljsf; clws[t 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
8 k|f=;= 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
9 gf=k|f=;= 0 3 3 0 0 2 2 0 3 3 1 
10 kz' lrlsT;s 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
11 kz' ;]jf k|fljlws 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 
12 clws[t :t/ 5}6f} 

:jf:Yo 

0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
13 k=:jf=;= 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 
14 gf=k|f=;= 0 3 3 0 0 3 3 0 3 3 0 
15 hg:jf:Yo clws[t 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
16 k|f=;= -kfFrf}_ 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
17 k=x]=g;{ 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
18 clws[t :t/ 5}6f}+ 1 1 2 1 2 0 3 0 -1 -1 -1 
19 clws[t :t/ 5}6f}+ -

k|f=_ 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
20 O{lGhlgo/ -k|f=_ 0 3 3 0 0 1 1 0 3 3 2 
21 ;xfos :t/ kfFrf} -

k|f=_ 

2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 
22 ;j–O{lGhlgo/ 0 10 10 0 0 7 7 0 10 10   
23 ;e]{Ifs 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
24 gf=;'= jf ;f] ;/x 0 11 11 0 5 0 5 0 6 6 6 
25 n]vfkfn -;=:t/ 

kfFrf}_ 

3 0 3 2 0 0 2 1 0 1 1 
26 n]vfkfn 1 2 3 2 0 0 2 -1 2 1 1 
27 ;x n]vfkfn -;=:t/ 

rf}yf]+_ 

0 1 1 1 0 0 1 -1 1 0 0 
28 ;xfos :t/ kfFrf} 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 
29 sDKo"6/ ck/]6/  1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 
30 ;xfos :t/ kfFrf} -

k|f=_ 

2 2 4 2 0 0 2 0 2 2 2 
31 cldg 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
32 vl/bf/ jf ;f] ;/x 12 7 19 5 2 0 7 7 5 12 12 
33 ;xfos :t/ rf}yf] 7 0 7 9 0 0 9 -2 0 -2 -2 
34 ;xfos sDKo"6/ 

ck/]6/  

1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
35 ;/;kmfO lg/LIfs 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
36 x]jLrfns 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 
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37 xn'sf ;jf/L rfns 5 0 5 1 0 4 5 4 0 4 0 
38 kmfo/ d]g 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 1 
39 sfof{no ;xof]uL 22 0 22 11 0 11 22 11 0 11 0 
40 efG5] 3 0 3 0 0 1 1 3 0 3 2 
41 gu/ k|x/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 k|x/L ;xfos 

lg/LIfs 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
43 xjNbf/ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 
44 hjfg 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3 
45 ;'/Iff uf8{ 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 
46 ;fdflhs kl/rfns 14 0 14 0 0 14 14 14 0 14 0 
47 s'lrsf/ 10 0 10 2 0 8 10 8 0 8 0 
  hDdf 102 63 165 45 19 62 126 57 44 101 36 
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अनसूुची-४ 

पिुलीबजारनगरपातलका 

सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

दरबतदी थपघट वववरण 

िह/ सेवा/ समूह हाल रहेको पद प्रस्िाववि थपघट कैवफयि 

प्रप्रअ १ १ ०   

नवौं/दशौ ० ० ०   

न्शक्षा १ १ ०   

आठौं ० ० ०   

प्रशासन/लेखा ० १ १   

सािौं ० ० ०   

प्रशासन १ २ १   

इन्तजतनयररङ् १ १ ०   

स्वास्थ्य १ १ ०   

लेखा ० १ १   

न्शक्षा ० ० ०   

छैठौं ० ० ०   

प्रशासन १ ५ ४   

लेखा १ २ १   

न्शक्षा १ १ ०   

सूचना प्रववतध ० १ १   

कानून १ १ ०   

इन्तजतनयररङ् ३ ३ ०   

स्वास्थ्य २ २ ०   

कृवष २ २ ०   

ववववध ० १ १   

वािावरण ० १ १   

पाचँौं ० ० ०   

प्रशासन २३ २० -३   

लेखा ४ १ -३   

न्शक्षा ० १ १   

इन्तजतनयररङ् २२ ९ -१३   

स्वास्थ्य १ ११ १०   

कृवष २ २ ०   

पशसेुवा २ २ ०   

ववववध २ २ ०   
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चौथो ० ० ०   

प्रशासन २२ १५ -७   

लेखा १ ० -१   

न्शक्षा ० ० ०   

इन्तजतनयररङ् १ १ ०   

स्वास्थ्य ० ५३ ५३   

कृवष/भेट ९ ३ -६   

ववववध ३ ८ ५   

वडासा वव काययक्रम १४ १४ ०   

कायायलयसहयोगीस्िर ३३ ४७ १४   

सरसफाइसहयोगी १० १७ ७   

सवारीचालक ८ ९ १   

  १७३ २४२ ६९   
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माथी ववतभन्न पररच्छेदहरुमा गररएका ववश्लेषण र नगरपातलकाको बियमान आवश्यकिा, कायायलयका काययरि 
कमयचारी अनरुुप प्रस्िाववि सङ्ठन ढाँचाहरु िल प्रस्ििु गररएको छ । वडाहरुलाइ जनसङ्ख्या, शहरीस्वरुप, 

राजस्व सङ्कलन र सेवा प्रवाहको चापका आधारमा वगीकरण गरी ४ वटा वडा कायायलयहरु(वडानं. १,३,१३ 
र१४)मा अतधकृि छैठौं िह(प्र)को वडा सन्चव र सोही अनसुार प्राववतधक पदहरु सजृना गररएको छ भने बाँकी 
वडा कायायलयहरुका लातग पाँचौंिहका (प्र)वडासन्चव र एकभतदा बढीवडाहरुमा सेवा पयुायउने गरी प्राववतधकपद 
सजृना गररएको छ । 

 

वडा कायायलयको दरबतदी 
वडानं. १,३, १३र १४ वडा कायायलयहरु 

(जनसङ्ख्या, शहरीस्वरुप, राजस्व सङ्कलन र सेवा प्रवाहको चापका आधारमा) 
पद नाम िह सेवा /समूह दरबतदी   

वडा सन्चव छैठौ प्रशासन १ ४  

सव इयन्तजतनयर पाँचौं इयतजी/तसतभल १ ६ संयिुरुपमा सबै 
वडाहरुका लातग  

कायायलय सहायक पाँचौं प्रशासन १ ४  

कम्प्यटुर अपरेटर /कायायलय 
सहायक चौथो ववववध/ 

प्रशासन १ ४  

कायायलय सहयोगी   १ ४  

जम्मा पद संख्या  २२  

वडा नं. २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १२वडा कायायलयहरु :१०  
पद नाम िह सेवा /समूह दरबतदी कुल पद  
वडा सन्चव पाँचौ प्रशासन १ १०  

कम्प्यटुर अपरेटर /कायायलय 
सहायक चौथौ ववववध/ 

प्रशासन १ १० 
 

कायायलय सहयोगी   १ १०  
जम्मा पद संख्या ३०  

कुल जम्मा पद संख्या ५२  
वडा ववकास काययक्रम िफय सहायक चौथो िह  १४++  

++ सङ्केिगररएका पदहरु काययक्रम/पररयोजना िफय  अस्थाइ/करार 
दरबतदीका रुपमा रहने । 
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सचुना प्रववतधको उच्चिम प्रयोग र COVID  लगायिका महामारीका समयमा समेि भौतिक उपन्स्थति कम 
गदै दरुी कायम गरी स्थानीय सेवाहरु digital/ virtual प्रववतधबाट नागररकले पाउन सकुन भने्न उदे्यश्यले 
सबै वडाहरु र  जनसम्पकय  बढी हनुे शाखा/ एकाइहरुमा कम्प्यटुर संचालन का लातग दरबतदी सजृना गररएको 
छ ।  

 

काययबोझका आधारमा ववधायन िथा सभा व्यवस्थापन सम्बतधी कामका लातग कानून अतधकृि पद सजृना 
गररएको छ ।उद्योग,पययटन िथा िथा सहकारी सम्बतधी कामका लातग छुटै्ट एकाइ खडा गररएको छ । 
वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापन अतधकृि सािौंको नेितृ्वमा रान्खएको छ ।  

 

वािावरण संरक्षण कामको प्राथतमकिालाई दृन्टटगि गदै सरसफाइ सम्बन्तध काममा पतन सोही शाखा मािहि 
र ववपद व्यवस्थापन गनयको लातग अतधकृि स्िर छैठौं वािावरण संरक्षण अतधकृिको नेितृ्वमा वािावरण शाखा 
प्रस्िाव गररएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन कायय सम्बतधी कामका लातग नगर सरसफाइकेतद्र सोही शाखा 
मािहि रान्खएको छ ।  
 

स्वास्थ्य िफय  रहने ११ वटा स्वास्थ्य चौकी र ७ वटा आधारभिू स्वास्थ्य केतद्रको कुल ८२ दरबतदी िल 
प्रस्ििु गररएको छ । 
 

स्वास्थ्यकेतद्र, आधारभिू स्वास्थ्य केतद्रको दरबतदी 
     

स्वास्थ्यकेतद्र - ११ 

१ हे.अ. पाँचौ िह १ ११ 
२ अ.हे.ब. चौथो २ २२ 
३ अ.न.तम. चौथो २ २२ 
४ ल्याव अतसटटेतट चौथो  २ 
५ कायायलय सहयोगी   १ ११ 
   जम्मापद सङ्ख्या  ६८ 
आधारभिू स्वास्थ्य सेवा केतद्र – ७ (वहरापाटा, आमँडाँडा,स्याङ्जा, नागडाँडा, 

ठुलातडही, हडुीकोटर तनरतबरे) 
१ अहेब चौथो िह १ ७ 
२ कायायलय सहयोगी   १ ७ 

जम्मा पद संख्या १४ 
कुलजम्मा पद संख्या ८२ 
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समपन्न सङ्गठन व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारमा प्रस्िाव गररएको सङ्गठन संरचना अनसुार काययपातलकाको 
कायायलयमा १२ शाखा  र १५ उपशाखा/ एकाइ रहनछेन । प्रस्िाववि सङ्गठन संरचना अनसुार काययपातलका 
र अतिगयि रहने दरबतदीको संख्या २४२ हनु आउँछ । कुल सङ्ख्यामा कायायलय सहयोगी, नगरप्रहरी, फायर 
फाइटर, र हल्का िथा हेवी सवारी चालक िथा सफाइ िफय को कमयचाररको संख्या ७३ छ । 

नगरपातलको प्रस्िाववि संरचना ढाँचा र शाखा, उपशाखा िथा एकाइहरुकोनाम र ववस्ििृ दरबतदी वववरण िल 
प्लेट -१ मा देखाइएको छ ।  

 

प्रस्िाववि शाखागि दरवतदीको सङ्ख्यात्मक वववरण िल िातलका -२मा रान्खएको छ । 
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पिुलीबजार नगरपातलका 
शाखागि सङ्गठन संरचना (पाना १) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

कमयचारी प्रशासन शाखा 
अतधकृिस्िर छैटौ िह प्र.– १  
क. अ. पाँचौ िह वव.    –१ 
सहायक चौथो िह प्र.(प्रमखु स.)-१  
ह.स.चा.शे्रणीववहीन -४ 
कायायलय सहयोगी शे्रणीववहीन -११ 
 
 

 

वडा कायायलयहरु १४ (५२) 
अतधकृि छैठौ िह प्र.- ४  
सहायक पाँचौ िह प्र. – १४ 
सब इ चपाँ      .  प्रा.- ६  
स.क.अ./ सहायक चौथो िह – १४ 
कायायलय सहयोगी –१४  
 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत(रा.प.दि.) 

