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भाग १: पषृ्ठभमूि, अध्ययन र विमि 
१.१ अध्ययनको पषृ्ठभिूी  
ऐमिहामिक जिम्िेिारी स्थानीय िरकारको कााँििा आएको छ। िहकारीिा, ििन्िय र िहअजस्ित्िका आिारिा 
िंचालन हनु े स्थानीय शािन प्रवियािा िनिहभामगिा र िाझेदारीको ििमलाई ििेि उच्च िहत्ि ददइएको 
छ।स्थानीय िनिाले प्राप्त  गने िेिा िवुििालाई मछटो, छररिो र प्रभािकारी बनाई स्थानीय िहको िदुृढीकरण 
गनम नीमिगि िथा व्यिहाररक अभ्यािहरु अगाडी बवढ रहेका छन।् पररिमिमि निीनिि पररिेशिा स्थानीय 
िरकारले िंवििान प्रदत्त अमिकार बिोजििको अमभभारा परुा गनम गमिजशल विकाि प्रवियालाई अनशुामिि 
गराई िशुािन र िम्िृविका लामग अथमपणूम पहल हनु िरुरी छ।यि कायमका लामग निमनिामजचि 
पदामिकारीहरुको कुशल नेितृ्ििा शािन िंचालन र विकाि प्रकृयालाई प्रभािकारी रुपले ददशामनदेश गनुम 
आिश्यक छ । 

 

स्थानीय िरकारका गमिवििीहरुबाट िनिािा स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यिस्था 
बिोजििका िेिा िवुििा िवहिको िंजियिा िहििु हनुे गरी िंिीय ििािेशी शािन व्यिस्थाको ििमलाई 
िीिन्ि िलु्याउने अपेक्षा गररएको छ । िानि िंिािन िथा आमथमक स्रोिको िीमिििाका िाििदु उलमदो 
िनआकांक्षाको व्यिस्थापनिा अपेजक्षि नमििा हामिल गनम आिश्यक प्रशािमनक पनुिंरचनाको लामग िनशजि 
व्यिस्थापन गरी िेिा प्रिाहलाई चसु्ि दरुुस्ि िनाउन ुआिको आिश्यकिा िनेको छ । 

 

नेपाल िरकार िजन्िपररषद् बाट मिमि 2073/10/18 गिे स्िीकृि भएको कायम विस्ििृीकरण प्रमििेदन 
ििेिका आिारिा स्थानीय िहको छुट्टाछुटै्ट कायम जिम्िेिारी¸ िंगठन िंरचना र िेिा ििूह अनिुारको 
िनशजि ििेि ििायोिन भई िकेको र अपगु दरिन्दीिा िेरैििो स्थानीय िहका लामग लोक िेिा 
आयोगबाट मिफाररश भइ िनशजिहरुको आ-आफ्नो स्थानिा पदस्थापन ििेि भइिकेको छ ।  
िंवििानको अनिूुची ८  िा स्थानीय िहको अमिकार अन्िगमि गाउाँ िथा गाउाँ प्रहरी, िहकारी िंस्था, एफएि 
रेमडयो िञ्चालन, स्थानीय कर, िेिा शलु्क, दस्िरु, पयमटन शलु्क, विज्ञापन कर, व्यििाय कर, भमूि कर, दण्ड 
िररिाना, िनोरञ्जन कर, िालपोि िङ्कलन, स्थानीय िेिाको व्यिस्थापन, स्थानीय िथ्याङ्क र अमभलेख िङ्कलन, 

स्थानीयस्िरका विकाि आयोिना िथा पररयोिनाहरू, आिारभिू स्िास्थ्य िथा िरिफाइ, आिारभिू िथा 
िाध्यमिक जशक्षा, िडक, कृवष र मिाँचाई, स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िािािरण िंरक्षण र िवैिक विविििा, 
स्थानीय िडक, ग्रािीण िडक, कृवष िडक र मिाँचाई, गाउाँ िभा, जिल्ला िभा, स्थानीय अदालि, िेलमिलाप 
िध्यस्थिाको व्यिस्थापन, स्थानीय अमभलेख व्यिस्थापन, िर िग्गा िनी पिुाम वििरण, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा 
भएका व्यजि र अशििाहरूको व्यिस्थापन, बेरोिगारको िथ्याङ्क िङ्कलन, कृवष प्रिारको व्यिस्थापन, िञ्चालन 
र मनयन्िण, खानपेानी िथा िाना िलविद्यिु आयोिना र िैकजल्पक ऊिाम, विपद् व्यिस्थापन, िलािार िथा 
िन्यिन्ि ु र खानी िथा खमनि पदाथमको िंरक्षण, भाषा िंस्कृमि र लमलिकलाको िंरक्षण र विकाि िस्िा 
अमिकारहरू स्थानीय िहको एकल अमिकारको रूपिा िमुनजिि गररएको छ । 
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स्थानीय िरकार िञ्चालन  ऐन, २०७४ ले िंवििानको अनिूुची-८ र ९ िा उल्लेख भएका स्थानीयिहको 
एकल अमिकार र िाझा अमिकारको ििमिान्यिािा प्रमिकूल अिर नपने गरी गाउाँपामलका िथा  
गाउाँपामलकाको काि,किमव्य र अमिकारको उल्लेख गनुमका िाथै दफा ८३ िा स्थानीयिहको िङ्गठन िथा 
व्यिस्थापन ििेक्षणका िम्बन्ििा अिलम्िन गनुम पने विमि िथा आिारका विषयिा विमभन्न प्राििानहरू रहेका 
छन।् गाउाँपामलकाले आफ्नो कायमबोझ, रािश्व क्षििा, खचमको आकार, स्थानीय आिश्यकिा र विजशष्टिाका 
आिारिा िङ्गठन िथा व्यिस्थापन ििेक्षण गनुमपने काननूी व्यिस्था रहेको छ । िङ्गठन िम्बन्िी पनुिंरचना 
गररंदा कायि िङ्गठन िंरचना, िङ्गठनको कायमक्षेि, िेिा प्रिाह िम्बन्िी कायमबोझ र िोको औजचत्य िथा 
उपलब्ि िानिस्रोि ििेिको आिारिा किमचारीको दरबन्दीको प्रस्िाि ियार गरी िङ्गठन ढााँचा, पदनाि, 
कायमवििरण, जिम्िेिारी र िङ्ख्या िवहिको दरबन्दी िम्िजन्िि स्थानीय िहको िभाबाट स्िीकृमि गरी लागू ू
गनुमपने व्यिस्था छ । राजसिराङ्ग गाउाँपामलका (कायम िम्पादन) मनयिािली, २०७४ अनिुार  गाउाँपामलकाको 
कायमिम्पादन िडा िमिमि र विषयगि शाखा िथा इमकाइहरू (जशक्षा, स्िास्थ्य, कृवष, पश ु विकाि, आमथमक 
विकाि, िािाजिक विकाि, पूिामिार विकाि) लगायिका शाखा िथा इमकाइबाट फर्छ्यौट हनुे कानूनी व्यिस्था 
अिलम्िन गररएको छ । वय उल्लेजखि काननू िथा िंरचनागि व्यिस्था अनरुुप यि  गाउाँपामलकाको िंगठन 
िंरचना र दरिन्दीलाई पनुरािलोकन गरी यि  गाउाँपामलकाको कायमिोझ र कायमप्रकृमिको आिारिा 
यथाथमपरक िंगठन मनिामण गनम आिश्यक भएको िहशिु गररएको छ । 

 

१.२ राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको पररचय 

नेपालको बागििी प्रदेशिा रहेका १३ जिल्लाहरु िध्य े िकिानपरु पमन एउटा हो । यि जिल्लाका  १० 
स्थानीय िह (१ िटा उप िहानगरपामलका, १ िटा नगरपामलका र ८ िटा गाउाँपामलका) िध्यको  राजसिराङ्ग 
गाउाँपामलका एक हो । िनु्दर िथा पयमटकीय स्थल हेटौंडाबाट नजिक र देशको राििानी शहर काठिाण्डुबाट 
कररि १०० वक. मि. पजिि दजक्षणिा रही िामिमक िथा ऐमिहामिक गाउाँको रुपिा पररजचि यि गाउाँपामलका 
उिमर भिूी, कृषी, पयमटन र व्यापारको प्रचरु िम्भािना बोकेको पामलकाको रुपिा रहेको छ ।यि 
गाउाँपामलकाको पिुमिा हेटौंडा उपिहानगरपामलका र कैलाश गाउाँपामलका, पजिििा जचििन जिल्लाको राप्ती 
गाउाँपामलका, उत्तरिा कैलाश गाउाँपामलका र िाददङ्ग जिल्लाको बेमनिाट रोराङ्ग गाउाँपामलका र दजक्षणिा िनहरी 
गाउाँपामलका पदमछ। यि पामलका ििनु्री ििह देखी ३०० मिटर उचाइम देखी २३०० मिटरको उचाइम िम्ि 
फैमलएको यिको हािापानीिा पमन विविििा पाइमन्छ ।राजसिराङ्ग गाउाँपामलका मिमि २०७३ िाल फाल्गनु २७ 
गिे राज्य पनुमिंरचना पमछ  िामबकका ४ िटा गा वि ि (कााँकडा, राजसिराङ्ग, िरीखेि र खैराङ) मिलाई कुल 
२२६.७ िगम वक.मि. क्षेिफल र िनिनत्ि १३५.७२ िगम वक.मि. (िरिरुी िभेक्षण,२०७५ अनिुार) रहन े
गरर  हाल राजसिराङ्ग गाउाँपामलका बनेको छ ििको केन्र चैनपरुिा रहेको छ। वि.िं.२०६८ िालको 
िनगणना अनिुार यि गाउाँपामलकाको कुल िनिं्या २६,१९२ (िवहला १३०८२ र परुुष १३११०) रहेको 
छ भन ेिरिरुी िभेक्षण, २०७५ अनिुार यि पामलकाको कुल िनिं्या ३०,३८०(िवहला १५०२९ र परुुष 
१५८०१) रहेको छ । यि गाउाँपामलकािा विमभन्न िामिमक िथा ऐमिहााँमिक स्थलहरु रहेका छन ्िस्िै औराहा 
डााँडा लामलगुाँराि पाकम , िलपरी झरना, चिेरो गफुा, िाङ्गे र्छ्योमलंग गमु्बा, बढुा िहादेि गफुा, भरेङ्कामलका 
िजन्दर, भिुी भ्यू टािर, वकन्राङ िहागफुा, रानीपोखरी, चेपाङ िंग्रहालय, चरुीडााँडा, िरस्ििी िजन्दर, नागदह, 
मभम्िङु खैराङ, लड्का गफुा, ििुामडााँडा, िहाभारि गफुा, कैलाि पिमि आदी । यि गाउाँपामलकाका िामनिहरु 
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आंजशक रुपिा नोकरी,व्यापार र िैदेजशक रोिगारीिा िंलग्न भएिा पमन यि गाउाँपामलकाको िु् य आमथमक 
स्रोिको रुपिा कृषी नै रहेको छ।यि पामलकािा विमभन्न िाििािीको उपजस्थिी रहेिा पनी बहिंु्यक रुपिा 
िम्िा िनिं्याको ५१.८ प्रमिशि िािाङ र ३७ प्रमिशि चेपाङ िािीको उपजस्थिी रहेको छ।यि 
गाउाँपामलकािा परम्परागि मगि िथा नतृ्यहरु यि पामलकाका लोकवप्रय कला िंस्कृिीहरु हनु।िलुि 
िल,िमिन,िंगल र िमडबटुी नै यि पामलकाको अिूल्य िम्पत्ती रहेको छ। 
 