न्शक्षा यवुा िथा खेलकुद शाखा 
अतधकृि नवौंिह न्शक्षा- १ 
अतधकृि छैठौ िह न्शक्षा प्र्ा.  - १ 
न्शक्षा सहायक पाचँौ न्शक्षा प्र्ा- १ 
 

 

नगर सरुक्षा एकाइ   
सहायक तनररक्षक चौथो िह  -१ 
नगर प्रहरी जवान– ४ 
 

 

नागररक सहायिा िथा दिाय 
चलानी एकाइ 

सहायक चौथो िह प्र.    - १ 

स्वास्थ्य सेवा शाखा 
अतधकृि सािौ स्वा. -१ 
हे अ छैटौ िह– १ 
पहेनसय  छैटौ िह – १ 

 
 

स्वास्थ्य चौकी 
हेअ पाँचौ िह-११ 
अहेव चौथो िह-२२ 
अनतम चौथो िह –२२ 
ल्याव अतसटटेतट िह –२ 
कायायलय सहयोगी– ११ 

 

 
 

 

पंजीकरण िथा सामान्जक 
सरुक्षा एकाइ 

क.अ./सहायक पाचँौ िह -१ 
 
 

 

 

 

 

 

योजना, अनगुमन िथा मूल्याकंन 
शाखा 

अतधकृिस्िर आठौ िह प्र. -१ 
सहायक पाँचौ िहप्र.    – १ 

 
 
 

सूचना िथा प्रववतध ववकास उपशाखा 
सूचना प्रववतध अतधकृि छैठौ िह वव-१ 
 
 

 खरीद िथा सम्पन्त्त व्यवस्थापन एकाइ 
सहायक पाँचौ िह प्र.- १ 
 

वडा ववकास काययक्रम 
सहायकस्िर पाचौ प्र.  - १ 
समान्जक पररचालक  -१४ 

 

 

सामान्जक ववकास शाखा 
अतधकृि सािौ िहप्र.- १ 
सहायक पाचौ िह )वव(  -१ 

 

ववतभन्न आयोजना िथा 
 काययक्रमहरु 

आधारभिू स्वास्थ्य सेवा 
केतद्र 
अहेव चौथो िह- ७ 
कायायलय सहयोगी - ७ 

 

 
 

 

बजार अनगुमन, गणुस्िर, नापिौल 
र उपभोिा संरक्षण एकाइ 

सहायक पाँचौ िह प्र.    – १ 
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पिुलीबजार नगरपातलका 
शाखागि सङ्गठन संरचना (पाना २) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

वन वािावरणिथा ववपद्वव्यवस्थापन 
शाखा 

अतधकृि सािौं िह - १ 
वािावरण संरक्षण अतधकृि छैठौ 
वव - १ 
हे.स.चा. दमकल/जेतसतभ - ३ 
फायरफाइटर -२ 
 
 
 
 
 

 

प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि 

पूवायधार ववकास शाखा 
इयतजीतनयर तसतभल सािौं िह प्रा - १ 
 

शहरी पूवायधार ववकास उपशाखा 
इयतजीतनयर तस.छैठौ प्रा.-२ 
सव इयतजीतनयर तस. पाँचौ प्रा.   –२ 
 
 
 

भवन िथा नक्शापासउपशाखा 
इन्तजतनयर छैंठौं प्रा. - १  
सव इन्तजतनयर पाचौ िह प्रा.-१ 
अमीन चौथो िह प्रा.- १ 
सकायकस्िर चौथो प्रसासन     - १  
 
 
 

 
 

 

 

आतथयक प्रशासन शाखा 
अतधकृि सािौं िह लेखा - १ 
अतधकृि छैटौ लेखा- १ 
सहायक पाचौ लेखा - १ 

 

 

 

राजस्व शाखा 
अतधकृि छैटौ प्र.-१  
सहायक पाचौ प्र. - १ 
सहायक चौथो प्र.-१ 
 

 

कृवष िथा पशपंुक्षी शाखा 
अतधकृि सािौ कृवष प्रा. - १ 
प्रा .स . पाँचौिह कृ .    - २ 
ना.प्रा .स . चौथौ कृ – १ 
 

 
 

आतिररक लेखापरीक्षण एकाइ 
अतधकृि छैठौ लेखा-१ 
 

कानून एकाइ 
कानून अतधकृि छैठौ 
िह– १ 
 

 

 

उद्योग,पययटन िथासहकारी एकाइ 
सहायक पााँचौ तह प्रशासन – १ 
 
 

 

पशपंुक्षी उपशाखा 
अतधकृि छैठौं पश ुन्चवकत्शक- १ 
प्रा .स . पाँचौिह भेट– २ 
ना .प्रा.स . चौथो िह भेट–२ 
 

 
 

नगर सरसफाइ केतद्र 
सरसफाइ सपुरभाइजर चौथो िह प्र. –१                 
हेभी सवारी चालक -१ 
हलकुा सवारी चालक  - १ 
सरसफाइ सहयोगी    - १७ 
 



 

17 
 

अनसूुची-३ 

पिुलीबजारनगरपातलका 
सङ्गठनिथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

प्रस्िावविपदनाम, पदसङ्ख्या, सेवा/ समूह (शाखा/उपशाखा/ एकाइगि ) 
पद नाम िह सेवा/ समूह सङ्ख्या शाखा/ उपशाखा/ एकाइ 

प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि 
  १  

स्थानीय न्शक्षा अतधकारी नवौ न्शक्षा १ न्शक्षायवुा िथा खेलकुद 

बररटटअतधकृि (आठौ) आठौ प्रशासन १ योजना अनगुमन िथा मलु्याँकन 
बररटट अतधकृि (सािौं) सािौं प्रशासन २ वािावरण िथा ववपद्वव्यवस्थापन शाखा/ 

सामान्जक ववकासशाखा  
   

पूवायधार ववकास प्रमखु सािौं तस.इन्तजयतनररङ् १ पूवायधारववकास शाखा 
जनस्वास्थ्य अतधकृि सािौं स्वास्थ्य/हेइ १ स्वास्थ्यसेवा शाखा 
बररटटलेखाअतधकृि सािौं लेखा १ आतथयकप्रशासन शाखा 
कृवष ववकास अतधकृि छैठौं कृवष १ कृवष ववकासशाखा 
पशपंुक्षी ववकास अतधकृि छैठौं पशपुक्षी १ पशपंुक्षीववकास शाखा 
न्शक्षा प्रशासन अतधकृि छैठौं न्शक्षा १ न्शक्षा उपशाखा 

सूचनाप्रववतध अतधकृि छैठौं सूचनाप्रववतध १ सूचना िथाप्रववतध ववकास उपशाखा 

अतधकृिस्िर छैठौ प्रशासन १ कमयचारीप्रशासन शाखा 

अतधकृिस्िर छैठौ लेखा १ आतथयकप्रशासन शाखा 

कानून अतधकृि छैठौं कानून १ कानूनशाखा 

इन्तजतनयर 
छैठौं 

तस/आकीटेक 
इन्तजयतनररङ् १ 

भवन िथानक्शापास उपशाखा 

इन्तजतनयर छैठौं तसइन्तजयतनररङ् २ शहरीपूवायधार ववकास उपशाखा 

वािावरणसंरक्षण अतधकृि छैठौं 
ववववध 

१ 

वािावरणिथा ववपद् व्यवस्थापन 
शाखा 

राजस्व अतधकृि छैठौं प्रशासन १ राजस्व शाखा 
आलेपअतधकृि छैठौ लेखा १ आलेप एकाइ 

स्वास्थ्यसहायक (हे.अ.) छैठौ हे इ १ स्वास्थ्यसेवा शाखा 
प.हे. न छैठौ क न १ स्वास्थ्यसेवा शाखा 
जम्मा 

  २३  

प्रशासनसहायक पाँचौ प्रशासन ६ 
राजश्व, योजना, खररद, सहकारी, वडा 
ववकास र बजार अनगुमन 
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न्शक्षासहायक पाँचौ न्शक्षा १ न्शक्षा, यवुा िथा खेलकुद उपशाखा 
सवइयतजीतनयर पाँचौ इन्तजतनयररङ् २ शहरीपूवायधार ववकास उपशाखा २ 

सवइयतजीतनयर पाँचौ इन्तजतनयररङ् १ भवन िथानक्शापास उपशाखा 
लेखा सहायक (पाँचौ) पाँचौ लेखा १ आतथयकप्रशासन 

कृवषप्राववतधक पाँचौ कृवष २ कृवष िथापशपंुक्षी शाखा 
पशपंुछी प्राववतधक पाँचौ भेट २ कृवष िथापशपंुक्षी शाखा 
कम्प्यटुर अपरेटर पाँचौ ववववध २ प्रशासन १, पंन्जकरण १ 

जम्मा 
  १७  

प्रशासन सहायक (चौथो) चौथो प्रशासन ५ दिाय,  राजस्व, प्रमखु सन्चवालय,  भवन 
िथा नक्सापास, सामान्जक ववकास 
१/१ 

अमीन चौथो इन्तजतनयररङ् १ 
भवन िथानक्शापास उपशाखा 

कृवषप्राववतधक सहायक चौथो कृवष १ कृवष ववकास शाखा 

पशपंुछीप्राववतधक सहायक चौथो 
भेट | 

लाइभस्टक २ 
पशपंुक्षीववकास शाखा 

सरसफाइसपुरभाइजर चौथो ववववध १ सरसफाइइकाइ 

नगरप्रहरी सहायक तनरीक्षक चौथो ववववध १ नगरसरुक्षा एकाइ 

   ११  

हेभीसवारी चालक (दमकल)   २ 

वािावरणिथा ववपद् व्यवस्थापन 
शाखा 

हेभीसवारी चालक (अतय)   २ नगर सरसफाइकेतद्र 

हलकुासवारी चालक   ५ प्रशासनशाखा 
कायायलय सहयोगी 

  

११ प्रशासनशाखा 

फायरफाइटर (ववशेष सेवा)   २ 

वािावरणिथा ववपद् व्यवस्थापन 
शाखा 

नगरप्रहरी जवान   ४ नगरसरुक्षा एकाइ 

सरसफाइसहयोगी   ३ नगर सरसफाइकेतद्र 

   २९  

जम्मा   ८०  

वडासन्चव छैठौ प्रशासन ४ 
 

वडा सन्चव पाँचौ प्रशासन १४  

सवइयन्तजतनयर पाँचौं इयतजी/तसतभल ६  

सहायक / स. क. अ चौथो प्र./ववववध १४  

कायायलयसहयोगी शे्रणीतबवहन  १४  
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जम्मा   ५२  

स्वास्थ्यचौकी िफय      

हेअ पाचौ  ११  

अहेव चौथौ  २२  

अनतम चौथो  २२  

ल्यावसहायक चौथो 
 २  

कायायलयसहयोगी   ११  

जम्मा   ६८  

आधारभिुस्वास्थ्य केतद्र िफय      

अहेव चौथौ  ७  

कायायलयसहयोगी   ७  

   १४  

सामान्जकपररचालक ++ चौथो  १४  

सरसफाइसहयोगी ++   १४  

कुलजम्मा   २४२  

 

➢ नगरपालिकाि ेआफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता,  खर्यको आकार, स्थानीर् आवश्र्कता र लवलिष्टताका 

आधारमा सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षण गरी कमयर्ारी र सङ्गठन ढााँर्ा तर्ारी गननयपने काननूी व्र्वस्था 

छ भने सङ्गठन सम्बन्धी पननसंरर्ना गररिंदा कार्म सङ्गठन सिंरर्ना, सङ्गठनको कार्यक्षेत्र, सेवाप्रवाह 

सम्बन्धी कार्यबोझ, र उपिब्ध हुनसक्ने जनिलि समेतको आधारमा कमयर्ारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तर्ार 

गरी ढााँर्ा, पदनाम, कार्यलववरण, लजम्मेवारी र सङ््र्ा सलहतको दरबन्दी तर् गननय गररननपछय तथापी उपरोि 
बमोन्जमका दरबतदीहरु कमयचारी समयोजन ऐन बमोन्जम ववतभन्न तनकायहरुबाट समायोजन भई आएका 
कमयचारीहरु र साववकमा नगरपातलकामा काययरि कमयचारीहरुलाई व्यवस्थापन गनुयपने अवश्यकिाको 
लातग पतन तसजयना गररएकाछन  । िसथय िपतसल बमोन्जमका पदहरु ववतभन्न कारणबाट ररि भए 
िपतसल बमोन्जमका पदद्धारा पद पूतिय गररनेछ । 

 

 

 

प्रस्िाववि पद ररि भएमा िपतसल बमोन्जमका पदद्धारा पद पूतिय गररनेछ 

  