 

मििाना 
पूिम  : हेटौंडा उपिहानगरपामलका र कैलाश गाउाँपामलका 
पजिि : जचििन जिल्लाको राप्ती नगरपामलका 
उत्तर  : कैलाश गाउाँपामलका र िाददङ्ग जिल्लाको बेमनिाट रोराङ्ग गाउाँपामलका 
दजक्षण : िनहरी गाउाँपामलका 

 

१.३ राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको िनिाजं्यक अिस्था: 
वििि िम्िि ् २०६८ को राविय िनगणना अनिुार यि गाउाँपामलकाको िनिं्या २६,१९२  रहेको छ 
।िििा िवहलाको िं्या िवहला १३०८२ र परुुषको  िं्या १३११० रहेको छ । िरिरुी ििेक्षण २०७५   
अनिुार यि गाउाँपामलको कुल िनिं्या ३०,८३० (िवहला १५०२९ र परुुष १५८०१) रहेको छ ।यहााँको 
क्षेिफल २२६ दशिलि ७ िगम वक.मि. र २०६८ िालको िनगणना अनिुार िनिनत्ि १११ दशिलि 
१२ िगम वक.मि.रहेको छ  भने िरिरुी ििेक्षण,२०७५ अनिुार यि पामलकाको िनिनत्ि १३५.७२ िगम 
वक.मि। 
१.४ अध्ययनको उद्दशे्यः  

किमचारी ििायोिन ऐन, २०७५ बिोजिि नेपालका िम्पणूम स्थानीय िहहरूको लामग आिश्यक न्यूनिि 
िनशजि नेपाल िरकारबाट व्यिस्थापन गररएको र कानूनले िोके अनिुार नयााँ िङ्गठन िंरचना मनिामण र 
किमचारी व्यिस्थापन नभए िम्िका लामग िङ्घीय िामिला िथा िािान्य प्रशािन िन्िालयबाट अस्थायी रूपिा 
उपलव्ि गराइमएको िङ्गठन िंरचना र िो बिोजििको दरबन्दीकै आिारिा कािकाि भइआएको छ ।  
गाउाँपामलकाको कायमजिम्िेिारी र कायमबोझको लामग िनशजिको आिश्यकिा र उपलव्ि िनशजिको 
िङ्ख्याको अिलोकन र विशे्लषण गदाम नेपाल िरकारबाट कायि किमचारी दरबन्दी र िङ्गठन ढााँचा िियिापेक्ष 
छैन ।  गाउाँपामलकाको विद्यिान दरबन्दीको िङ्ख्या र ढााँचा  गाउाँपामलकाको  आिश्यकिा, िािहिका 
विद्यिान िंरचना, स्थानीय   िहले िम्पादन गनुमपने कायमहरु र मिनको कायम प्रकृमि िाँग अमिल्दो देजखएकोले 
थप विशे्लषण गनुमपने अबस्था रहेको छ ।यि  गाउाँपामलकाको २०७३।११।२७ िा पनुिंरचना हुू ाँदा 
भौगोमलक क्षेि विस्िार हनु गएको  

कारण ििमिान िनिङ्ख्यालाइम प-ुयाउन ुपने िेिा प्रिाहको चाप थगे्न र विस्िाररि शहरी स्िरुपिा आिाररि  

शहरी िवुििाहरुको विस्िार र नयााँ िम्भािनाहरुलाई थप विशे्लषण गरर िङ्गठन िथा व्यिस्थापन ििेक्षण  

िम्बन्िी वििरण र प्रस्िाि गनुमपने आिश्यकिा रहेको छ। नयााँ िङ्गठन िंरचनाका िम्बन्ििा  

देजखएका अस्पष्टिाहरु ििेिको विशे्लषण पिाििाि  गाउाँपामलकाको िङ्गठन िंरचना र िनशजिको खाका 
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ियार गररन ुउपयिु हनुे पषृ्ठभमूििा स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को प्राििान अनरुुप प्रस्ििु िङ्गठन 
िंरचना िम्बन्िी अध्ययन िथा ििेक्षण गररएको हो ।िलुि यि अध्ययनबाट िपजशल बिोजििको उद्देश्य 
प्राप्त गनम िहयोग हनुे अपके्षा गररएको छ । 

• िंवििानको अनिूुचीिा उल्लेजखि एकल िथा िाझा अमिकारिूची, िोको आिारिा नेपाल िरकारबाट 
स्िीकृि कायमविस्ििृीकरण प्रमििेदन ििेिको आिारिा स्थानीय िहको कायमजिम्िेिारीलाई प्राथमिकिाको 
आिारिा अजन्ििरुप  ददई िोको िंगठन िंरचना िथा दरिन्दीहरु ििेि नेपाल िरकारबाट स्िीकृि 
गररएको छ । िो स्िीकृि दरिन्दीलाई िियानकुुल र कायमिोझका आिारिा िंगठन िंरचना र दरिन्दी 
िेररि मिफाररि गने । 

• िौिदुा नीमि िथा कायमििहरुको अध्ययन गरी विगिका प्रयाि र अनभुिहरु ििेिको आिारिा कायम 
िम्पादन िथा िेिा प्रिाहको लामग उपयिु िंगठन िंरचनाको व्यिस्था मिलाउने । 

• राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको ििमिान िंगठनात्िक ढााँचा र िौिदुा िनशजिको कायम विशे्लषण गने ।  

• राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको दरबन्दीको कायामत्िक विशे्लषण गने । 

• राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको िंगठनात्िक स्िरुप अनिुारको चसु्ि दरुुस्ि ढााँचा िथा कायमवििरण ियार गने 
।  

• राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको कायामत्िक विशे्लषण गरी िंगठनात्िक ढााँचा र कायमवििरण ियार गरी पद 
अनिुारको िनशजि प्रस्िाि गने । 

१.५ अध्ययनको आिार, मििान्ि र विमि 

स्थानीय िहिम्ि रहने िंगठन िंरचना, िंस्थागि व्यिस्था र दरिन्दीको वििरणहरू िथा कायमजिम्िेिारीहरु 
प्रस्िाविि गदाम मनम्न आिार र विमि अिलम्बन गररएको छ: 

१.५.१ अध्ययनका आिारहरू: 
• िंवििानिा उजल्लजखि स्थानीय िहको एकल र िाझा अमिकारको िूची (अनिूुची ८ र ९), 
• नेपालको िंवििान िथा नेपाल िरकार (िजन्िपररषद्) बाट स्िीकृि कायम विस्ििृीकरण िम्बन्िी प्रमििेदन, 
• नेपाल िरकारको (कायमविभािन) मनयिािली, २०७४ र नेपाल िरकारको विद्यिान िंगठनात्िक िंरचना, 
• राजसिराङ्ग गाउाँपामलका (कायमिम्पादन) मनयिािली, २०७४ 

• प्रशािमनक पनुिंरचनाका िम्िन्ििा भएका अध्ययन प्रमििेदन,  परािशमदािाका प्रमििेदनहरू, विमभन्न 
िियिा गठन भएका प्रशािन ििुार िम्िजन्ि प्रमििेदनहरू, 

• िंवििानको िौमलक हक, राज्यका मनदेशक मििान्ि र नीमिहरु,  
• िंिीय िामिला िथा िािान्य प्रशािन िन्िालयहरूबाट प्राप्त राय िझुािहरू 

• गाउाँपामलकाबाट भएका अध्ययन प्रमििेदनहरु 

• स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ का िान्दमभमक प्राििानहरु । 
 

१.५.२ िंगठन िंरचना मनिामणका आिारभूि मििान्िहरू 

िंगठन िंरचना प्रस्िाि गदाम देहायका प्रचमलि मििान्िहरूलाई अिलम्बन गररएको छ।  
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• कायम अनिुारको िंगठन िंरचना (Function Follows the Structure),  

• िजन्नकटिाको मििान्ि (Principle of Subsidiarity),  

• िेिा प्रिाहिा दक्षिा िथा प्रभािकाररिा (Principle of Efficiency and Effectiveness)  

• लागि प्रभािी (Cost Effectiveness)र आयिनको आमथमक लाभ (Economies scale)  

• मनयन्िणको दायरा (Span of Control),  

• ििन्िय (Principle of Coordination), 

• आदेशको एकात्ििा (Unity of Command),  

• पदिोपानको मििान्ि (Principle of Hierarchy),  

• प्रिखु र िहायक कायमहरू (Line and Staff Functions) िस्िा िंगठन मनिामणका आिारभिू 
मििान्िलाई पमन प्रमििेदन ियार गने िििा ध्यान ददइएको छ ।  

• िाथै  गाउाँपामलकाको रािश्व क्षििा, खचमको आकार, स्थानीय आिश्यकिा र विजशष्टिा लाइ ििेि 
आिारको रूपिा मलइएकोछ । 

१.५.३ अध्ययन विमि 

प्रस्ििु प्रमििेदन ियार गने िििा मनम्न विषयहरुको अध्ययन, अिलोकन, छलफल िस्िा विमिहरु 
अपनाइएको मथयोः 
• नेपालको िंवििान िथा नेपाल िरकार (िजन्िपररषद) बाट स्िीकृि कायम विस्ििृीकरण प्रमििेदन 

ििेिका आिारिा मिल्दोिलु्दो प्रकृमिका कायमहरूलाई िगीकरण/ििूहीकरण गररएको, 
• िङ्गठन िंरचनाका िैिाजन्िक आिारहरुको अध्ययन गररएको, 
• नेपालको िंवििानको िारा ५७ र िम्बजन्िि अनिूुची ५, ६, ७, ८, ९ र १० िा उल्लेजखि िङ्घ, 

प्रदेश र स्थानीय िहको अमिकार र िाझा अमिकारका विषयहरू, 
• स्थानीय िहको कायमिाँग िम्बजन्िि ऐन िथा मनयिािलीहरू, 
• िङ्गठन ििेक्षण िथा व्यिस्थापन िम्बन्ििा गाउाँिभाहरूको मनणमय,  
•  गाउाँ कायमपामलका कायामलयबाट किमचारी िम्बन्िी प्राप्त वििरणहरू, 
• गाउाँपामलकाको कायम प्रवियालाई ििेि िध्यनिर राखी स्थानीय स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, 

२०७४ र मनयि अनकूुल हनुे गरी िंगठन िंरचना ियार गररएको । 

• गाउाँपामलकाको आन्िररक आम्दानी र बाह्य रािश्व प्रामप्तको आंकलन गरी भविष्यिा पनम िसने थप 
दावयत्िलाइम  ििेि पवहचान गररएको । 

• हालका िंगठनात्िक िंरचना, कायमप्रणाली, िौरिररका िथा कायमप्रिाह िम्बन्ििा िम्बि 
पदामिकारीहरुिाँग छलफल गररएका  । 

•  गाउाँपामलकािा रहेका िौिदुा शाखा र उपशाखाहरुबाट भइरहेका कायमहरुको अध्ययन अिलोकन 
गररएको । 

• गाउाँपामलका जिम्िेिार पदामिकारी एिं किमचारीहरुिाँग भएको छलफलको मनश्कषमका आिारिा 
प्रमििेदनको िस्यौदा गररएको। 

• िहभामगिात्िक पिमि अिलम्िन गरी प्राप्त िझुािहरुलाई आिार िामनएको । 
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• िाविकको स्थानीय मनकायको िंगठनात्िक िंरचनाको अध्ययन विशे्लषण गररएको, 
• िंिीय िामिला िथा िािान्य प्रशािन िन्िालयबाट विमभन्न िियिा गररएका अध्ययन 

प्रमििेदन,िंगठन िंरचना, दरिन्दी एिं कायम जिम्िेिारीको अध्ययन विशे्लषण गररएको, 
िङ्खठनको िेिा इकाइहरुको िङ्ख्या र िनशजि विशे्लषण गदाम कायि भएका िडाहरू, गाउाँपामलका 
केन्रबाट िी िडाहरूको भौगोमलक दरुी िथा िेिा प्रिाहका दृवष्टले विद्यिान िडा कायामलयहरु िम्िको 
पहुाँच, कायमपामलका अन्िगमि रहेको शाखा/उपशाखाहरुको िङ्ख्या र उपलव्ि िेिा र िो िम्बन्िी विमभन्न 
कदठनाइहरुको अिस्था विशे्लषण गररएको छ। अध्ययनका लामग िझुाि िङ्कलन गनम गाउाँपामलकाका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायमपामलकाका िदस्यहरु र प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि, किमचारी प्रशािन लगायि िबै 
शाखा िम्बि किमचारीहरु र िरोकारिालाहरू िाँग शाखाको कायमबोझ, किमचारीको उपलव्ििा र 
कायमिम्पादनको अिस्था िम्बन्ििा िझुाि मलइएको मथयो । अन्िरकृया गने िििा शाखा िथा 
इमकाइहरूिा कायमरि विमभन्न िहका किमचाररहरुिाँग छलफल िाफम ि िङ्गठन िंरचना, किमचाररको दरबन्दी, 
िेिा ििूह, कायमभार, कायम विशे्लषण लगायिका वििरण िम्िजन्ि िूचना िङ्कलन गररएको मथयो । अध्ययन 
प्रस्िाि ििौदा उपर  गाउाँ कायमपामलकाको कायामलयिा विमभन्न िहिा गररएका छलफल र बैठकबाट प्राप्त 
प्रमिकृया, िझुािहरु ििािेश गरर यो प्रमििेदन ियार गररएको   हो ।  
१.५.४ प्रस्िाविि प्रमििेदनले ििेटेका विषय क्षिेहरु 

यि अध्ययनले मनम्न क्षिेहरु ििेटेको छ । 

• गाउाँपामलकाको िंगठनात्िक क्षििा अध्ययन । 

• िौिदुा िनशजिको विशे्लषण गरी आिश्यक पने िनशजि पवहचान । 

• प्रस्िाविि िंगठन िंरचना र िेररिको प्रस्िाि । 

• प्रस्िाविि िंगठनात्िक ढााँचा अनिुार विमभन्न शाखा, उपशाखा र ईकाईहरुको पवहचान । 

• शाखा िथा पदहरुको कायम वििरण ियारी । 

१.६ िु् य मिफाररश िथा िझुािहरु 

•  गाउाँपामलकाको ििग्र कायम िम्पादनिा ििुार ल्याउन िथा उपलब्ि िािन श्रोिबाट  गाउाँपामलकाको 
कायमहरु िहि ढंगिाट िम्पादन हनु िकुन  भन्ने उद्देश्यले ियार गररएको यि िंस्थागि क्षििा अध्ययन 
िथा िंगठनको िंरचनािा िूलिः देहायका मिफाररि िथा िझुािहरु प्रस्ििु गररएको छ 

• यि िंस्थागि क्षििा विशे्लषण िथा िंगठनात्िक अध्ययन प्रमििेदनलाई गाउाँिभाबाट स्िीकृि गराई लागू 
गनुम पने । 

• प्रमििेदनिा उल्लेख भए अनिुार िांगठमनक ढााँचािा ििुार गरी कायामलयको उपयिु िंगठन ढााँचा ियार 
गने र शाखा, उपशाखा िा ईकाईको आिश्यक कायम वििरण िवहि किमचारीहरुलाई िोवकएका काि गने 
व्यिस्था मिलाउन ुपने । 

• गाउाँपामलका ििै शाखा िथा इकाईहरुलाई पूणम र प्रभािकारी रुपिा पररचालन गनमका लामग गाउाँपामलको 
िानि िंिािन विकाि योिना ियार गने, Training Need Assignment (TNA) को आिारिा 
प्राथमिकिािा परेका प्रिखु विषयहरुिा अनजुशक्षण/िामलि प्रदान गनम, िहजिकरण गनम िसन ेिनशजिको 
विकाि र पररचालन गनुम पने । 
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• किमचारीहरुलाई कायमिम्पादनिा आिाररि भै िवुििा र िहमुलयि प्रदान गने िंस्कृमिको  विकाि गरी 
िोही आिारिा परुस्कार र दण्डको व्यिस्था गनुम पने । 

• गाउाँपामलकाबाट प्रिाह गने िेिालाई व्यिजस्थि गनम योिनाको िफ्टिेयरहरु प्रयाग गने । 
 

१.७ उपलब्िी 
राजसिराङ्ग गाउाँपामलकािा रवह िरोकारिालाहरुिगको छलफल, किमचारीहरु िथा 

िनप्रमिमनमिहरुिंगको छलफल, प्रस्िाविि शाखाहरुको कायमवििरण, कायमिोझ र कायमप्रकृमिको अध्ययन 
विशे्लषण, यि िाट प्रप्त राय/िझुािहरु िथा विगिका अध्ययन प्रमििेदनहरुको विशे्लषण  ििेिको आिारिा 
राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाकको िंगठन िंरचना िथा व्यिस्थापन प्रमििेदन ियार भएको हनुेछ । 

 

१.८  अध्ययनको िीिा 
• प्रस्ििु ििेक्षण राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाबाट ददइएको कायम शिमिा उल्लेख भए बिोजििका 

शिमहरुको अिीनिा रही प्रस्िाविि िङ्गठन स्िरूप, िदनरुूप आिश्यक िनशजिको िहगि 
दरबन्दी र कायम विशे्लषणिा िीमिि रवह ियार गररएको छ । 

• विमभन्न िेिा ििूह उपििूहिा रहेका मनिािमि िेिाका किमचारीहरू िथा विमभन्न स्थानीय िेिाका 
किमचारीहरू ििायोिन भइ  गाउाँपामलकािा पदस्थापना भएको छ। विगििा आ-आफ्नै िेिा 
ििूहको आदेशको एकात्िक स्िरुपिा काि गरर आएका किमचारीहरू रािनीमिक नेितृ्िको 
िािहििा कािका लामग िानमिक रूपिा पूणम ियारी नहुाँदाको अिस्था र आफ्नै पदीय अिस्थािा 
केन्रीि हनुे रूची अिस्थालाइम पमन अध्ययनको िीिाका रूपिा मलइमएको   छ ।  

• कोमभड-१९ िंििणको िोजखि र िियको अभािले गदाम िम्बजन्िि क्षेिका विज्ञ, 
िरोकारिालाहरूिाँग व्यापक ििन्िय र छलफल कायम अपेजक्षि रूपिा गनम निवकएको कुरा यि 
कायमदलले िहििु गरेको   छ ।  
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भाग २: विद्यिान िंगठन िंरचना र िेररि 
 

२.१ विद्यिान िागंठमनक ढााँचा                      

 

 नेपालको िंवििानको िारा ३०२ बिोजिि राििेिक किमचारीहरुलाई िंि, प्रदेश र स्थानीय िहिा ििायोिन 
गने प्रयोिनका लामग ििायोिन ऐन, २०७५ को दफा ३ बिोजिि िंगठन िथा व्यिस्थापन िभेक्षण िमिमि 
को मिफाररशिा िंि, प्रदेश र स्थानीय िहको िंगठन िंरचना र दरिन्दी नेपाल िरकार िजन्िपररषदबाट 
स्िीकृि भएको ।उि िंगठन िथा व्यिस्थापन िभेक्षण िमिमिले स्थानीय िहका ४६० गााँउपामलकािा एकै 
वकमििको िंगठन िथा दरिन्दी िंरचना,  नगरपामलकाको हकिा ५० हिार िम्ि िनिं्या भएको (१८० 
िटा) र ५० हिार भन्दा िढी िनिं्या भएको (९६िटा) गरी २ वकमििको िंगठन िंरचना र िेररि, ११ 
उपिहानगरपामलकाहरुको हकिा एकै वकमििको, िहानगरपामलकाहरु िध्य े नयााँ गठन गररएका ५ िहा 
नगरपामलकािा एकै वकमिि र काठिाण्डौ िहानगरपामलका गरी छुट्टा छुटै्ट िंगठन िंरचना र दरिन्दी स्िीकृि 
भएको मथयो । 