प्रस्िाववि पद पदपूतिय गररने पद 

 िह सेवा/ समूह िह सेवा/ समूह 
अतधकृिस्िर आठौ प्रशासन छैठौं प्रशासन 
अतधकृिस्िर सािौं प्रशासन छैठौं प्रशासन 
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अतधकृिस्िर सािौं लेखा छैठौं लेखा 

अतधकृिस्िर छैठौ प्रशासन 
पाँचौ प्रशासन 

अतधकृिस्िर छैठौ लेखा पाँचौ लेखा 

प्राववतधक अतधकृि (इन्तजतनयर) छैठौं इन्तजयतनररङ् सव इन्तजतनयर इन्तजयतनररङ् 

राजस्व अतधकृि छैठौं प्रशासन पाँचौ प्रशासन 

प्रशासन सहायक पाँचौ प्रशासन चौथो प्रशासन 

 
 

➢ यो संगठन सवेक्षण प्रतिवदेन नगरसभाबाट स्वीकृि भएपतछ कानून बमोन्जम कुन ै पदमा काययरि 
कमयचारीको पदोन्निी भएमा त्यसरी पदोन्निी पतछ कायम हनु ेपद िथा दरबतदी स्विःकामय हनुेछ । 
त्यसरी पदोन्निी भएको कमयचारीको पदनाम पदोन्निी भएकै पदको कायम हनुेछ। 

 

➢ कमयचारी समायोजन ऐन बमोन्जम ववतभन्न तनकायबाट कमयचारी समायोजन हुँदा संन्घय मातमला िथा 
सामातय प्रशासन मतत्रालयले स्वीकृि गरेको िथा पिुलीबजार नगरपातलकाको नगरसभाले स्वीकृि 
गरेको संगठनात्मक संरचना िथा दरबतदी  वववरण र हाल काययरि कमयचारीको दरबतदी वववरण, सेवा 
समूह मले खाँदैन । संगठनात्क संरचना िथा दरबतदी कायम गदाय हाल काययरि कमयचारीहरुलाई 
तनजको हालको सेवासंग तमल्दो सेवा तभत्रकै अतय समूहमा तमल्दो पद कायम गरी ियार गरीएको छ 
। कमयचारी समायोजन ऐन बमोन्जम समायोजन भई हाल काययरि कमयचारीलाई तनजको साववक सेवामा 
फरक नपने गरी सोही सेवा तभत्रको संगठनात्क संरचना िथा दरबतदी वववरणको कायम दरबतदीमा 
तनजले सम्पादन गरेको काम, कायायलयको आवश्यकिा र तनजको साववकको पद िथा समूह कायायलयलाई 
आवश्यक नभएमा काययपातलकाले तनणयय गरी समूह तमलान गरी सोही बमोन्जमको कायय न्जम्मवेारी नगर 
काययपातलकाको कायायलयले प्रदान गनय सक्नेछ । 

 

 

२ .४शाखाहरूको कायय वववरण 

 
नगरपातलकाकोप्रस्िाववि साङ्गठतनक संरचनामा रहने शाखा, उपशाखा/ एकाइहरुको काययवववरण 
अनसूुन्चमारान्खएको छ । 
 

२.५ आतथयक दावयत्व 
 

प्रस्िाववि दरबतदीको लातग व्यहोनुय पने िलब भत्ता, कमयचारी संचय कोष लगायिका दावयत्व सवहिको वावषयका 
व्ययभार देहायका आधारहरुमा ववश्लेषण गररएको छ:- 
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• आव ०७६।७७ देन्ख लाग ुभएको नयाँ िलबमान, 

• आव ०७८।७९ देन्ख सबैिहमा थप लाग ुहनुे रु २०००, 

• आवश्यक िलब खचय वहसाव गदाय १ वषयका लातग १४.२ मवहनाको गणना गररएको, 
• तनवृन्त्तभरणको लातग आवश्यक पने खचय ववश्लेषण नगररएको । 

 

प्रस्िाव गररएको सङ्गठन ढाँचाका आधारमा सवै िहको दरबतदीका लातग िल िातलका -३ अनसुार वावषयक िलब 
व्ययभार करीब रु.१० करोडको दावयत्व तसजयना हनु आउँछ।हाल नगरपातलकाको िलब व्ययभार वावषयक 
करीब८करोड ५० लाख रहेको छ । प्रस्िाववि दरबतदीका कारण यो खचय वावषयक करीब १७ प्रतिशिले बढी 
हनुे देन्खतछ ।  

 

 

 

बावषयकिलब व्ययभार (रु.) 
     

पद िह 
कायम 
पद 

मातसक 
औसि 
िलवभत्ता 

वावषयक 
(१४.२मवहनाको 
खचय) 

प्रप्रअ   १ ४७१०० 668820 

अतधकृि नवौ १ ४६५८० 661436 

अतधकृि आठौ १ ४०५८० 576236 

अतधकृि सािौ ५ ३९८७० 2830770 

अतधकृि छैठौ १९ ३७९९० 10249702 

सहायक पाचौ ४८ २८२०० 19221120 

सहायक चौथो १०७ २८६१० 43470034 

सहयोगीस्िर   ६० २६००० 22152000 

बावषयक िलब व्ययभार   २४२   99,830,118 
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२ .६मूख्य सझुावहरु 

 

➢ गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय िहका कमयचारीहरुको सेवा र शियका ववषय र छनौट िथा तनयनु्ि लगायिका 
ववषयमा प्रत्यक्ष भतूमका रहन ेप्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भइयसकेको छ । प्रदेश सभाबाट कानून 
िजुयमा भइय सो सम्वतधीसम्पूणय तनधायरण आधार र मापदण्ड कै आधारमा पदपूिी सम्बतधी ववषयहरु 
व्यवस्थापन गररनपुछय ।  

➢ पिुलीबजार नगरपातलकाको वव. सं. २०६८ को रान्टिय जनगणनामा कायम जनसङख्या ४४,८७६ र 
वव. सं. २०७५ मा गररएको धरधरुी सवेक्षणबाट कायम सङ्ख्या (५६,२६२)बीचको वृन्ि सामातय 
रहेको छ भने घर बावहर बस्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशि उच्च (१५%)  रहेको छ ।बियमानमासबै प्रकारका 
गरी प्रस्िाव गररएको दरबतदी सङ्ख्याआगामी मध्ययअवतधको आवश्यकिालाई समेि सम्बोधन गनयपयायप्त 
देन्खएकोलेयो सङ्ख्यालाई अझै छररिो बनाउन ुउपयिु हतुछ । 

➢ सहयोगीस्िरकापदहरु (कायायलय सहयोगी,सवारी चालक, पालोपहरा, बगैँचा हेरचाह, सरसफाई,धारा, 
पानी, ववद्यिु र ववद्यिुीय उपकरण, कम्प्यटुर, फोटो कपी मेशीन ममयि सम्भार आदद सेवाका लातग 
संस्थाबाट सेवा करारमा तलइन ुपदयछ। 

➢ अग्नी तनयतत्रण र नगर प्रहरी सम्बतधी जनशन्िको लातग प्रस्िाव गररएका सङ्ख्या तयूनिम छन । 
यी दरबतदीहरु नगरपातलको आवश्यकिा र अग्नी तनयतत्रण उपकरणहरुको उपयोगको अवस्था हेरी 
आवतधकरुपमा पररमाजयन गररन ुउपयिु हतुछ । नगरप्रहरी लगायि अग्नी तनयतत्रणमा पररचालन हनु े
सबै कमयचारीलाई आधारभिू सरुक्षा र अग्नी तनयतत्रण िातलम ददइनपुछय । 

➢ ४वटावडा कायायलयहरुमा(वडाहरु १, ३,१३ र १४) अतधकृि छैठौं िहको वडा सन्चव रहने गरी प्रस्िाव 
गररएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका सो सम्बतधी प्रावधानहरु बमोन्जम अतधकारहरु प्रत्यायोजन 
गररनपुछय । 

➢ संङ्गठन सवेक्षणले सझुाव गरेको सङ्गठनढाँचा िथा दरबतदी वववरण नगरपातलकाले आवश्यकिा अनसुार 
पररमाजयन गरी सभाबाट स्वीकृि गनुयपदयछ। 

➢ संन्घय मातमला िथा सामातय प्रशासन मतत्रालयले स्वीकृि गरेको िथा पिुलीबजार नगरपातलकाको 
नगरसभाले स्वीकृि गरेको संगठनात्मक संरचना िथा दरबतदी वववरण र हाल काययरि कमयचारीको 
दरबतदी वववरण, सेवासमूह मेल नखाएकोले यस संगठनात्क संरचना िथा दरबतदी अनसुार काययरि 
कमयचारीहरुलाई तनजको साववक स्वेामा फरक नपने गरी सोही सेवातभत्रको संगठनात्क संरचना िथा 
दरबतदी वववरणको कायम दरबतदीमा समूह तमलान गनुय पदयछ। 

 

 
`  
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अनसूुची  

शाखा/उपशाखा/एकाइगि कायय वववरण 

 
क.प्रमखुको सन्चवालय 

• प्रमखुको काययसूची व्यवन्स्थि गनय काययहरूको वटपोट गने, अतभलेख राख्न,े प्रमखुलाई जानकारी गराउने, 
• प्रमखुकोतनदेशन बमोन्जम जनसम्पकय को कायय गने, 
• प्रमखुकोतनदेशन बमोन्जम सम्बन्तधि शाखा िथा अतय सम्बन्तधि तनकायसङ्ग सम्पकय  र समतवयको 

कायय गने, 
• सन्चवालयमा प्राप्त कागजािहरूको अतभलेखन िथा सम्बन्तधि तनकायमा सम्प्रषेण गने, 

• काययपातलकाकोवैठकहरुको व्यवस्थापन,तनणयय प्रमान्णकरण, बैठककातनणयय कायायतवयनका लातग 
समतवय गने, 

• प्रमखुका िफय बाट गररन ुपने तसफारीशहरूका सम्बतधमा कायायलयका सम्बन्तधि शाखा वा 
तनकायहरूसङ्ग सम्पकय  र समतवय गरी गने व्यवस्था तमलाउने, र 

• काययपातलकािथातयावयकसतमतिबाटसभामाप्रस्ििुप्रतिवदेन मातथकुनै छलफलिथासम्बतधमाददएका तनदेेशन 
सम्बतधी कायय गने । 

 
ख. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि 

• नेपालको संववधान िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायि प्रचतलि सङ्घीय िथा प्रदेश 
कानून बमोन्जम नगरपातलकाको समग्र काययसम्पादनमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकारीका रुपमा अगवुाई,  
नेितृ्वर समतवय गने, 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोन्जमनगर गठन, वगीकरण िथा व्यवस्थापनका आधारहरूध्ययानमा 
राखी त्यस्िा आधारहरू कायम गनय, थप सधुार िथा स्िररयिा कायम गनय र हाल कायम 
नरहेकाआधार सम्बतधी आवश्यक कायय गने, 

• प्रमखु, उपप्रमखु, काययपातलका,  कायय सम्पादन सतमतिहरू र प्रशासतनक संयतत्रको तबचमा सम्पकय  र  
समतवय (जनप्रतितनतध र प्रशासन बीचको सम्बतध) व्यवस्था गने, 

• सङ्घ, प्रदेश िथा अतय स्थानीय िह बीचको सम्पकय  र समतवय कायय गने, 
• नगर सभा िथा काययपातलकाको बैठकहरुको उपयिु व्यवस्थापन,तनणयय प्रमान्णकरण, बैठककातनणयय 

कायायतवयनका लातग सम्बन्तधि शाखा िथा तनकायहरूलाई जानकारी गराउने िथा तनणयय पनु्स्िकाको 
सरुक्षा गनय लगाउने,  

• आतथयक िथा आतिररक तनयतत्रण गने, 

• शाखा प्रमखु माफय ि सबै िहमा आवश्यक तनदेशन ददने, कमयचारी व्यवस्थापन, कायययोजना, श्रोि 
साधनको व्यवस्थापन, कमयचारीको कायय सम्पादन मूल्यांकन सम्बतधी काम गने, 