  

स्िीकृि भएका ४६० िटा गाउाँपामलकाहरुको िंगठन िंरचना र िेररि िध्य े राजसिराङ्ग  गाउाँपामलकाको 
िंगठन िंरचना र िेररि पमन एक पदमछ । ित्कामलन अिस्थािा राििेिक  किमचारीहरुको कायमरि 
िनशजि र छोटो अिमििा गररएको गाउाँपामलकाहरुको विशे्लषणका वहिािले उि िंगठन िंरचना र दरिन्दी 
प्रस्िाि गररएको मथयो । िस्िा प्रशािन, योिना िथा अनगुिन शाखा,, पूिामिार विकाि शाखा, स्िास्थ्य िथा 
िािाजिक विकाि शाखा, जशक्षा, यिुा िथा खेलकुद शाखा, आमथमक विकाि शाखा, आमथमक प्रशािन शाखा, 
आन्िररक लेखा पररक्षण एकाई, िडा कायामलयहरु-९ िटा  र स्िास्थ्य र कृवष/पश ुिफम का मनकायहरु ििािेश 
गरी िंगठन िंरचना स्िीकृि भएको छ  भने यी शाखा अन्िगमि विमभन्न उपशाखा र इकाइहरुिा रहने 
दरिन्दी गाउाँकायमपामलका र िडा कायामलयहरु िथा कृषी एिं पशपंुक्षी विकाि िफम  ििेि गरी िम्िा ४६ 
दरिन्दी स्िीकृि गररएको मथयो । विद्ययिान िंगठन िंरचना अनिूुची-१ बिोजिि रहेको छ ।  

 

२.२ विद्यिान दरिन्दी िेररि 

राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको िंगठन िंरचना अनिुार कायमिोझ र कायमप्रकृमिको आिारिा शे्रणी िथा पदनािहरु 
प्रस्िाि गररएको मथयो । िि अन्िगमि प्रिखु प्रशािवकय अमिकृिलाई िंिबाट कािकािको लाजख खटाउने र 
अन्य किमचारीहरु यि गाउाँकायमपामलका अन्िगमि ििायोिन भएर आउन े र िाविकिा स्थानीय िहका 
किमचारीहरु कायमरि रहेको अिस्थािा मिनीहरुलाई िोही  गाउाँपामलकािा ििायोिन गररएको अिस्था मथयो 
। उि िेररि अनिुार प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि िवहि अमिकृिस्िरका-८ र िहायकस्िरका २० गरी 
िम्िा २८ पद गाउाँकायमपामलकाको कायामलयिा रहेका र ९ िटा िडा कायामलयहरुिा िहायकस्िरका 
प्रशािमनक र प्राविमिक गरी िम्िा १८ पद कायि गररएको मथयो । यििा कृवष िथा पश ुिेिा केन्रिा र 
प्राथमिक स्िास्थ्य केन्र िथा स्िास्थ्य चौकीका दरिन्दीहरुलाई िम्बजन्िि िेिा िंचालन गने िन्िालयबाट 
प्रस्िाि गरे अनिुार कायि गररएको मथयो ।उि गाउाँकायमपामलकाको कायामलय िथा िडा कायामलयिा रहने 
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दरिन्दी अनिूुजच-२ बिोजिि रहेका छन भन े प्राथमिक स्िास्थ्य केन्र िथा स्िास्थ्य चौकीहरुको दरिन्दी 
िेररि  अनिूुजच- ३ िथा कृवष र पश ुिेिा केन्रको  दरिन्दी वििरण अनिूुजच ४ बिोजिि रहेको छ ।  

                      

२.३ विद्यिान िंरचना र दरिन्दीको अिस्था  

विद्यिान िङ्गठन िंरचना अनिुार कायमपामलकाको कायामलयिा रहको ५ िटा शाखा, शाखा िरहको इमकाइ १ 
र उपशाखा ५ र उपशाखा िरहका िािान्य इकाइ ३ गरी िम्िा कुल १४ इमकाइ हनुआउाँछ । यि िाहेक 
९ िडा कायामलय, १ आिारभिू अस्पिाल ३ स्िास्थ्य चौकी र ६ आिारभिू स्िास्थ्य िेिा  केन्र  रहेका 
छन ्। हालको िङ्गठन िंरचना अनिुार कायमपामलकाको कायामलय, िडा कायामलय िफम  कृषी र पश ुिेिा िफम  
ििेि गरी िम्िा ४६ रहेका छन ्। 

 

२.४ विद्यिान िंरचना र दरिन्दी िम्िन्ििा देजखएका ििस्याहरुः  

राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको िनिं्या, भौगोमलक जस्थमि प्रत्येक िरिरुीले गाउाँपामलकाबाट पाउने िेिा प्रिाहलाई 
िध्यनिर गरी गाउाँकायमपामलकाले आफ्नो नीमि िथा कायमिि पाररि गरर आफ्नो  

कायम िम्पादन गदै आएको देजखन्छ । यि गाउाँपामलका अन्िगमि ९ िटा िडा रहेका छन ।  

यिरी िनिं्या िथा िडा िं्याको आिारिा िडा कायामलय िफम को कायमिोझ िढी नै रहेको छ । यि 
गाउाँपामलका अन्िगमिका विकाि मनिामणका कायमहरुिा किमचारीहरु िंलग्न हनु ुपने अिस्थाले गदाम पमन नेपाल 
िरकारिाट स्िीकृि दरिन्दी अनिुारका किमचारीहरु लाई शाखा अनिुार कुन ैशाखाको कायमिोझ कि िथा 
कुनै शाखा िा इकाइको कायमिोझ नपगु्न ेजस्थमि विद्यिान रहेको छ । िेरै किमचारीको दरिन्दी िृिना गदाम 
एकिफम  िलि भत्तािा िेरै रकि छुट्टाउन ु पने अिस्था हनु े िथा शाखाको कायमिोझको आिारिा काि 
िााँडफाड गरी किमचारीहरुको दरिन्दी रा्दा केही िडािा िाहेक अन्यिा किमचारीको अभाि खािै नहनु े
अिस्था हनु िान्छ । िथापी यि  गाउाँपामलकािा िंगठन िंरचना भन्दा िढी न ैकिमचारीहरु िन्िालयबाट 
ििायोिन भई आएको र कमिपय किमचारीहरुको आिश्यकिा नै िहशिु गररएको छ भने कमिपयको 
दरिन्दी कायि गने नगने िम्बन्ििा िृहि छलफल गरी कायम अगामड िढाउन ुपने देजखन्छ । 

                        

भाग ३ : पररििमनको औजचत्य 

 

३.१ कायमिि, कायमिोझ र कायम प्रकृमिको विश्लषेणः  

कायम विस्िमृिकरण प्रमििेदन ििेिका आिारिा स्थानीय िहको छुट्टाछुटै्ट कायम जिम्िेिारी¸ िंगठन िंरचना 
र िेिा ििूह अनिुारको िनशजि ििेि ििायोिन भई गई िकेको र अपगु दरिन्दीिा िेरैििो स्थानीय 
मनकायका लामग लोक िेिा आयोगबाट विज्ञापन भई मिफाररश ििेि भइ िनशजिहरु आ-आफ्नो 
स्थानिा मनयजुि भै िकेका छन भन ेगाउाँपामलकाहरुले आफ्नो दैमनक कायम िंचालन िथा िनिालाई ददने 
िेिाहरु पमन ददइरहेको अिस्थािा उि  गाउाँपामलकाको कायमिि कायमिोझ र कायमप्रकृमिको विशे्लषण 
गरी िंगठन िंरचना र दरिन्दीलाई उपयिु आकारिा ल्याउन ु र िो अनिुारको िेिा प्रिाह गनुम 
अवहलेको आिश्यकिा भएको छ ।  
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३.१.१ गाउाँपामलकाले िम्पादन गनुमपने कायम 
िङ्गठन िंरचना मनिामरण, किमचारी िङ्ख्या मनिामरण र भइरहेको किमचारीको ििायोिन व्यिस्थापनका 
लामग गाउाँपामलकाले वििानि: िम्पादन गनुमपने विस्िाररि ििूहकृि कायमिूची (अनिूुची-१८) लाइम आिार 
िामन विशे्लषण गररएको मथयो । गाउाँपामलकाले िम्पादन गनुमपने कायमहरू र शाखागि कायमबोझ विशे्लषणका 
लामग विमभन्न प्रश्निूचीहरु (अनिूुची फारि - २५) ियार गरी िूचना मलइ विशे्लषण गररएको मथयो ।  

 

३.१.२ बिमिान दरबन्दीको अबस्था र कायम िम्पादन 

िङ्घीय िामिला िथा िािान्य प्रशािन िन्िालयलबाट गाउाँपामलका र अन्िगिम ििायोिन भइ आएका िथा 
िाविक देजख कायमरि किमचारीको पमछल्लो वििरण अनिुार  गाउाँपामलकािा कुल किमचारी िङ्ख्या ३९  
रहेको छ । प्राविमिक र अप्राविमिक ििूहका आिारिा हेदाम यो िङ्ख्या प्राविमिक िफम को प्रशािनको 
भन्दा कि न ै रहेको अिस्था छ । यिरी ििमिान िंगठमनक िंरचनािा रहेको दरिन्दी भन्दा िढी नै 
कायमरि किमचारीहरु रहेको अिस्था छ भन ेअको िफम  यि गाउाँपामलका अन्िगमि ९ िटा िडाको लामग 
आिश्यक पने किमचारीको िं्या किी न ैिहशिु गररएको छ ।यिले गदाम िडा स्िरको कायमिम्पादनिा 
कदठनाई उत्पन्न भएको अिस्था छ । यि अगामड िंिबाट प्रस्िाविि दरिन्दी िथा यहा कायमरि 
िाविकका स्थानीय िहका किमचारीहरुलाई ििायोिन गरी नयााँ िंगठन िंरचना मनिामण गनुम पने 
आिश्यकिा छ । िाविकिा स्िीकृि दरिन्दी भन्दा यि गाउाँपामलकालाई दैमनक कायमिंचालन, गाउाँ 
अनगुिन, िडक ित्ती व्यिस्थापन िढ्दो िनिं्याको चाप अदद लाई ििेि िध्येनिर गरर दरिन्दी प्रस्िाि 
गनुम पने देजखन्छ ।िङ्घीय प्रणाली कायामन्ियन गनम स्थानीय िरकारको प्रशािमनक िंरचना मनिामरण गने 
कायम चनुौमिपूणम रहेको छ । स्थानीय िरकारले िम्पादन गनुम पने कायमहरूको लामग िौिदुा िाङ्गठमनक 
िंयन्ि र किमचारीहरूको ब्यिस्थालाई ििेि विशे्लषण गरी न्यूनिि एिि ्अविजच्छन्न िेिाको िमुनजिििा 
हनुे गरी िङ्गठनात्िक िंरचना र किमचारी दरबन्दी प्रस्िाि गररएको छ । 

 

३.१.३  िनिङ्ख्या र किमचारीको अनपुाि  

राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाले िेिा प-ुयाउनपुने भौगोमलक क्षेिफल  २२६ दशिलि ७ िगम वकिी  रहेको छ 
।९ िडा रहेको यि  गाउाँपामलकाको २०७८ को प्रारजम्भक प्रमििेदन अनिुार २६ हिार ७ िय 
देजखन्छ। 

 

यि गाउाँपामलका क्षेििा भएको िनिङ्ख्या बृिीको अिस्था आंकलन गदाम हाल िनिङ्ख्या बृवि भएको 
छ । िङ्गठन मबस्िार र उच्च दरबन्दीका कारण बढ्न ेिञ्चालन खचम िटाउन,ु िेिा प्रिाहिा गणुस्िररयिा 
राख्न ु र िािमिमनक िेिािा ििैको पहुाँच स्थावपि गनम  िङ्गठन िंरचनालाई चसु्ि राजखन ु अवहलेको 
आिश्यकिा हो ।  

 

यि  गाउाँपामलकािा कायमिोझका आिारिा िाविकका शाखा  िथा ईकाईहरुलाई चसु्ि रुपले काय गनमका 
लामग िपजशल बिोजििका शाखा िथा शाखा अन्िगमिका ईकाइहरुको प्रस्िाि गररएको छ ।िो िम्बजन्ि 
िंगठन िंरचना र िेररि अनिूुचीिा देहाय बिोजिि रहने छ।  
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३.२.  राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाका अन्िगमि हाल रहेका शाखा, उपशाखा र इकाईहरु 

प्रशािन, योिना िथा अनगुिन शाखा   
• प्रशािन उप-शाखा 
• रािस्ि उप-शाखा 
• योिना िथा अनगुिन उप-शाखा 

पूिामिार विकाि शाखा 
• िडक, मिंचाइम िथा अन्य पूिामिार विकाि उप-शाखा 
• भिन िथा िस्िी विकाि उप-शाखा 
• िािािरण, िथा विपद् व्यिस्थापन इमकाइम 

स्िास्थ्य िथा िािाजिक विकाि शाखा 
• िािाजिक िरुक्षा िथा पजन्िकरण इमकाइम 
• िवहला, बालबामलका िथा ििाि कल्याण इमकाइम 

जशक्षा, यिुा िथा खेलकुद शाखा 
आमथमक विकाि शाखा 
आमथमक प्रशािन शाखा 
आन्िररक लेखा पररक्षण इकाई 

 
- आिारभिू अस्पिाल, आयिेुद औषिालयहरु, स्िास्थ्य चौकीहरु, आिारभिू स्िास्थ्य िेिा केन्र  
-  कृवष िेिा केन्र/पश ुिेिा केन्र 

िडा कायामलयहरु- ९ 
 

३.३ पररििमनको आिश्यकिाः 
िेिा प्रिाह र आमथमक मििव्यवयिाको दृवष्टबाट राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको उल्लेजखि अनपुाि राम्रो देजखए 
पमन िेिा प्रदान गररने दृष्टकोणले यो अनपुाि िन्िमुलि छ भन्न िवकन्न । स्थानीय िहको रािस्ि 
क्षििालाइम आिार मलने हो भन े७५३ स्थानीय िह िध्ये आफ्नै क्षििाले किमचारी पाल्न िसने स्थानीय 
िहहरू औलंािा गन्न िवकन े भएकोले आमथमक क्षििालाइम िध्यनिर गरी न्यूनिि किमचारी िङ्ख्याबाट 
अमिकिि िेिा मलन ुपने गरी नया िङ्गठन िंरचना र किमचारी दरबन्दी प्रस्िाि गररएको छ । 

  

यि  गाउाँपामलकाको िावषमक आम्दानी िथा खचमको अनपुािलाई हेदाम केही किमचारीहरको दरिन्दी थप 
गदाम अझ िढी िावषमक व्ययभार पनम िान ेिथा िनशजिको लामग ििेि केन्र िरकारको िखु िासन ुपने 
अिस्था िृिना हनु िाने जस्थिी रहेको छ । केन्रबाट आउने िशिम अनदुान ििेि यि  गाउाँपामलकाको 
आम्दानी हेरी आउन े िंभािना रहेकोले यि गाउाँपामलका र अन्िगमिको िंगठन िंरचना र दरिन्दी 
िेररिलाई पनुरािलोकन गनुम पने देजखन्छ । िाविकिा िंिीय िामिला िथा िािान्य प्रशािन िन्िालयबाट 
पाररि गरर पठाइएको िंगठन िंरचना र िेररििा कमिपय शाखा िथा इकाइहरुको िााँडफाड नमिलेको 
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अिस्था रहेको छ भने स्िास्थ्य िेिा, कृवष िथा पश ुिेिा केन्रहरुको िंगठन िंरचनालाई उि िंरचनािा 
ििेवटएको अिस्था छैन । हाल यि गाउाँपामलका अन्िगमि प्राथमिक स्िास्थ्य केन्र िथा स्िास्थ्य चौकीहरु 
ििेि परेको कारण स्िास्थ्य िस्िो िंिेदनजशल क्षेिको िंरचनालाई चसु्ि दरुुस्ि राख्न ुपने आिश्यकिा 
रहेको छ । यिरी िामथ उल्लेजखि विषयहरुलाई ििेि ििेटेर िंगठन िंरचना र दरिन्दीिा 
पनुरािलोकन गनुम पने आिश्यकिा रहेको छ । 

  

(क) कायमििको विश्लषेण 

  गाउाँपामलकाको आफ्नो नीमि, कायमिि, लक्ष्य र प्रमिबििा एिं कायमििको प्रभािकारी कायामन्ियन बाट 
नै लक्ष्य अनरुुप प्रमिफल प्राप्त हनु्छ । विद्यिान अिस्थािा नागररकले पाउने िेिा िवुििालाई िध्यनिर 
गरर गाउाँपामलका र अन्िगमि रहेका िडा कायामलय, स्िास्थ्य िंस्था िथा कृवष िथा पश ु िेिा कन्रहरूको 
क्षििा अमभिृवि गरी िेिा विस्िार गनुम आिको आिश्यकिा हो । िनिाको आिश्यकिा अनरुुपको िेिा 
प्रिाह गनुम र िनिाको िरदैलोिम्ि स्थानीय िरकारको आभाष पयुामउको लामग  गाउाँपामलकाको भौमिक 
िंरचनािा ििुार गदैिाने र िोही अनिुार किमचारीहरुको व्यिस्थापन गरी भूगोल र िनिं्याको आिारिा 
हरेक िडा िम्ि विकाि मनिामणका कायमििहरु िोही िडािाटै िंचालन गनम िसने अिस्था िृिना गनम 
िथा िनिाको िर दैलोिम्ि प्रशािमनक कायमलाई पयुामउनका लामग कायमिि िय गरर िम्पन्न गनुम पने 
अिस्था रहेको छ । 

(ख)  कायमबोझको विश्लषेण 

गाउाँपामलकािा ददनप्रमिददन बढ्दै गएको िेिाग्राहीको चापलाई िान्न िथा िनिाका िानामिना कायमहरुलाई 
गाउाँपामलकािम्ि िाउन पने अिस्थाको अन्त्य गदै प्रत्येक िडा कायामलय िाफम ि िेिा प्रदान गनमको लामग 
ििेि यि गाउाँपामलका र िडा कायामलयहरुको िंगठन िंरचना र दरिन्दीलाई कायमिोझको विशे्लषण गरर 
उि कायमिोझको आिारिा किमचारीको अनपुाि मिलाइ िेिा प्रिाहिा िहि िािािरण िृिना गनुम पने हनु 
िान्छ । कमिपय िडा कायामलयिा कािको िोझ अत्यामिक छ भने कमिपय िडा कायामलयहरुिा 
कायमिोझ अमल किी नै भएको कारण उि कायामलयहरुिा कायमिोझको आिारिा दरिन्दीको प्रक्ष्येपण गनुम 
पने   हनु्छ ।  

(ग)  कायमप्रकृमिको विश्लषेण 

 िचेि र उिामशील िानि िंशािनको विकािबाट नै िेिा प्रिाहिा मनखारिा आउने र त्यस्िो िनशजिबाट 
प्रदान गररने िेिािा गणुस्िररयिा कायि हनुे र गाउाँपामलकाका िनिाहरुको भविष्य उज्िल हनुे हनु्छ । 
िनिाको िनोभािना िझेुर स्थानीय िरकारका नीमि कायमििहरु ियार गरी कायामन्ियन गने विषय 
अत्यन्िै िम्बेदनजशल विषय हो । यस्िो िंबेदनशील मबषयिा काि गने  किमचारीहरूको कायमप्रकृमि 
अत्यन्ि गम्भीर ढङ्गको हनु्छ । त्यिैले कायमप्रकृमिको आिारिा प्रत्येक किमचारीको कािको वििरण ियार 
गरी िोही अनरुुप कायम अगामड िढाउनको लामग यथेष्ट किमचारीहरुको आिश्यकिा पदमछ । प्रत्येक 
किमचारीले हप्तािा कजम्ििा पमन ४० िण्टाको कािको कायमभार पगु्ने गरी कायमिि, कायमिोझ र 
कायमप्रकृमिको आिारिा िंगठन िंरचना र दरिन्दी प्रस्िाि गनुम पने हनु्छ । 
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भाग ४: प्रस्िाविि िंगठन र दरिन्दीको व्या्या 
 