• मातसक, चौमातसक र बावषयक समीक्षा गरी प्रमखु िथा काययपातलका लगायि सम्बन्तधि तनकायहरुमा 
प्रतिवदेन गने । 
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ग.शाखा, उपशाखा, एकाइगि काययवववरण 
 
प्रशासन िथा जनशन्ि ववकास शाखा 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बतधी नीति, मापदण्ड, सेवा, योजना, कायायतवयन र तनयमन गने,   

• संववधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोन्जम समायोन्जि भएका कमयचारीको व्यवस्थापन, उपयोग 
र समतवय गने,  

• सङ्गठन ववकास, जनशन्ि व्यवस्थापनरवनृ्त्त ववकास सम्बतधी कायय गने,  

• नगरपातलका र अतिगयिका कमयचारीहरूको कमयचारीको काययवववरण ियार र आवश्यकिा अनसुार 
तनयतमि रुपमा पररमाजयन समेि गरी अद्यावतधक राख्न,े 

• स्थानीय कानून बमोन्जम सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी सङ्गठन संरचना िथा दरबतदीतनधायरण 
सम्बतधी कायय योजना बनाउने, 

• कमयचारी प्रशासन सम्बतधी कायय गने, नगरपातलका र अतिगयि कायायलयहरूमा कमयचारीहरूको 
तनयनु्ि, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र अतनवायय अवकाश सम्बतधी,स्वीकृि दरवतदी अनसुार नयां 
तनयनु्ि, वढुवा, पदस्थापना, अवकाश सम्वतधी अतभलेखहरु अवतधक,व्यवन्स्थििथासरुन्क्षि रुपमा राख्न,े 

• कमयचारीको सवुवधा सम्बतधी (तनवृन्त्तभरण, उपदान, औषतधउपचार, संचयकोष आदद), अतभलेख अवतधक 
गने कायय गने, 

• ररि पदको पदपूतियको लातग माग आकृति पठाउने कायय गने, 

• वडा कायायलयहरूको काययसम्पादनको समग्र व्यवस्था तमलाउने,  

• नगर सभा, काययपातलका िथा सम्बन्तधि सतमति/उपसतमतिका ववतभन्न वैठकहरुको व्यवस्थापनसम्बतधी, 
• नगर सभा वैठकहरुको काययसून्च तनधायरण र सूचना समबतधी, 
• काययपातलकाकोवैठकहरुको उपयिु व्यवस्थापन,तनणयय प्रमान्णकरण, बैठककातनणयय कायायतवयनका 

लातग सम्बन्तधि महाशाखा/शाखा िथा तनकायहरूलाई जानकारी गराउने िथा तनणयय पनु्स्िकाको 
सरुक्षा गने, 

• नगर सभाको सरुक्षा प्रबतध तमलाउने, 
• नगर प्रहरीको तनयतत्रण र पररचालन गने, 

• तनवायन्चि जनप्रतितनतध िथा पदातधकारीहरुको अतभलेख व्यवन्स्थि गने, 
• शाखा अतिगयिका उपशाखाहरुको कायय वववरण र कायय सम्पादन सूचक ियारी, कायय वािावरणको 

तसजयना, कायय सम्पादनमा सहयोग, अनगुमन, तनरीक्षण एवं मूल्यांकन गरी सझुाव िथा पटृठपोषण गने, 

• उपशाखाबाट भए गरेका कामहरुको मातसक, चौमातसक र बावषयक रुपमा सतमक्षा बैठक राखी 
छलफल गराउने, मातसक, चौमातसक र बावषयक प्रतिवदेन समयमानै सम्बन्तधि शाखा िथा तनकायमा 
पठाउने, 

• भतगनी सम्बतध सम्बतधी काम गने, 
• ववदेशी तबन्शटट पाहनुाहरूको आतिथ्य िथा न्शटटाचार सम्बतधी कायय गने, 

• कायायलय र अतिगयि इयकाइहरूको सरुक्षा, पालोपहरा, सरसफाइय व्यवस्था गने, 

• सावयजतनक ववदा, उत्सव, जात्रा, पवय, उपाधी िथा ववभषूण सम्वन्तध कामहरू गने, 
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• सवारी, उपकरण र औजारको स्याहार सम्भार गनय लगाउने, 
• शाखा अतिगयि रहने उपशाखा, एकाइ िथा वडा कायायलयहरुको प्रशासकीय तनयतत्रण गने । 

 

 
सूचना िथा प्रववतध ववकास उपशाखा 

• सूचना िथा िथ्यांक संकलन, प्रशोधन, संग्रह, अतभलेखनर अध्ययावतधकरण र व्यवस्थापन गने, 
• सूचना प्रकाशन बलेुवटन, ब्रोसर िथा अतय सूचना िथा जानकारीमूलक सूचनाहरू प्रकाशन गने, 
• पसु्िक िथा पत्र–पतत्रकाहरुको संरक्षण सम्बधयन गरी यथान्स्थतिमा राख्न लगाउने, 
• कायायलयबाट गररने तनणयय, नीति िथा काययक्रम, योजना, िथ्यांक, काययप्रगति वववरण, बलेुवटन, ब्रोशर, 

नागररक वडापत्रिथा अतय त्यस्िा जानकारी ददने साथै सूचनामूलक प्रकाशनहरू गने, 
• सरोकारवालाहरूको आतथयक िथा प्राववतधक सहयोगमा प्राथतमक िथ्यांक संकलन गरी प्रशोधन गने र 

ववतभन्न ववषयगि कायायलय, सरकारी िथा गैरसरकारी संघससं्थाहरूबाट प्राप्त हनुे िथ्यांकहरूलाई समेि 
व्यवन्स्थि गरर प्रयोगमा ल्याउने, 

• नगरको वस्िगुि वववरण, के्षत्रगि ववश्लेषण प्रतिवदेन, ववत्तीय ववश्लेषण, संस्थागि प्रतिवेदन, ववकास 
बलेुवटन, नगर समाचार, ब्रोसरहरूको प्रकाशन लगायि सोको अध्ययावतधक गने र सरोकारवालाहरूलाई 
उपलब्ध गराउने, 

• सूचना व्यवस्थापन, अनसुतधान, प्रकाशन र वविरण कायय गने, 
• कायायलयको सूचना प्रवाहगनय सूचना अतधकारी सम्बतधी कायय गने, 
• भौगोतलक सूचना प्रणाली सम्बतधी कायय गने, 
• Website Lease line/Internet/Online Portal सम्बतधी कायय गने । 

 
राजस्व प्रशासन शाखा 

• राजश्व पररचालन सम्बतधी नीति, कानून, मापदण्ड योजना िजूयमा, कायायतवयन र तनयमन,अध्यययन 
अनसुतधान िथा ववश्लेषण कायय गने गराउने, 

• सम्भाव्य प्राकृतिक श्रोि साधन िथा अतय आतिररक श्रोि साधनको पवहचान, पररचालन, समतवयर 
आतथयक एवं प्रशासतनक अनशुासन सम्बतधी कायय गने,  

• नगरकोराजस्वको लगि, वविरण, अतभलेख व्यवस्थापनिथालेखापरीक्षण गने, 
• प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी, खतनज पदाथयको उत्खनन र सो सम्बतधी रोयल्टी, सामदुावयक वनको 

सञ्चालन र व्यवस्थापन, स्थानीय सावयजतनक यािायािको रुट तनधायरण, अनमुति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको 
गणुस्िर, भाडा दर तनधायरण र तनयमन आददबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी, सेवा शलु्क, दस्िरु, दण्ड 
जररवानाआददको सङ्कलन, समतवय र तनयमन सम्बतधीकायय गने, 

• राजश्व पररचालनमा भएका वववाद समाधानका लातग समतवय र पहल गने, 
• स्थानीय करको अनगुमन, मूल्यांकन र प्रतिवदेन सम्बतधी काययगने, 
• करदािाको सभेक्षण सम्बतधी काययगने, 
• करयोग्य कर दािाहरुलाई करको दायरा तभत्र ल्याउनको लातग आवश्यक काययहरुगने, 
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• करदािाले तिनुयपने कर, शलु्क, दस्िरु, जररवाना आदद िय गरी असलु गने, 
• राजश्व संकलनको अद्यावतधक अतभलेख राख्न ेिथा दैतनक कर असलुी वववरण ियारी गने, 
• राजश्व सम्बतधी प्रचारप्रसार िथा गोटठी संचालन सम्बतधी काययगने, 
• कर चिुा तसफाररश सम्बतधी काययगने, 
• राजश्व परामशय सतमतिको काम कारवाहीमा सहयोग गने, 
• नगरपातलकाको सम्पन्त्त भाडामा ददने िथा राजश्व ठेक्कापट्टा सम्बतधी काययगने, 
• वावषयक िथा पटके सवारी कर सम्बतधी लगि अद्यावतधक राख्न,े 
• घर भाडा, व्यवसाय कर, सवारी कर, पटके व्यवसाय,बहालववटौरी कर असलुी िथा अध्ययावतधक अतभलेख 

राख्न,े 
• कर सम्बतधमा नगरवासीलाई अवगि गराउने, कर लगि अद्यावतधक राख्न,े करदािाहरुको सम्पन्त्तको 

मूल्यांकन गने, कर संकलनको अतभलेख राख्न,े 
• संकतलि कर रकमको फाँटवारी, दैतनक असलुी, बैंक दान्खला, बैंक क्यास बकु पोन्टटङ्लगायि असलुी 

िातलका ियार गरी लागू गराउने,ववत्तीय वववरण ियार गने, 
• राजश्व संकलनको अद्यावतधक अतभलेख राख्न ेिथा दैतनक र मातसक कर असलुी वववरण ियारी सम्बतधी 

काययगने, 
• करदािालाई उत्प्ररेणा गने खालका पारदशी र चेिनामूलक काययक्रम सञ्चालन गने, 
• अतभलेखहरु सरुन्क्षि रुपमा राख्न,े 
• राजस्वसँग सम्बन्तधि तसफाररश ियार गने, 

 
खरीद िथा भण्डार एकाइ 

• मालसामान, तनमायण कायय वा सेवा खररद गनुय अन्घ त्यससम्बतधी स्पेन्शवफकेशन, योजना, नक्शा, 
तडजाइन, ववशषे आवश्यकिा वा अतय वववरणहरु ियार गने, 

• मालसामान, तनमायण कायय वा सेवाको सम्बद्ध वस्िगुि प्राववतधक िथा गणुस्िरजतय ववषेशिा र कामको 
आधारमा ियार गने, 

• भण्डार संचालन कायय व्यवस्था तमलाउने,     

• न्जतसी अतभलेखहरु राख्न लगाउने, न्जतसी सम्बतधी आम्दानी खचयको समेि अतभलेख राख्न,े 
• नगरपातलका कायायलय संचालनका लातग आवश्यक सामानहरु खरीद सम्वतधी काययगने, 
• नगरपातलकाको स्थायी सम्पन्त्तको अतभलेख राख्न ेसम्बतधी काययगने, 
• सामानहरुको प्रान्प्त, अतभलेख, वविरण, खचय, सरुक्षा सम्बतधी काययगने, 
• कायायलयमा रहेका सवारी साधनहरुको इजाजि नवीकरण सम्बतधी काययगने, 
• कागजाि धलु्याउने सम्बतधी काययमा सहयोग गने । 

 
जनसम्पकय  िथा दिाय चलानी एकाइ  

• कायायलयमा आउने सेवाग्राहीलाई माग भएको सेवा सम्बतधी सूचना ददने िथा सहजीकरण गने, 
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• कायायलयमा प्राप्तहनुे र कायायलयबाट पठाइने न्चठ्ठीपत्र, दस्िावजे कुररयर आददको अतभलेख सम्बतधी 
काम गने ।  

 
नगर प्रहरी एकाइ  
नगर प्रहरी कमयचारीको काम र कियव्य 

• हरएक नगरप्रहरी प्रहरी कमयचारी हरहमेशा ड्यूटीमा रहेको मातननछे र नगरको कुन ैभागमा जनुसकैु 
बखि पतन आफ्नो न्जम्मेवारी सम्बतधी काममा खवटन सक्दछ, 

• नगर प्रहरी कमयचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नगरपातलकाको स्थानीय कानून वा अरू कुनै 
प्रचतलि ऐनबाट पाएको अन्ख्ियारभतदा बढी अतधकार वा अन्ख्ियार प्रयोग गनय पाउँदैन, 

• नगर प्रहरी कमयचारीले पाएको अन्ख्ियार तनजभतदा मातथका दजायका नगरप्रहरी कमयचारीले प्रयोग गनय 
पाउँछ, 

• अतधकार प्राप्त अतधकारीले ददएको आदेश िदारुखिासाथ पालन िथा िामले गने, 

• नगरक्षेत्रको शान्ति र सवु्यवस्थालाई असर पाने खालको खबर मातथल्लो अतधकारीलाई जानकारी ददने 
र प्राप्त आदेश अनसुार गने, 

• जनिालाई अनावश्यक झतझटमा पनयबाट बचाउन र अपराधको रोकथाम गनय नेपाल प्रहरी लगायि 
सरुक्षा तनकायहरुलाईसहयोग गने, 

• न्शटट,सभ्य र नम्रिासाथ व्यवहार गने र नचावहने हैरानी नददने, 
• आगोबाट हानी नोक्सानीको बचाउ गनय खवटएका सरुक्षा र अतय तनकायलाई सहयोग गने र आफैपतन 

खवटने, 
• दघुयटना वा खिराबाट बचाउन सकभर कोन्शश गने । असमथय र असहाय भई बाटो घाटोमा 

परररहेका व्यन्िहरूलाई आफूबाट हनु सक्ने हर वकतसमको सहयोग गने, 

• नगरके्षत्रको मलेा जात्रा महोत्सव र पवयहरुमा सरुक्षा तनकायलाई सहयोग गने, 

• स्थानीय संघसंस्था िथा क्ल्वहरुसंग सामान्जक अपराध रोकथामका लातग सहकायय गने, 

• नगरक्षेत्रमा लागू औषतध, जवुा जस्िा असामान्जक र गैरकानूनी कायय तनयतत्रणमा नेपाल प्रहरीलाई 
सहयोग गने, 

• नगरप्रहरी अतधकृिले नगरमा घटेका घटना र नगरपातलकाले ददएको आदेश बमोन्जमका काययहरुको 
सम्पादन बारे दैतनक प्रतिवदेन िोवकएको अतधकृि समक्ष पेश गने । 

 
उद्योग पययटन िथा सहकारी एकाइ 

• उद्योग व्यवसायलाई तनयम अनसुार दिाय गने इजाजि अनमुति ददन ेनवीकरण गने, 

• उद्योग, व्यवसाय, व्यापारको लगि ियार गने गराउने, 
• उद्योग व्यवसाय, व्यापार, तनमायण व्यवसायको अनगुमन तनयमन गने गराउने, 
• उद्योग व्यवसायको प्रवधयन, स्थान, मापदण्ड तनधायरण गनय संघ, प्रदेश र अतय स्थानीय िह वा तनकायमा 

समतवय सहकायय गने र उद्योगको प्रकार, स्थान, आकार र भार (क्वान्तटटी) आददको नीति बनाई 
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प्रववतधयिु उद्योग व्यवसायलाई आह्वान, प्रोत्साहन प्रवधयन गरी कर र सवुवधा बारे पतन नीति बनाई 
कायायतवयन गने गराउने, 

• संचातलि सहकारी र गैह्रसरकारी संस्थाको सम्पूणय वववरण िथ्याङ्क, अवस्था आदद  सम्बन्तधि तनकायबाट 
प्राप्त गरी व्यवन्स्थि अतभलेख राख्न ेराख्न लगाउने, 

• सहकारी ऐन २०७४ अनसुार दिाय, सहजीकरण, तनदेशन आदद कायय गने गराउने, 
• गैससको उद्देश्य काययके्षत्र समेि प्रटट हनु ेगरी वववरण पेश गनय लगाई अतभलेख राख्न ेराख्न लगाउने, 
• स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ को उपदफा २ (ख) अनसुारका कायय गने गराउने, 
• सावयजतनक तनजी सावयतनक साझेदारी सम्बन्तध नीति, काययववतध, मापदतड काययक्रम पवहचान र कायायतवयन 

तनजी क्षेत्रसंगसमतवय र सहकायय गने गराउने, 
• समदुायमा तसपमलुक, आयआजयन िथा आतथयक उपाजयनका ववतभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन गने िथा ववन्त्तय 

कारोवारमा सहजीकरण गरीददन ववन्त्तय संस्थाहरुसंग समतवय राख्न,े 

• वेरोजगार यवुाजनशन्िको िथ्यांक तलने रोजगारी अतभवृन्द्ध काययक्रममा सहभागी कृयाशील गराउन े
अतभयान संचालन गने गराउने, 

• रोजगारीका अवसर पवहचान गरी त्यसवारे िालीम अतभमूखीकरण आदद गने गराउने ।         

 

योजना िथाअनगुमन शाखा 
• नगरको दीघयकातलन, आवतधक र बावषयक योजना िजुयमाको आधार िथा प्राथतमकिा तनधायरण सम्बतधी 

मसौदा ियार गने, 
• नगरपातलकाको रणनीतिक योजना, वावषयक योजना, काययक्रम, स्थानीय योजना, जग्गा ववकासयोजना 

ियार गने, 
• योजना कायायतवयन सम्बतधी रणनीतिक योजना ियार गने, 
• काययक्रम िथा पररयोजना (Project) हरूको प्राथतमकिा तनधायरण गने, 
• Project Bank खडा गनेर अद्यावतधक गने, 

• ववकास आयोजनाहरू संचालन गने सम्बतधमा आवश्यक नीति तनदेशन समतवय र सहयोगगने, 
• नगरपातलकाको वावषयक योजना, काययक्रम, वावषयक बजेट िजुयमा एवंस्वीकृति सम्बतधी कायय गने, 
• वडा िथा मािहिका तनकायहरूलाई समयमै आवतधक िथा बावषयक बजेट सीमा पठाउन ववषयगि 

तनकाय िथा अतय तनकायहरूसँग समतवय गने, ियार गने र उपलब्ध गराउने, 
• आयोजना एवं काययक्रम स्वीकृि भए पतछ सम्बन्तधि तनकायलाई जानकारी गराउने, 
• सञ्चालन हनु/ेसंचातलि काययक्रम िथा आयोजनाकोअद्यावतधकअतभलेख राख्न,े वववरण पनु्स्िका (Project 

document) ियार गराई सो को आधारमा वावषयक काययक्रम िथा बजेट िजूयमा गने, 
• ववषयगि तनकायको आवतधक योजना तनमायणमा सहयोग र समतवय गने रबावषयक योजना ियार गदाय 

अद्यावतधक योजनासँग तमलान हनुे गरी ियार गनय सहयोग गने, 
• अतिर स्थानीय तनकाय समतवयिथा गाउँ नगर साझेदारी काययक्रमको व्यवस्थापन गने, 
• नगरववकास कोष सम्बतधी कायय गने, 
• आगामी वषयको स्वीकृि योजना सम्बन्तधि तनकायमा पठाउने, 
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• नगरपातलका िथा नगर सभाले ववकासयोजनािथाकाययक्रमकोप्रभावकारीकायायतवयनिथासशुासनकोलातग 
काययपातलकालाईददइएका तनदेेशन सम्बतधी कायय गने, 

• सम्बन्तधि सतमति/उपसतमतिका ववतभन्न वैठकहरुको उपयिु व्यवस्थापन तनणयय कायायतवयन र तनणयय 
पनु्स्िकाको सरुक्षा गने, 

• अनगुमन िथा मूल्याङ्कनका सूचकहरूको आधारमा आयोजनाहरूको तनयतमि अनगुमन एवं मूल्याङ्कनको 
व्यवस्था गने, 

• प्रगति वववरणहरूको संकलन, ववश्लेषण एवं पटृठपोषण सम्बतधी कायय गने, 

• आयोजनाको समीक्षा गने, प्रतिवदेन ियार गने र समस्याहरु देखापरेमा सो समाधान गने/ समाधानका 
लातग राय सवहि पेश गने, 

• काययक्रम िथा आयोजना कायायतवयनमा देन्खएका समस्या समाधान गनय सहयोग र समतवय,  मातथल्लो 
िह वा तनकायमा पेश गने, तनणयय कायायतवयन गने, 

• वावषयक िथा आवतधक आयोजनाहरूको अद्यावतधकअतभलेख राख्न,े वावषयक एवं चौमातसक समीक्षा गने 
र देन्खएका बाधा अड्चनफुकाउने सम्बतधमा आवश्यक कारवाही गने, तबतभन्न शाखा वा तनकायबाट 
गररएकासमीक्षाको अतभलेख राख्न ेर बाधा अड्चन फुकाउन आवश्यक काययबाही गने, 

• सामान्जक उत्तरदावयत्वका ववतधहरुको पवहचानरप्रयोग गने ।यस्िा ववतधहरुको पवहचानरप्रयोगमा 
सम्बन्तधि तनकायहरुलाई सहयोग र समतवय गने, शाखा अतिगयि रहने उपशाखा, एकाइ िथा वडा 
कायायलयहरुको प्रशासकीय तनयतत्रण गने । 

 

न्शक्षा यवुा, िथा खेलकुदशाखा 
 

• आधारभिून्शक्षा सम्बतधीस्थानीय कानून, मापदण्ड, योजनाको िजूयमा, कायायतवयन िथा तनयमन गने, 
• मािहि उपशाखाहरूको काययसम्पादनमा निेतृ्व, सहयोग र समतवय गने, 

• शाखाको काययसम्पादनका लातग अतय शाखासङ्गको सम्पकय  र समतवय गने,  

• शाखा अतिगयिका उपशाखाहरुको कायय वववरण र कायय सम्पादन सूचक ियारी, कायय वािावरणको 
तसजयना, कायय सम्पादनमा सहयोग, अनगुमन, तनरीक्षण एवं मूल्यांकन गरी सझुाव िथा पटृठपोषण गने। 

• उपशाखाबाट भए गरेका कामहरुको मातसक, चौमातसक र बावषयक रुपमा सतमक्षा बैठक राखी 
छलफल गराउने, मातसक, चौमातसक र बावषयक प्रतिवदेन समयमानै सम्बन्तधि शाखा िथा तनकायमा 
पठाउने, 

• शाखा अतिगयि रहने उपशाखा, एकाइ िथा वडा कायायलयहरुको प्रशासकीय तनयतत्रण गने। 

 

• प्रारन्म्भक बाल ववकास िथा न्शक्षा, आधारभिू न्शक्षा, माध्ययतमक न्शक्षा अतभभावक न्शक्षा, अनौपचाररक 
न्शक्षा, खलुा िथा वैकन्ल्पक तनरतिर तसकाई, सामदुावयक तसकाई र व्यावसावयकन्शक्षा, 
सम्बन्तधिकानून, मापदण्ड, योजना िजूयमा, कायायतवयन,  अनगुमन,  मूल्याङ्कन र तनयमन गने,  

• सामदुावयक, संस्थागि, गठुी, मदरसा र सहकारी ववद्यालय स्थापना, अनगुमन, सञ्चालन, व्यवस्थापन िथा 
तनयमन गने 
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• प्राववतधक न्शक्षा िथा व्यावसावयक िातलमको योजना िजूयमा, सञ्चालन, अनगुमन,  मूल्याङ्कन र तनयमन 

• मािभृाषामा न्शक्षासम्बतधी, 
• ववद्यालयहरूको सम्पन्त्त व्यवस्थापन गने, 
• नगर न्शक्षा सतमति गठन िथा व्यवस्थापन गने गराउने, 
• ववद्यालय व्यवस्थापन सम्बतधी गठन िथा व्यवस्थापनगने, 
• ववद्यालयको गणुस्िर अतभवृन्द्ध िथा पाठ्यसामग्री वविरण व्यवस्थापन, 
• सामदुावयक ववद्यालयको शैन्क्षक पूवायधार तनमायण, ममयिसम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गने, 
• आधारभिू िथा माध्ययतमक िहको परीक्षा सञ्चालन,  अनगुमन िथा व्यवस्थापन गने, 
• सामदुावयक ववद्यालयलाई ददने अनदुान िथा सोको बजेट व्यवस्थापन,  ववद्यालयको आयव्ययको लेखा 