४.१ प्रस्िाविि िंगठन िंरचनाको व्या्या 
राजसिराङ्ग गाउाँपामलका ९ िडा िवहिको ठुलो गाउाँपामलका हो । िामिमक िथा ऐमिहााँमिक स्थल, 
हेटौंडाबाट नजिकको दरुीिा रहेको कारणले पमन यहााँको िस्िी ददनानदुदन िढ्दै hfg ;Sg] र विमभन्न 
पूिामिार विकाि िम्बन्िी कायमहरु अगामड िढ्दै गैरहेको पररप्रक्ष्यिा यो गाउाँपामलका मनकट भविष्यिा न ै
स्िरोन्निी गनुमपने िथा िेिा प्रिाहको स्िरलाइम िनस्िर िम्ि पयुामउन ुपने आिश्यकिा देजखन्छ । िोही 
आिश्यकिालाई दृवष्टगि गरी यि  गाउाँपामलकाको कायमिोझ र कायमप्रकृमिको विशे्लषणको आिारिा 
आगािी ददनिा हनु िसने स्िरोन्निीलाई ििेि िध्ये निर गरी थप शाखा िथा उपशाखाहरुको पररकल्पना 
गररएको छ ।यिरी शाखा र उपशाखाहरु थप गदाम ििेि हाल कायि दरिन्दीिा त्यिी िेरै किमचारीको 
दरिन्दी थप नगररकन िकेिम्ि िैज्ञामनक ढंगले विशे्लषण गरी िंगठन िंरचना र िेररि प्रस्िाि गररएको 
छ । 

 गाउाँपामलकाको िाविकको िंगठन िंरचना र दरिन्दी, िाविकिा रहेका स्िास्थ्य चौकी, कृवष िथा पश ु
िेिा केन्रका िंरचनाहरुलाई िनिाको िहि पहुाँच हनु े स्थानिा स्थापना गनुम र भै रहेका िंगठनलाई 
कायमिोझ र कायमप्रकृमि अनिुार रुपान्िरण गने िथा िाविकको दरिन्दीलाई हरेक िडा िम्ि िेिा 
पयुामउनका लामग कदठन भैरहेको पररप्रक्ष्यिा कम्िीिा पमन स्थानीय िनिालाई आफनो िरदैलोिम्ि 
स्थानीय िरकारको अनभुिुी ददलाउनका लामग यि  गाउाँपामलकाको िंगठन िंरचना र दरिन्दीलाई 
पनुरािलोकन गनुम पने आिश्यकिा परेको छ ।  स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को व्यिस्था 
बिोजिि  स्थानीय िहिा रहने िंगठन िंरचना, िो िंरचनाले  प्रदान गने िेिाहरु  र त्यस्िा िंरचनाहरु 
मनयिन गने कायम ििेि गनुम पने हनु्छ । 

गाउाँपामलकाको बिमिान आिश्यकिा अनरुुप  गाउाँपामलकाको िङ्गठनको इमकाइगि िङ्गठन िंरचना, िडा 
कायामलयको िङ्गठन िंरचना, शाखा र िो अन्िगिमका उपशाखा दरिन्दी िामलका र आिश्यक िहगि 
दरबन्दी िङ्ख्या अनिूुचीगि  दरिन्दीको  विििरण  अनिूुची-४  देजख अनिूुची-१४ िम्ि प्रस्िाि 
गररएको  छ । िििध्ये  गाउाँपामलका अन्िगमि रहने किमचारीको विजत्तय विशे्लषण अनिूुची-८ िा 
देखाइएको छ । यिैगरी शाखाको कायमवििरण अनिूुची-१६,  प्रत्यके पदको कायमवििरण अनिूुची-२२, िडा 
कायामलयका किमचारीको कायमवििरण अनिूुची-२३ र स्िास्थ्य िफम को कायमवििरण अनिूुची-२४ िा 
उल्लेख गररएको  छ ।   

 
 

कायम जिम्िेिारीको वहिाबले किमचारी िङ्ख्या कि गरेर पमन िेिा प्रिाह गनम िवकन े गरी किमचारी 
दरबन्दी, शाखा (इकाइ ) र उपशाखा प्रस्िाि गररएको छ । 
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४.२ प्रस्िाविि दरिन्दी वििरणको व्या्या 
प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि  (रा.प.िमृिय प्रशािन िेिा ) १ 

िािमिमनक प्रशािन िथा  व्यिस्थापन शाखा 
अमिकृि छैठौं/िािौं प्र  १ 

ि.क.अ.चौथो विविि १ 
 

सामान्य प्रशासन तथा जनशक्ती 

व्यवस्थापन  उपशाखा  
िहायक पााँचौ प्र १ 

  िोिपछु िथा दिाम चलानी 
इमकाइम िहायक चौथो  प्र १ 

 सूचना, संचार तथा प्रवववि एवं सुशासन  

उपशाखा 

 िूचना प्रविमि अमिकृि छैठौं/िािौं वि १ 
  कम््यूटर अपरेटर पााँचौ/विविि १ 
 

साववजवनक खररद तथा व्यवस्थापन 

उपशाखा  िहायक पााँचौ प्र १ 
 सहकारी, उद्योग तथा व्यवसाय उपशाखा  िहायक पााँचौ प्र १ 
  

िािाजिक िरुक्षा िथा 
पंजिकरण इमकाइम िहायक पााँचौं प्र १ 

 वडा कायावलयहरु ९ वटा    
  िरुक्षा इकाइ    

योिना िथा पिुामिार विकाि शाखा अमिकृि छैठौं/िािौं प्र. १ 

    पूवाविार ववकास उपशाखा 

 इमजन्िमनयर छैठौ/िािौं इमजन्ि/ मि. १ 

 िब इमजन्िमनयर पााँचौ इमजन्ि/मि  १ 

 अ.िब इमजन्िमनयर चौथो इमजन्ि/मि १ 

 भवन  वनमावण तथा नक्शा र्वजाजत शाखा 
 िब इमजन्िमनयर पााँचौं इमजन्ि/मिमभल १ 
 अमिन िहायक चौथो इमजन्ि/िभे १ 

 
  

 वातावरण संरक्षण तथा ववपद् 

व्यवस्थापन उपशाखा 

 

 िहायक पााँचौं प्र. १ 

 खा.पा.ि.टे. चौथो/पााँचौ इमजन्ि/मि/स्या. १ 

   डोिर अपरेटर इमजन्ि १ 
स्वास््य सेवा शाखा ि.स्िा.मन./अमिकृि छैठौं/िािौं       स्िा/हे.इम. १ 

  

स्वास््य चौकी तथा 

आिारभूत स्वास््य केन्रहरु   

  रावक्सराङ्ग अस्पताल   
जशक्षा िथा िािाजिक विकाि शाखा अमिकृि छैठौ/िािौं जश./प्र. १ 

 वशक्षा, युवा तथा खेलकुद उपशाखा   प्राविमिक िहायक  पााँचौं      जश./ प्र. १ 

 

मवहला बालबावलका तथा जेष्ठ 

नागररक उपशाखा  
ि ि वि मन िहायक चौथो/पााँचौ  वि १ 
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  ववद्यालयहरु   

कृषी ववकास शाखा 

कृषी अमिकृि  छैठौं/िािौं कृषी १ 
िहायक पााँचौ  कृषी १ 

  कृषी सेवा केन्रहरु   

पशुपंक्षी ववकास शाखा 
पश ुविकाि अमिकृि/ पश ुजचवकत्िक छैठौं/िािौं 
कृषी/भेट १ 

िहायक पााँचौ कृषी/ला.पो.डे.डे. १ 
  पश ुिेिा केन्रहरु   

आवथवक प्रशासन तथा राजश्व शाखा लेखा अमिकृि िािौं/आठौं ले .प्र. १ 
िहायक पााँचौं प्र./ल.े १ 

  राजश्व उप शाखा  िहायक पााँचौं प्र. १ 
  राजश्व संकलन केन्रहरु   

आन्तररक लेखापरीक्षण र्वकार्व आ.ले .प. िहायक पााँचौं  १ 
कानून शाखा अमिकृि छैठौं/िािौं   न्याय/कानून १ 

आयूवेद औषिालय तथा नागररक आरोग्य सेवा केन्र कविराि/कविराि मनररक्षक  पााँचौ/छैठौ आयूिेद १ 
बैि िहायक चौथो आयूिेद १ 

रोजगार सेवा केन्र   

 

 

 

 

स्िास्थ्य चौकी िं्या ४     

१ अमिकृि हेअ/अहेि ६ औ स्िास्थ्य/  हे .इम .  १  ४   

२ अ.न.िी ५ औ स्िास्थ्य/क .न .  नमिमङ १  ४   

३ 
अ.हे.ि ५औ स्िास्थ्य/ 

हे .इम .  
हे .इम .  २  ४ 

  

४ अ.न.िी ४औ ं स्िास्थ्य/क .न .  ि न १  ४   

५ अ.हे.ि ४औ ं स्िास्थ्य/ 
हे .इम .  