अनशुासन कायम,  अनगुमन र तनयमन, 
• न्शक्षण तसकाई, न्शक्षक र कमयचारीको िातलम िथा क्षमिा ववकाससम्बतधी कायय । 

• प्रारन्म्भक बाल ववकास िथा न्शक्षा, आधारभिू न्शक्षा, अतभभावक न्शक्षा, अनौपचाररक न्शक्षा, खलुा िथा 
वैकन्ल्पक तनरतिर तसकाई, सामदुावयक तसकाई र व्यावसावयकन्शक्षा योजना िजूयमा, कायायतवयन,  

अनगुमन,  मूल्याङ्कन र तनयमन गने,  

• तनःशलु्क न्शक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन िथा छात्रवनृ्त्तको व्यवस्थापन गने, 
• ट्यूसन,  कोन्चङ् न्शक्षा ववद्यालय बावहर हनुे अध्ययापन सेवाको अनमुति िथा तनयमन गने, 
• स्थानीयस्िरको शैन्क्षक ज्ञान, सीप र प्रवधयनको संरक्षण, प्रवधयन र स्िरीकरणगने, 
• स्थानीय पसु्िकालय र वाचनालयको सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गने, 
• अतिररि शैन्क्षक वक्रयाकलापको सञ्चालन गने गराउने, 
• परीक्षा सञ्चालन,  अनगुमन िथा व्यवस्थापन गने, 
• अतिररि शैन्क्षक वक्रयाकलापको सञ्चालन गने गराउने, 
• भाषा संस्कृति (चाडपवय, कला, उत्सव आदद) संरक्षण र प्रवधयन गनय ित्सम्बतधी प्रचलनका समयिातलका 

अनसुार तिनीहरूसँग गररने समतवय प्रोत्साहन नीति बनाई सापेक्ष रुपमा सहकायय गने िर संस्कृति वा 
धमयको नाममा कुरीति जािपाि, बोक्सी, धामी, ठूलोसानो, छुि अछुि जस्िा असामान्जक ववषयलाई भने 
कानूनी प्रकृयाबाट तनमुयल गने व्यवस्था गने, 

• भाषा सावहत्यको उत्थान ववकासमा स्वीकृि नीति अनसुार प्रोत्साहन प्रवधयन गने गराउने,  

• परुाित्व, प्राचीन स्मारक, परुाित्व संरक्षण सम्बतधमा काययपातलकाको नीति अनसुार कायायतवयन गने 
गराउने । 

• असल व्यवहार, उच्च वौन्द्धकिा, नेपाली चाडपवय र उत्सवको वावषयक िातलका (क्यालेण्डर) बनाई 
(अगँ्रजेीमा पतन) सूचना प्रवाह गने, 

 
सामान्जक ववकास शाखा 

• सामान्जक सरुक्षा सम्बतधी ित्काल, मध्ययकाल र दीघयकालसम्म गनुयपने स्थानीय नीति िजुयमा गने,  
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• मवहला वहंसा हनु नददन जनचेिना जगाई सम्बद्ध तनकायसँग समतवय र सहकायय गरी तनयतत्रण गने 
गराउने, 

• बदृ्धबदृ्धा, असहाय अपांगको सवु्यवस्था गने (आश्रम, बदृ्धाश्रम आदद), संचातलि आश्रमहरुको सवु्यवस्था 
अनगुमन र तनयमन गने, 

• सडक बालबातलकाको व्यवस्थापन, बालमैत्री सशुासन सम्बतधी काययहरु गराउने, 
• लैन्ङ्गक समानिा िथासामान्जक समावेशीकरण उत्तरदायी नीति तनमायण गनय सहयोग गने, 

• गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसंग समतवयमा तसमातिकृि समदुायको सामान्जक, आतथयक ववकास 
काययक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी वढाउने, । 

• मातसक, चौमातसक र बावषयक प्रतिवदेन समयमान ैसम्बन्तधि शाखा िथा तनकायमा पठाउने, 
• इकाई अतिगयिका कमयचारीहरुको कायय वववरण र कायय सम्पादन सूचक ियारी,कायय वािावरणको 

तसजयना, कायय सम्पादनमा सहयोग, अनगुमन, तनरीक्षण एवं मूल्यांकन गरी सझुाव िथा पटृठपोषण गने, 
• मवहलाकोववकास, सचेिनारआतथयकउपाजयनसम्बतधी िातलम, गोटठीरप्रचारप्रसारसम्बतधी काम गने, 

• मवहला वहंसाववरुद्धको अतभयानलाई सघाउ पयुायउने ववतभन्न काययक्रमहरु गने गराउने,  
 
पंजीकरण िथा सामान्जक सरुक्षा एकाइ  

• वडा कायायलयबाट व्यन्िगि घटना(जतम,मतृ्य,ु बहवुववाह, बसाइँसराइ, सम्बतध ववच्छेद र धमयपतु्र र 
धमयपतु्रीको दिाय काययहरूको व्यवस्था गने, अनगुमन िथा तनयमन गने, 

• व्यन्िगि घटनाको स्थानीय िथ्याङ्क सम्बतधी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाकोकायायतवयन र तनयमन 
गने, 

• वडा कायायलयबाट दिाय भएका व्यन्िगि घटनाका वववरणहरू तनयतमि रुपमा प्राप्त गरी अतभलेख राख्न े
रअद्यावतधक गने, 

• व्यन्िगि घटनाको अतभलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन ियार गने, 
• ब्यन्िगि घटना दिाय सम्बतधी अतभलेख अद्यावतधक गने, 
• ब्यन्िगि घटना दिाय सम्बतधी आवश्यक सूचना फारामहरूको ब्यवस्था गने, 
• ब्यन्िगि घटना दिाय र पररवार लगि सम्बतधी ऐन, तनयम, नीति, तनदेन्शका अनसुार आवश्यक कायययोजना 

ियार गने, 
• मातसक रुपमा घटना दिाय वववरण, घटना दिाय फारम र राजस्वको वववरण बनु्झतलई सरुन्क्षि साथ राख्न े

र सन्म्बतधि तनकायमा पठाउन ुपने वववरण समयमै पठाउने, 
• ब्यन्िगि घटना दिाय काययक्रम संचालन गने र सोको प्रतिवदेन गने, 
• ब्यन्िगि घटना दिायको महत्व र अतनवाययिाको वारेमा प्रचारप्रसार गने ब्यवस्था तमलाउने, 
• ब्यन्िगि घटना दिायसँग सम्बन्तधि आवश्यक िातलम, गोटठी, अननु्शक्षण आदद काययक्रम संचालन गनय 

मानव संशाधन ववकास इकाईलाई सहयोग गने, 
• ब्यन्िगि घटना सम्बतधी िथ्याङ्कहरू योजना िजुयमाका चरणहरूमा प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गने, 
• असहाय,वदृ्ध,एकल मवहला, अपाङ्गहरुको अतभलेख तनयतमि रुपमा अद्यावतधक गने, 
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• आतथयक प्रशासन शाखा िथा सामान्जक ववकास शाखासगँको सहकाययमा सामान्जक सरुक्षा काययक्रम 
संचालन िथा व्यवस्थापन गने, 

• सामान्जक सरुक्षा काययक्रमको भत्ता समयमा नै वविरण गने काययमा आवश्यक सहयोग गने, 
• िोवकएको समयमा प्रत्यके आ.व.मा थप हनुे वृद्ध, असहाय िथा अपाङ्गको वववरण संकलन गने र 

पररचयपत्र वविरणको लातग सामान्जक सरुक्षा सतमतिमा पेश गनय सहयोग गने, 
• सामान्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने जेटठ नागररक नागररक, एकल मवहला, अपांग, अतय िोवकएका जाति 

समदुायको छुट्टाछुटै्ट वववरण ियार गरी वावषयक रुपमा संख्यात्मक वववरण ियार गरी प्रकान्शि गने 
व्यवस्था तमलाउने । 

 

वडा ववकास काययक्रम 

• वडा ववकासका काययक्रमहरु िथा लन्क्षि समूहसंग सम्वन्तधि काययक्रमको सञ्चालन समतवय गने, 

• टोल ववकास संस्थाको गठन गने,पररचालन गने, तनयमन, अनगुमन गने र क्षमिा ववकास िथा 
आयआजयन सम्वतधी काययक्रम ियार एवंसञ्चालन गने। 

• टोल ववकास संस्थाका सदस्यहरुको क्षमिा ववकास सम्वतधी माग संकलन गने र माग अनसुारका 
सीप ववकास र क्षमिा ववकासका काययक्रम सञ्चालन गने 

• सदस्यहरुवाट बचि संकलन भए नभएको अनगुमन गरी संकतलि बचिको सही सदपुयोग गनय 
लगाउन े

• घमु्िी कोषको माग संकलन गने र छनौटको लातग पेश गने। 

• घमु्िी कोषको लेखा राख्न ेर तनयतमि रुपमा प्रतिवदेन पेश गने। 

• घमु्िी कोषको रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गरी प्रतिवदेन पेश गने।दरुुपयोग भएको भए 
रोक्ने र असलु उपरको कारवाही शरुु गने। 

• टोल ववकास संस्थाहरुलाइ िोकीएबमोन्जमका ववतभन्न समान्जक काययहरु गनय लगाउने। 

• सामान्जक पररचालकहरुको पररचालन  र सपुरीवके्षण गने िथा आवश्यक क्षमिा ववकास सम्वतधी 
काययहरु गने। 

• वडा ववकास काययक्रम संग सम्वतधीि ववतभन्न सतमति र उपसतमतिको वैठक व्यवस्थपन गने। 

पूवायधार ववकास शाखा  
• नगरपातलका तभत्र तनमायण गनुयपने भौतिक संरचना (शहरी ववकास, वसपाकय , वसस्टप, शौचालय, ओभरहेड 

पलु, ववतभन्न प्रकारका मन्ल्टस्टोरी संरचना यािायाि तनयमन आदद) को सभे, अध्यययन तडजाइन, ववश्लेषण 
गरी वावषयक काययिातलका सवहि श्रोिसाधन जनशन्िको आकँलन गरी नगरपातलका काययपातलकाबाट 
स्वीकृि भए पतछ नगरसभाबाट पाररि गनय प्रस्िाव ियार गने, 
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• शहरी ववकासको नीतिको आधारमा आवास क्षेत्र, व्यापाररक क्षेत्र, खलुापाकय , खेलमैदान नीति, तभत्री सहरी 
सडक ठूला मागयको ममयिसम्भार गने गराउने, यस सम्बतधमा अतिर नगरपातलका िथा सम्वद्ध अतय 
तनकाय (प्रदेश वा संघीय) सगँ समतवय गरी व्यवस्था स्वीकृि नीति बनाई कायायतवयन गने गराउने, 

• शदु्ध खानेपानी उत्पादन, वविरण, सधुारसम्भार र व्यवस्थापनमा समतवय, सहकायय समेि गरी भरपदो 
रुपमा पानी उपलव्ध गराउने गनय लगाउने, ढल तनमायण व्यवस्थापन संरक्षण गने गराउने साथै नदी र 
जलश्रोि फोहररवहि सफा स्वच्छ बनाउने बनाउन लगाउने, 

• मािहि शाखालाई कायय तनदेश ददने, कामको मूल्याङ्कन गने, पद िह अनसुार मािहि कमयचारीको 
सपुररवेक्षण वा पनुरावलोकन गने, प्रोत्साहन, परुस्कार, दण्डको तसफाररस गने, महाशाखा अतिरगिका 
सम्पूणय काययक्रमको न्जम्मेवारी तनवायह गरी पूणय ससूुन्चि हनुे, 

• काययक्रमको अनगुमन मूल्याङ्कन गरी नगर काययपातलका, नगरप्रमखु, उपप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृि (प्र.प्र.अ.) िथा नगर प्रविासम्म महाशाखा अतिरगि काययप्रगतिको सूचना प्रवाह गने गराउने, 

• शाखा अतिगयिका कायययोजना काययक्रममा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि माफय ि प्राप्त काययपातलका, नगर 
प्रमखुको तनणयय र तनदेशन पालना र कायायतवयन गने गराउने,  

• शाखा अतिगयि रहने उपशाखा, एकाइ िथा वडा कायायलयहरुको प्रशासकीय तनयतत्रण गने । 

 

• नगरपातलकाको न्जम्मामा परेका तभत्री बावहरी सडकहरूको िथ्यांक लगि, िी सडकको अवस्था, महत्व, 

तनमायण, ममयिसधुारका अनमुातनि समय िातलका ियार गरी अतभलेख राख्न,े 
• तनमायण, ममयिसम्भार सधुारको काययिातलका बनाई सो अनसुार गणुस्िरीय, भरपदो काम जनसहभातगिा 

हनुे भए सो समेिको आधारमा पारदशी रुपमा समय सीमातभत्र कायय सम्पन्न गने, 
• सडकको तनमायण ममयिसधुार समेिको सभे तडजाईन, लगि इस्टमेट, काययिातलका, जनशन्ि, समयसीमा 

र जोन्खम अवस्था आदद ववश्लेषण समेि ियार गरी शाखा प्रमखुमा पेश गने,  

• शहरी योजना तभत्र ढल तनमायण, ममयिसंभार र जनस्वास्थ्यलाई कुनै असर नपने गरी तनस्कासन व्यवस्था 
गने गराउने, 

• नदी िथा पानीका श्रोिहरूमा िरल फोहर (तलक्वीड वेस्ट) को शदु्धिा व्यवन्स्थि गने गराउने र 
भतूमगि िथा सिहगि पानीको स्थान ववशेषको अध्यययन गरी उत्पादन स्िर उपयोग उपभोगको तनयमन 
तनयतत्रण व्यवस्था गने गराउने, 

• खानेपानी िथा ढल व्यवस्था र पानीजतय सरसफाईको लातग प्राप्त श्रोि (आतिररक एवं स्वदेशी ववदेशी 
ऋण, सहयोग) को पररचालन र त्यसको ददगो एवं गणुस्िरीय तनमायण ममयिसंभार गने गराउने र 
आतिररक िथा वाह्य सहयोग एवं समतवय गने गराउने,    

• शहरी योजनामा आवश्यकिा र जनमागको आधारमा जग्गा वा घर एकीकरण (ल्याण्ड, हाउस पतुलङ्) 
योजना ियार गरी स्वीकृि मापदण्ड अनसुार कायायतवयन गने गराउने, 

• सोलार िथा अतय वैकन्ल्पक उजायको ववकास, प्रयोग र गणुस्िरीय तनरतिरिाको व्यवस्था गने गराउने, 
• शहरी ववद्यिु वविरण अव्यवन्स्थि िारसंजालको सतुदरिा व्यवस्था गनय सम्बन्तधि तनकायसँग सहकायय, 

सहयोग र समतवयबाट समेि कायय गने गराउने, 
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• वैकन्ल्पक उजाय ववकासको लातग अध्यययन अनसुतधान गनय आवश्यकिा अनसुार ववशषेज्ञ तलने वा तलन 
तसफाररस गने । 

 

भवन िथा नक्शापासउपशाखा 
• नक्शापास सम्बतधी काम गने 

• नगर आवास योजना (ल्याण्ड हाउस पतुलङ् आदद समेि) शहरी ववकास र खानेपानी िथा ढल व्यवस्था 
शाखासँग समतवय र सहकायय गरी कायायतवयन गने, 

• आवास भवन तनमायणको मापदण्ड, वहिुला भवनका मापदण्ड, मानक, भौगतभयक अवस्था, के्षत्र (लोकेशन) 
र जग िथा उचाई आददको नक्सा तडजाइन ववश्लेषण गरी स्वीकृति आधार ियार गने र कायायतवयन 
गने गराउने, 

• आवास भवन, व्यापाररक भवन, कायायलय भवन, सरकारी वा वैदेन्शक संस्थाका ठूला भवन, कम्पाउण्ड 
पखायल, पाकय , पावकय ङ्स्थल, ढल फोहर व्यवस्थापन आददका आधारमा तनमायण स्वीकृति नीति बनाउन ेलाग ु
गने गराउने, 

• स्वीकृि नक्सा र मापदण्ड अनसुार काम भए नभएको अनगुमन गने तनदेशन तनयमन गने, 
• भवन तनमायणको आचारसंवहिा पालना गराउने र पालना भए नभएको अनगुमन गने िथा तनयमन र 

तनदेशन ददने,  

• सम्पदाको ऐतिहातसक र परुािान्त्वक के्षत्र/वस्िकुो रान्टिय अतिररान्टिय महत्वको आधारमा वगीकरण 
अनसुार अतभलेख सूची ियार गने, तिनीहरूको अवस्था जनआस्था र चासो आम्दानीका श्रोि बारे 
जानकारी हनुे वैज्ञातनक अतभलेख बनाउने, संरक्षण पनुरुद्धार गने योजना बनाई कायायतवयन गने गराउने, 

• सम्पदा सूचीमा परेका स्थान, क्षेत्र, मठमन्तदरलाई राम्रो संभार गरी वृत्तन्चत्र बनाउन ेवा बनाउन प्रोत्साहन 
गरी रान्टिय अतिररान्टिय बजारमा प्रचारप्रसार गने गराउने । 

 
स्वास्थ्य सेवा शाखा  

• आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफाई िथा पोषण सम्बतधीकानून, मापदण्ड, योजनाको िजूयमा, कायायतवयन 
िथा तनयमन गने, 

• अतय स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना िथा सञ्चालन व्यवस्था, 
• स्वास्थ्य सेवा सम्बतधी भौतिक पूवायधार ववकास िथा व्यवस्थापन गने,  
• औषतध पसल सञ्चालन, अनमुति,  अनगुमन र तनयमन गने गराउने, 
• आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफाई िथा पोषण सम्बतधीयोजनाको िजूयमा, कायायतवयन िथा तनयमन गने, 
• आधारभिू स्वास्थ्य, प्रजनन  स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवधयन गने, 
• सरसफाई सचेिनाको अतभबनृ्द्ध र स्वास्थ्यजतय फोहरमैलाको व्यवस्थापनगने, 
• स्वास्थ्यजतय फोहरमैला सङ्कलन, पनुउयपयोग, प्रशोधनर सोको सेवा शलु्क तनधायरण र तनयमनमा 

समतवय गने, 
• रि सञ्चार सेवा िथा स्थानीय र सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गने, 
• पररवार तनयोजन िथा मािनृ्शश ुकल्याण सम्बतधी सेवा सञ्चालन,  अनगुमन िथा तनयमन गने, 
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• मवहला िथा बालबातलकाको कुपोषण तयूनीकरण,  रोकथाम, तनयतत्रण र व्यवस्थापन गने गराउने, 
• खोप न्क्लतनक संचालन व्यवस्था गने, 
• पररवार तनयोजन स्थायी परामशय, अस्थायी सामग्रीको वविरण गने, 
• प्राथतमक उपचार, झाडा पखला, तनमोतनया जस्िा सरुवा रोगहरुको तनयतत्रणको व्यवस्था गने, 
• सरुन्क्षि माितृ्व र प्रजनन स्वास्थ्य, गभयविी मवहलाको स्वास्थ्य परीक्षण, गहृ प्रसिुी सेवा उपलब्ध 

गराउने, 
• क्षयरोग िथा कुपोवषि रोग सम्बतधी जनचेिना काययक्रम िथा स्वास्थ्य न्शक्षा काययक्रम संचालन गने, 
• सडेगलेका बासी फलफुल, रोगी वा तनषेतधि जीवजतिकुो मास ुर गणुस्िरवववहन खाद्य पदाथयको तबक्री 

वविरणमा रोक लगाउन आवश्यक व्यवस्था तमलाउने,  
• शाखा अतिगयि रहने उपशाखा, एकाइ िथा वडा कायायलयहरुको प्रशासकीय तनयतत्रण गने । 

 

 

स्वास्थ्यचौकीकोकाययसेवा वववरण 

• आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बतधी स्थानीय नीति, योजना िथा काययक्रम कायायतवयन । 

• आकन्स्मक प्राथतमक उपचार सेवा, 
• तब.तस.न्ज., तड.वप.वट. हेपाटाइवटस बी.÷HIB/PCV, OPV/FIPV, दादरुा रुबेला, वट.तड. र जे.ई. जस्िाखोप काययक्रम 

संचालन गने, 

• पोषण पोषण काययक्रम जस्िै ५ बषय मनुीका बच्चाका िौल अनगुमन, तभटातमन “ए” वविरण र उपचार, 
परन्जवी (जकुा) को रोकथाम िथा उपचार, रि अल्पिाको रोकथाम िथा उपचार, पोषण न्शक्षा, कुपोवषि 
बालबातलका िथा गभयविी आमाहरुको, पोषण न्स्थति तनदान िथा उपचार गने, 

• श्वास, प्रश्वास रोग (एकीकृि बालरोग व्यवस्थापन) जस्िै श्वास, प्रश्वास रोगको तनदान/उपचार, स्वास्थ्य 
न्शक्षा/प्रषेण सेवा प्रदान गने, 

• झाडा पखाला रोग (एकीकृि बालरोग व्यवस्थापन) जस्िै झाडा पखाला रोगको तनदान/उपचार, पनुजयलीय 
झोल र न्जंक चक्की तबिरण, स्वास्थ्य न्शक्षा/प्रषेण सेवा प्रदान गने, 

• पररवार तनयोजन सम्बतधी परामशय सेवा, 
• सरुन्क्षि माितृ्व काययक्रम (माि ृ िथा नवजाि न्शश ु स्याहार) जस्िै पूवय प्रसूति (गभयविी) सेवा, प्रसूति 

(डेतलभरी) सेवा-वतथयङ् सेतटर सतचालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु, उत्तर प्रसूति (सतु्केरी) सेवा, परामशय 
िथा प्रषेण सेवा, सतु्केरीलाई तभटातमन “ए” क्याप्सलु ख्वाउने, नवजाि न्शशलुाई १ घण्टातभत्र स्िनपान 
गराउने परामशय िथा प्रषेण सेवा गने, 

• रोग तनयतत्रण काययक्रम जस्िै क्षयरोग तनयतत्रण काययक्रम, खकार संकलन, परीक्षण िथा औषतध तबिरण, 

कुटठ रोगको तनयतत्रण काययक्रम र औषतध तबिरण, औलो रोगको तनयतत्रण काययक्रम, रगि संकलन र 
परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य न्शक्षा परामशय िथा प्रषेण सेवा प्रदान गने, 

• स्वास्थ्य न्शक्षा (सूचना िथा सञ्चार) काययक्रम, सम्बतधी छलफल, समूहमा जनचेिना काययक्रम सञ्चालन, 

• स्वास्थ्यकेतद्रको स्िर अनरुुप तबरामीको स्वास्थ्य जाचँ, उपचार, औषतध तबिरण, प्रषेण र आकन्स्मक 
उपचार सेवा प्रदान गने, 
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• मवहला स्वास्थ्य स्वयमसेववका काययक्रम जस्िै सरुन्क्षि माितृ्व÷पररवार तनयोजन सम्वतधी परामशय, 
एकीकृि बालरोग व्यवस्थापन, माि ृिथा नव न्शश ुस्वास्थ्य न्शक्षा र सेवा, आमा समूहको मातसक बैठक 
सञ्चालन, रान्टिय काययक्रम सञ्चालन र सहयोग संचालन गने, 

• यौनरोग िथा एच.आई.तभ. ÷एडस काययक्रम जस्िै रि जाचँ, यौन रोग सम्बतधीपरामशय, 
• महामारी सम्वतधी सूचना संकलन िथा महामारी तनयतत्रण काययक्रम संचालन िथा सहयोग र समतवय, 

• गाउँघर न्क्लतनक सेवा जस्िै गभयविी सेवा, सतु्केरी सेवा, पररवार तनयोजनको अस्थायी साधन वविरण, 

परामशय सेवा र स्वास्थ्य न्शक्षा काययक्रम सञ्चालन, ५ बषय मनुीका बालवातलकाको वृन्द्ध अनगुमन, श्वास 
––प्रश्वास र झाडा पखालाको उपचार, यौन रोग िथा एच.आई.तभ. ÷एड्स परामशय सेवा, सामातय प्राथतमक 
उपचार िथा प्रषेण सेवा प्रदान गने, 