 
१  ४  

िम्िा २०   

िडा कायामलय (९ िटा)     

१ िडा िजचि िहायक ५ औ ं प्रशािन िा.प्र.   ९  

२ कायामलय िहायक िहायक ४ औ ं प्रशािन िा.प्र.  ९  

३ िि इजन्िमनयर िहायक ५ औ ं इजन्ि. मिमभल   ५  

४ अमिषे्टन्ट िि इजन्िमनयर िहायक ४ औ ं इजन्ि  मिमभल   ४  

िडा कायामलय िफम  िम्िा २७   
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४.३ आमथमक व्ययभार 

किमचारीको प्रस्िाविि दरबन्दीको लामग िहगि िलििानका आिारिा व्यहोनुम पने िलब भत्ता किमचारी 
िंचय कोष लगायिका दावयत्ि िवहिको िावषमक व्ययभार देहायका आिारहरुिा विशे्लषण गररएको छ ।  

• आि ०७८।७९ देजख लाग ुभएको नयााँ िलबिानिा आिाररि रहेको । 

• आिश्यक िलब खचम वहिाि गदाम १ िषमका लामग १२ िवहना १ िवहनाको चाडपिम खचम र बावषमक 
पोशाक भत्ता  गणना गररएको । 

• मनिृजत्तभरणको लामग आिश्यक पने खचम विशे्लषण नगररएको । 

 

नयााँ िङ्गठन ढााँचाका आिारिा प्रस्िाि गररएको िि ैिहको कुल दरबन्दीका लामग िावषमक िलब भत्ता 
खचम रु ५करोड ६४ लाख ४३ हिार ३४८ रुपैयााँ  को दावयत्ि मििमना हनु आउाँछ ।  

नेपाल िरकारले २०७८/७९ श्रािण देजख लाग ु गरेको िहगि िलििानलाइम आिारिानी िलि खचम 
गणना गररएको छ । विस्ििृ वििरण अनिूुची – ८ िा राजखएको छ । 



२5 

 

अनिूुची १: विद्यिान िंगठन िंरचना 
राजसिराङ्ग गाउाँपामलका, िकिानपरु 

गाउाँ कायमपामलकाको कायामलयको विद्यिान िंगठन िंरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पूर्वाधवर वर्कवस शवखव 
ईन्जिनियर ७/८औ(ंइन्जि./नि.)-1 
सडक, ससिंचवर्ा तथव अन्य पूर्वाधवर 

वर्कवस उप-शवखव 
िब-ईन्जि, ५औ ं(इन्जि./निनिल)-1 
भर्न तथव र्स्ती वर्कवस उप-शवखव 
अ.िब ईन्जि.,५औ(ंइन्जि./नि.)-१ 
र्वतवर्रण, तथव वर्पद् व्यर्स्थवपन 
र्ाकवर्ा 
खा पा ि टे ४/५औ ंइइन्जि/नि/स्या.-
१ 

आसथाक वर्कवस शवखव 
अनिकृत.,६औ ं(प्र./िा.प्र.)-1 

आसथाक प्रशवसन शवखव 
लेखा अनिकृत,७/८/औ ं(प्र./ले.)-
१ 
लेखा िहायक ५औ(ंप्र./ले.) -१ 
 
 

स्र्वस््य तथव सवमवजिक 
वर्कवस शवखव 

हे.अ.,५/६औ(ंस्वा./हे.इइ.)-१ 
सवमवजिक सुरक्षव तथव 
पजन्िकरण र्ाकवर्ा 
िहायक५औ(ंप्र./िा.प्र.)-१ 

महिलव, बवलबवसलकव तथव समवि 
कल्यवण र्ाकवर्ा 
ि.म.वव.नि.,चौथो(ववववि)-1 

स्र्वस््य र कृवि/पशु तर्ा कव सनकवयिरु: 

- प्राथनमक स्वास््य केजर, स्वास््य चौकीहरु, आयुवेद औषिालयहरु, 
शहरी स्वास््य केजरहरु 

- कृवष ववकाि शाखा 
- पशु िेवा केजर:- ………….. 
  

 
 

आन्तररक लेखव 
पररक्षण एकवई 

आ.ले.प.िहायक ५ 
औ(ंप्र./लेखा)-१  

 

सशक्षव, युर्व तथव खेलकुद 
शवखव 

अनिकृत,७/८औ(ंनशक्षा/नश.प्र.)-१ 
प्रा.ि.,५औ ं(नशक्षा/नश.प्र.)-१ 
 

प्रमुख प्रशवसकीय असधकृत  
७/८औ ंतह(प्र./िा.प्र.)-१ 

आनथइक ववकाि, िामान्िक ववकाि, पुवाइिार ववकाि र 
वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापि िनमनत 

 

लेखा, वविायि, िुशािि तथा अजय िनमनत गाउँििा 

 

अध्यक्ष 

गाउँ कायइपानलका 

उपाध्यक्ष न्यवसयक ससमसत 

प्रशवसन, योिनव तथव अनुगमन 
शवखव 

अमिकृि,६औ ं(प्र./िा.प्र.)-१ 

कम््यटुर अपरेटर,५औ(ंविविि)-1 
प्रशवसन उप-शवखव 

िहायक,५औ ं(प्र./िा.प्र.)-1 
 

रविस्र् उप-शवखव 
िहायक,५ औ ं(प्र./िा.प्र.)-1 
योिनव तथव अनुगमन उपशवखव 

िहायक ५औ ं(प्र./िा.प्र.)-1 
 

िडा कायामलयहरु-९ िटा 
िहायक ५औ ं(प्र./िा.प्र.)-४ 
िब.इजन्ि, ५ औ(ंइम./मि.)-४ 

िहायक, चौथो (प्र./िा.प्र.)- ५ 
अ.िि.इजन्ि. चौथो (इजन्ि./मि.)-५ 
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अनिूुची २: विद्यिान दरिन्दी िेररि 

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका, िकिानपरु 

 गाउाँ कायमपामलकाको कायामलयको विद्यिान दरिन्दी िेररि 

ि.िं. पद िह िेिा ििूह उपििूह स्िीकृि 
दरिन्दी 

अन्य िेिाबाट 

ििायोिन हनुे 
दरबन्दी 

बााँकी 
दरबन्दी 

कैवफयि 

१ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि  ८औ ं प्रशािन िा.प्र.   १    १   

२ इमजन्िमनयर ७/८औ ं इमजन्ि. जशमभल   १   १   

३ अमिकृि ७/८औ ं जशक्षा जश.प्र.   १   १   

४ लेखा अमिकृि ७/८औ ं प्रशािन लेखा   १  १   

५ अमिकृि ६औ ं जशक्षा िा.प्र.   २  २   

६ आन्िररक लेखा पररक्षक ५औ ं प्रशािन लेखा  १  १  

७ िहायक ५औ ं प्रशािन िा.प्र.   ४  ४   

८ कम््यूटर अपरेटर ५औ ं विविि   १  १  

९ लेखा िहायक ५औ ं प्रशािन लेखा   १  १    

१० प्रा.ि. ५औ ं जशक्षा जश.प्र.   १  १ 
  
  

११ हे.अ. ५औ ं स्िास्थ्य हे.इम.  १  १ 
 
 
 

१२ िि-इजन्िमनयर ५औ ं इजन्ि. मिमभल   १  १ 
  
  

१३ अ.ि.इम. ४औ ं इमजन्ि मिमभल   १  १ 
  
  

१४ िहायक िवहला विकाि मनरीक्षक ४औ ं विविि     १  १ 
  
  

१५ खा पा ि टे ४/५औ ं इजन्ि. मिमभल िेनेटरी १  १ 
  
  

कायामलय िफम  िम्िा १९  १९ 
  
  

िडा कायामलय (९ िटा)        
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ि.िं. पद िह िेिा ििूह उपििूह स्िीकृि 
दरिन्दी 

अन्य िेिाबाट 

ििायोिन हनुे 
दरबन्दी 

बााँकी 
दरबन्दी 

कैवफयि 

१ िहायक ५ औ ं प्रशािन िा.प्र.   ४  ४   

२ िि-इजन्िमनयर ५ औ ं इजन्ि. मिमभल   ४  ४   

३ िहायक ४औ ं प्रशािन िा.प्र.   ५  ५   

४ अ. िि-इजन्िमनयर ४औ ं इजन्ि. मिमभल   ५  ५   

िडा कायामलय िफम  िम्िा १८  १८   

कुल िम्िा ३७  ३७   

नोटः  

• कुनै स्थानीय िहिा ििृीय िहको किमचारी कायमरि भएिा मनिलाई स्िीकृि िंगठन िंरचनाअनिुारको मिल्दो चौथो िहिा कािकाि लगाउन िवकनेछ । 
त्यस्िो पदिा कायमरि किमचारी िनुिकैु कारणबाट ररि भएिा िो पद स्ििः खारेि हनुेछ। 

• िंगठन िंरचना मभि नपरेका िरिफाई, दिकल िञ् चालन, एम्बलेुन्ि िञ् चालन, गाउाँ प्रहरी िस्िा स्थायी किमचारीलाई हाल कायमरि रहेकै पदिा कािकाि 
लगाउन िवकनेछ र त्यस्िा पदिा कायमरि किमचारी कुनै कारणबाट ररि भएिा स्थानीय िरकार िञ् चालन ऐन, २०७४ अनिुार कािकाि गराउन ुपनेछ । 

• स्थानीय िहिा ििायोिन भएका खा.पा.ि.टे. चौथो र पााँचौ किमचारीहरुलाई मनिहरुको शैजक्षक योग्यिा ििेिको आिारिा िब-ई., अ.ि.ई. िा प्रा.ि. को 
पदिा कािकाि लगाउन िवकनेछ ।  

• यि दरिन्दी भन्दा बाहेक गाउाँपामलकाका स्थायी किमचारीहरुले गाउाँपामलकाले खटाए बिोजििको काि गनुम पने छ । 
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अनिूुची ३: विद्यिान प्राथमिक स्िा.केन्र र स्िास्थ्य चौकीको िंगठन िंरचना र िेररि 
गाउाँपामलकािा रहेका िाविकका   स्िास्थ्य चौकीहरुको वििरण र दरिन्दी अिस्था 

 

स्िास्थ्य चौकीहरु र दरिन्दी 

स्थानीय िहको नाि र िडा नं. स्िास्थ्य चौकीको नाि 

हे.
अ.

 

(५
/६

/७
 

िह
) 

अ.
हे.
ब.

 

(४
/५

/६
 

िह
) 

अ.
न.
िी
. 

(४
/५

/६
 

िह
) 

िम्
िा

 

कैव
फ
यि

 

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका िडा नं.-२ िररखेि स्िास्थ्य चौकी १ २ २ ५  

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका िडा नं.-४ रासिीराङ्ग स्िास्थ्य चौकी १ २ २ ५ 
हाल राजसिराङ्ग अस्पिालिा 

रुपान्िरण गररएको 
राजसिराङ्ग गाउाँपामलका िडा नं.-६ कााँकडा स्िास्थ्य चौकी १ २ २ ५  

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका िडा नं.-९ खैराङ्ग स्िास्थ्य चौकी १ २ २ ५  

केन्रीय अनदुान अनिुार िंचामलि आिारभिू स्िास्थ्य केन्रहरु 

स्थानीय िहको नाि र िडा नं. 
आिारभिू स्िास्थ्य केन्रको नाि 

हे.
अ.

/जश
.अ

.हे
.ब
. 

(५
/६

 
िह

) 

अ.
न.
िी
. 