• स्वास्थ्य सेवा शाखाको तनदेशन अनसुार स्वास्थ्य सम्बतधी सेवाहरु र संचातलि स्वास्थ्य सम्बतधी 
काययक्रमहरुमा सहयोग एवम समतवय गने । 

 

आधारभिू स्वास्थ्यकेतद्रको काययसेवा वववरण 

• आधारभिू स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बतधी स्थानीय नीति, योजना िथा काययक्रम कायायतवयनमा 
सहयोग िथा समतवय, 

• आकन्स्मक प्राथतमक उपचार सेवा, 
• स्थानीय िहमा आधारभिू स्वास्थ्यकेतद्र तनमायण िथा सेवा संचालन सम्बतधी काययववतध, २०७५मा 

उल्लेन्खि आधारभिू खोप, पोषण, पररवार तनयोजन,स्वास्थ्य प्रबद्धय सम्बतधी सेवा, 
• स्वास्थ्य सेवा शाखाको तनदेशन अनसुार स्वास्थ्य सम्बतधी सेवाहरु र संचातलि स्वास्थ्य सम्बतधी 

काययक्रमहरुमा सहयोग एवम समतवय गने । 

 
आतथयक प्रशासन शाखा 

• नगरपातलकाको आतथयक काययप्रणाली ियार गने, 
• सन्ञ्चि कोषको व्यवस्थापन सम्बतधी कायय गने, 
• वावषयक बजेट िजुयमा )साधारण( , तनकासा एवं खचयको प्रबतध सम्बतधी कायय,आय व्यय ववबरण सावयजतनक 

गनय सूचना केतद्रमा ववबरण उपलब्ध गराउने कायय गने, 
• खचय गने शाखा/कायायलय/तनकायलाई अन्ख्ियारी सम्बतधी कायय गने, 
• नगरको समग्र आतथयक िथा ववत्तीय पक्षको प्रतिवदेन, ववश्लेषण िथा अनगुमन गने, 
• आतिररक लेखापरीक्षणको मापदण्डियारी र कायायतवयन, आतिररक िथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,  

• दैतनक, मातसक, वावषयक आय व्ययको वववरण ियारी सम्बतधी कायय र बैंक ररकतसाईल सम्वतधी कायय, 
पेश्की र बेरुजकुो लगि राख्न,े अनगुमन गरी बेरुज ुपर्छ्यौट िथा सम्परीक्षण गराउने,वववरण अद्यावतधक 
गने, गराउनेसम्बतधी कायय गने, 

• आतथयक प्रशासन सम्बतधी तनदेशन ददने, ऐन तनयमावलीमा उल्लेन्खि ववषयमा स्पटट गने, 
• सूचना ववश्लेषण र स्थलगि तनरीक्षण गरी आतथयक अतनयतमििा मातथ कारवाही गने, 
• आम्दानी जम्मा गने र अतभलेख राख्न ेसम्बतधी कायय तनयतमि गने, 
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• भिुानी र अतभलेख राख्न ेसम्बतधी कायय गने, 
• धरौटी अतभलेख राख्न ेिथा वफिाय ददने कायय व्यवन्स्थि गने, 
• नगद िथा अतभलेखहरुको सरुक्षा सम्वतधी कायय गने, र 

• कायायलयको िफय बाट तिनुयपने महशलुहरु समयमा बझुाउन लगाउने । 
• शाखा अतिगयि रहने उपशाखा, एकाइ िथा वडा कायायलयहरुको प्रशासकीय तनयतत्रण गने। 

 
आतिररक लेखा परीक्षण एकाइ 

• शाखाहरू िथा अतिगयि सतमति-आयोग-प्रतिटठानहरूको बीच समतवय सम्पकय का लातग आतिररक कायय 
प्रणाली, काययववतधहरू कायायतवयन तनदेन्शका सम्बतधी काययहरूगने, 

• वेरुजहुरु मातथ तनयतत्रण र पूवयवेरुजकुो आकारमा अध्यययन, तबश्लेषण गने, 
• ववत्तीय अनशुासनका जोन्खम क्षेत्रहरूको पवहचान र तनयतत्रण सम्बतधी काययगने, 
• आतथयक कारोवार ऐन तनयम अनसुार खचय भए नभएको जाँच गने, 
• मातसक वा तै्रमातसक रुपमा आम्दानी िथा खचयको सम्वन्तधि खािाहरुको परीक्षण गरी त्रवुट देन्खएमा 

तलन्खि प्रतिवेदन प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि समक्ष पेश गने, 
• ऐन तनयमले िोकेवमोन्जम पेश्की वा भिुानी ददँदा ररि पगेु नपगेुको सम्वतधमा पूवयआतिरीक 

लेखापरीक्षण गने, 
• आ.ले.प.बाट देन्खएका वेरुजहुरुको वकिाव खडा गरी आतथयक व्यवस्थापन शाखालाई उपलव्ध गराउने, 
• वडा सतमति कायायलयबाट भए गरेका आतथयक कारोवारहरुको वावषयक आ.ले.प. गने, 
• अन्तिम लेखारीक्षण गराउन लेखापरीक्षकको छनौटमा राय सझुाव ददई सहयोग गने, 
• अन्तिम लेखापरीक्षण गराउन आवश्यक कागजपत्र िथा सूचना जटुाई सहयोग गने, 
• अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राप्त वेरुजहुरु तनयतमि गनय, असूल गनय र आवश्यकिानसुारको कारवाही गनय 

सो प्रतिवेदन सम्वन्तधि शाखामा ददने, 
• नगर सभाको वैठकमा लेखापरीक्षणको प्रतिवदेन पेश गने िथा न्जज्ञासा समाधान गनय सहयोग गने। 

 
वन, वािावरणिथा ववपद्वव्यवस्थापनशाखा 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बतधी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कायायतवयन, अनगुमन र तनयमन, 

• स्थानीय स्िरमा ववपद् पूवय ियारी िथा प्रतिकायय योजना, पूवय सूचना प्रणाली, खोज िथा उद्दार, राहि 
सामग्रीको पूवयभण्डारण, वविरण र समतवय,  

• ववपद् जोन्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन िथा बस्िीहरूको पवहचान र स्थानातिरण व्यवस्था सम्बतधी कायय 
गने,  

• ववपद् व्यवस्थापन (वारूणयतत्र र अतय ववपद) कोषको स्थापना िथा सञ्चालन र पररचालन सम्बतधी 
काम गने,  

• ववपद्वजोन्खम तयूनीकरण सम्बतधी स्थानीयस्िरका आयोजनाको िजूयमा, कायायतवयन र अनगुमनमा 
सहयोग गने, 

• स्थानीय स्िरको ववपद् सम्बतधी िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्यययन अनशुतधान गने,  
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• प्रदषुणमिु नगर बनाउन आवश्यक नीति, काययददशा तनधायरण गने र अनसुतधानात्मक कायय समेि गने 
गराउने, 

• उद्यान, पाकय , खलुा मैदान आददको संभाव्य के्षत्र पवहचान गने । 

 
नगर सरसफाइ केतद्र 

• नगरतभत्रको फोहर वगीकरण, संकलन र व्यवस्थापन व्यवन्स्थि रुपमा गने गराउने, 
• फोहरमैलालाई वगीकरण गरी व्यवस्थापन गने, गराउने, 
• टोल ववकास संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तनजी क्षेत्रको सहकाययमा फोहर व्यवस्थापन गने, गराउने । 

• सरसफाइ सम्बतधी सवारी, उपकरण र औजारको स्याहार सम्भार गने । 

 
कृवष ववकास शाखा  

• कृवष ववकास, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन सम्वतधी नगरस्िरीय नीति, तनयम, मापदण्ड, 
योजना िजुयमा, कायायतवयन र तनयमनगने, 

• कृवष उत्पादन वजारसम्म पहूँचका लातग हाटबजारको ववकास र ववस्िारका लातग पूवायधार तनमायण, 
प्राववतधक सेवा िथा प्रववतधको प्रसार, कृवष सामाग्रीको आपूिी लगायि कृषक क्षमिा ववकासका लातग 
अतभमखुीकरणिातलम  संचालन गने, 

• स्थानीय संभावनाका आधारमा कृवषको व्यवसावयकरण र ववववतधकरण गनय वकसानलाइय प्रोत्साहन 
काययक्रम िजुयमा, साना तसंचाइय आयोजना सञ्चालन गने,  

• कृवषजतय प्राकृतिक प्रकोप िथा महामारी रोग तनयतत्रण सम्वतधी कामहरू गने, 
• उच्च मूल्ययिु कृवषजतय बस्िकुो प्रबधयन, ववकास िथा बजारीकरणका काययहरू गने, 
• कृवष समूह्, कृवष सहकारी गठन र सञ्चालनमा प्रोत्साहन िथा कृवषसम्वतधी सङ्घसंस्थासंग समतवय र 

सहकायय गने, 
• कृवष सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, सूचनाको प्रचार प्रसार िथा कृवष िथ्यांक अद्यावतधक गने, 
• कृषकहरुलाई आयमूलक रोजगारीको अवसर तसजयना गने खालका कृवष योजना िथा काययक्रम िजुयमा 

गरी सो को कायायतवयन गने, 

 

पश ुववकास उपशाखा  

• पशपुतछीमा लाग्ने रोग (बडयफ्लू खोरेि आदद) लाई तनवारण (वप्रभेतशन) गनयमा सम्वद्ध ववज्ञ संस्था 
तनकायसँग समतवय सहकायय गने गराउने, 

• माछा मास ुवा अतय खाद्यपदाथयको गणुस्िर परीक्षण, ववषयगि जाँचको लातग सरकारी वा तनजीस्िरमा 
स्थावपि प्रयोगशालामा पतन समतवय सहकायय गने गराउने, 

• पशसेुवाकेतद्रहरुको व्यवस्थापन गने ।  
 
कानून एकाइ 
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• सम्बन्तधि ऐन तनयमको मस्यौदा िथा ऐन तनयममा सधुार गने एवं ववधेयक िजुयमा सम्बतधी काममा 
सहयोग गने, 

• कानूनी राय, परामशय उपलब्ध गराउने सम्बतधी कायय गने, 
• स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बतधी काम गने, 

• परेका ररट, तनवदेन र पनुरावदेन सम्बतधी कायय गने, नगरपातलकाको िफय बाट मदु्दा पैरवी गने, 
• ववतभन्न िहका अदालिहरुमा ववचारातधन (दायर) रहेका मदु्दा र उजरुीहरुको लगि राखी अध्ययावतधक 

अवस्थावारे प्रमखु प्रशासकीय अतधकृि र प्रमखुलाई जानकारी गराउने, 
• मदु्दाहरुको पपुयक्ष सम्बतधी काययवाही समयमै गने गराउने व्यवस्था तमलाउने, 
• चाल ुमदु्दा मातमलाहरुको रन्जटटर दिाय गरी कागजािहरु सरुन्क्षि साथ राख्न ेर चल्िी तमतसलहरुको 

नक्कल सरोकारवाला व्यन्िले तलन आएमा कानूनी प्रकृया पयुायई नक्कल ददने व्यवस्था गने, 
• अदालि वा अतय तनकायहरुबाट प्रमाणको लातग तमतसल माग भईआएमा पंन्जका िथा नक्कल बनाई 

सम्बन्तधि तनकायमा पठाउन ेव्यवस्था गने, 
• नगरपातलकासँग सम्बन्तधि ऐन, कानूनर मलुकुी अपराध संवहिा ऐन, मलुकुी देवानी संवहिा ऐन, नेपाल 

सरकारका राजपत्र िथा प्रदेश सरकारका राजपत्रआदद सरुन्क्षि साथ राख्न ेव्यवस्था तमलाउने, 
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा व्यवस्था भएको नगरपातलकाको तयावयक 

अतधकार सम्वतधी काययहरुको कायायतवयनको लातग तयावयक सतमतिको सन्चवालयबाट माग भएको 
कानूनी सहयोग गने। 

 
 

 

 
 