(४
/५

/
६ 

िह
) 

िम्
िा

 कैवफयि 

राजसिराङ्ग गा.पा.िडा नं.१ गौदान आिारभिू स्िास्थ्य चौकी १ १ २ कायामलय िहयोगीको हकिा 
पामलकाको करार िूचीिा 
देखाइमएको 

राजसिराङ्ग गा.पा.िडा नं.३ पलािें आिारभिू स्िास्थ्य चौकी १ १ २ 

राजसिराङ्ग गा.पा.िडा नं.४ राजसिराङ्ग आिारभिू स्िास्थ्य चौकी १ १ २ 

राजसिराङ्ग गा.पा.िडा नं.७ मभराङ्ग आिारभिू स्िास्थ्य चौकी १ १ २ 

राजसिराङ्ग गा.पा.िडा नं.८ देिीटार आिारभिू स्िास्थ्य चौकी १ १ २ 

राजसिराङ्ग गा.पा.िडा नं.९ कोखारी आिारभिू स्िास्थ्य चौकी १ १ २ 
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राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको विद्यिान कृवष िथा पश ुिेिा केन्रको दरिन्दीको अिस्था 
कृवष िफम  

जिल्ला प्रदेश  स्थानीय िह 

अमिकृि ९/१० 
नेपाल कृवष िेिा 

अमिकृि ७/८ 
नेपाल कृवष िेिा 

िहायक पााँचौ 
नेपाल कृवष िेिा 

िहायक चौथौं 
नेपाल कृवष िेिा िम्िा 

िकिानपरु लजुम्बनी राजसिराङ्ग ० १ २ १ ४ 
 

पश ुिफम  
 

जि
ल्ल

ा प्रदेश 
नं 

स्थानीय िह 

अमिकृि 
9/10  
कृवष 

(लापोडेडे)  

अमिकृि 
9/10 

कृवष 
(भेट)  

अमिकृि 
7/८ औ 

कृवष 
(भेट)  

अमिकृि 
7/८ औ  
कृवष 

(लापोडेडे)  

अमिकृि 
7/८ 
कृवष 
िेिा 

(ित्स्य)  

ि पााँचौं 
कृवष 
(भेट)     

प स्िा 
प्रा 

ि पाचौ 
कृवष 

(लापोडेडे)     

प िे प्रा 

ि चौथो 
कृवष 

(ित्स्य)     

प स्िा  

ि चौथो  

कृवष/ 
भेट ना 
प िे प्रा 

ि चौथो  

कृवष/ 
लापोडेडे 

ना प 
स्िा प्रा 

िम्िा 

िकिानपरु लजुम्बनी राजसिराङ्ग - - १   १ १ - १ १ ५ 
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अनिूुची ४:  गाउाँपामलकाको प्रस्िाविि िंगठन िंरचना(शाखा/उपशाखा/इकाई)  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  गवउँसभव 
ििाबाट गठित िनमनतहरू 

वडा िनमनतहरू 

 

ववषय क्षेत्रगत िनमनतहरू िब ैगवउँ कवयापवसलकव 

अध्यक्ष  उपावध्यक्ष  जयानयक िनमनत 

 
प्रमखु प्रशवसकीय असधकृत रव.प.ततृीय प्रशवसन -१ 

 

रविस्र्  उपशवखव 
 

 

र्डव कवयवालयिरु ९ र्टव 
 

भर्न सनमवाण तथव नक्शव 
र्ािवित उपशवखव 
 

 
 

 

 

सोधपुछ तथव दतवा चलवनी 
र्ाकवर्ा 

 

आन्तररक 
लेखवपररक्षण र्ाकवर् 

र्वतवर्रण सिंरक्षण तथव वर्पद 
व्यर्स्थवपन उपशवखव 

सूचनव,सिंचवर तथव 
प्रवर्सध एर्िं सुशवसन 

उपशवखव 
 

 सवर्ािसनक खरीद तथव 
व्यर्स्थवपन उपशवखव 

महिलव ,बवलबवसलकव तथव िेष्ठ 
नवगररक उपशवखव 

 

स्र्वस््य चौकी तथव 
आधवरभूत स्र्वस््य 

केन्रिरु 

सिकवरी,उद्योग तथव 
व्यर्सवय उपशवखव    

 

सवमवजिक सुरक्षव तथव 
पिंिीकरण र्ाकवर्ा 

 

 

सुरक्षव र्कवई                                   
 

कवनून शवखव 
 

    
 

 

सवमवन्य प्रशवसन तथव 
िनशक्ती व्यर्स्थवपन 

उपशवखव 
 
 
 

योिनव तथव पूर्वाधवर 
वर्कवस शवखव 

 

कृवि वर्कवस शवखव 
 

 
 
 

 

पशुपक्षी वर्कवस शवखव 
 

स्र्वस््य सेर्व शवखव 

 सशक्षव.यूर्व तथव खेलकुद 
उपशवखव 

 
 

वर्धवलयिरु 

कृवि सेर्व केन्र 

पशु सेर्व केन्र 

 

आसथाक प्रशवसन तथव रविश्व 
शवखव  

 पूर्वाधवर वर्कवस उपशवखव 
 

सवर्ािसनक प्रशवसन तथव 
व्यर्स्थवपन शवखव 

 

सशक्षव तथव सवमवजिक 
वर्कवस  शवखव 

रवजक्सरवङ्ग 
आधवरभुत अस्पतवल 

आयूर्दे औिधवलय तथव 
नवगररक आरोग्य सेर्व 

केन्र 
    

 
 

रविश्व सिंकलन 
केन्रिरु    

 
 

मेलसमलवप केन्रिरु 
 

    
 

 

रोिगवर सेर्व केन्र 
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अनिूुची ५: राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको प्रस्िाविि िंगठन िंरचना 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  गवउँसभव 
ििाबाट गठित िनमनतहरू 

वडा िनमनतहरू 

 

ववषय क्षेत्रगत िनमनतहरू िब ैगवउँ कवयापवसलकव 

अध्यक्ष  उपवध्यक्ष  जयानयक िनमनत 

 
प्रमखु प्रशवसकीय असधकृत रव.प.ततृीय प्रशवसन -१ 

 

रविस्र्  उपशवखव 
िहायक पाँचौ प्र. -१ 
 

 

र्डव कवयवालयिरु ९ र्टव 
 

भर्न सनमवाण तथव नक्शव 
र्ािवित उपशवखव 
िवइइन्जिनियर निनिल पाचौ–
१ 
अनमि िहायक चौथो-१ 
 

 
 

 

 

सोधपुछ तथव दतवा चलवनी र्ाकवर्ा 
िहायक चौथो प्र -१ 

 

आन्तररक लेखवपररक्षण 
र्ाकवर् 

आ.ल.ेप .िहायक पाचौ–१ 

र्वतवर्रण सिंरक्षण तथव वर्पद 
व्यर्स्थवपन उपशवखव 
िहायक पाँचौ प्र–१ 

अ.ि.इइ.चौथो इइन्जि/नि.-१ 
डोिर अपरेटर चौथो/पौँचौं इइन्जि-१ 

सूचनव,सिंचवर तथव प्रवर्सध 
एर्िं सुशवसन उपशवखव 

िू.प्र.अनिकृत छैिौ /िातौ वव.-
१  

   क.अ.पाँचौ वव-१ 
 

 

सवर्ािसनक खरीद तथव 
व्यर्स्थवपन उपशवखव 

िहायक पाँचौं प्र.–१ 

महिलव ,बवलबवसलकव तथव िेष्ठ 
नवगररक उपशवखव 

ि.म.वव.नि. चौथो/पाँचौं वव-१ 
 

स्र्वस््य चौकी तथव 
आधवरभूत स्र्वस््य 

केन्रिरु 

सिकवरी,उद्योग तथव 
व्यर्सवय उपशवखव   
िहायक पाँचौ प्र.-१ 

 
सवमवजिक सुरक्षव तथव 
पिंिीकरण र्ाकवर्ा 
िहायक पाँचौ प्र.–१ 

 
 

 

सुरक्षव र्कवई                                   
 

कवनून शवखव 
अनिकृत छैिौ /िातौ 

कािूि-१ 
 

    
 

 

सवमवन्य प्रशवसन तथव िनशक्ती 
व्यर्स्थवपन उपशवखव 

िहायक पाँचौ प्र–१ 
ि.क.अ. चौथो ववववि–१ 
 
 
 

योिनव तथव पूर्वाधवर वर्कवस 
शवखव 

अनिकृत छैिौ/िातौं प्र-१ 
 

कृवि वर्कवस शवखव 
अनिकृत छैिौं/िातौं कृवष.-१ 
  िहायक पाचौ कृवष.-१ 

  
 

 
 

 

पशुपक्षी वर्कवस शवखव 
पशु ववकाि अनिकृत वा पश ुनचठकत्िक 

छैंिौं/िातौं कृषी/िेट-१ 
  िहायक पाचौ कृषी/ला.पो.डै.डै.-१           

 

स्र्वस््य सेर्व शवखव 
ि.स्वा.नि/अनिकृत 
छैटौ/िातौं/हे.ई.-१ 

 

 सशक्षव.यूर्व तथव खेलकुद 
उपशवखव 
प्रा.िहायक पाँचौ नश.प्र. -१ 

 
 

वर्धवलयिरु 

कृवि सेर्व केन्र 

पशु सेर्व केन्र 

 

आसथाक प्रशवसन तथव रविश्व शवखव  
लेखा अनिकृत छैिौं/िातौ 

प्र./ले. -१ 
 िहायक पाँचौ  प्र./ले. -१ 
  पूर्वाधवर वर्कवस उपशवखव 

इइन्जिनियर छैिौ/िातौं नि.- 
१ 

िवइइन्जिनियर निनिल पाचौ–
१ 
अ.िबइइन्जिनियर चौथो-१ 

 

सवर्ािसनक प्रशवसन तथव 
व्यर्स्थवपन शवखव 

अनिकृत छैिौं/िातौं प्र.-१  
ि.क.अ.चौथो वव.-१ 

 

सशक्षव तथव सवमवजिक 
वर्कवस  शवखव 

अनिकृत िातौ/आिौं 
नश.प्र.- १ 

 

रवजक्सरवङ्ग आधवरभुत 
अस्पतवल 

आयूर्ेद औिधवलय तथव 
नवगररक आरोग्य सेर्व केन्र 
कववराि/कववराि निररक्षक 

पाँचौ/छैिौं-१  
बैि चौथो/पाचँौ-१ 

 
    

 
 

रविश्व सिंकलन 
केन्रिरु    

 
 

मेलसमलवप केन्रिरु 
 

    
 

 

रोिगवर सेर्व केन्र 
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 अनिूुची ६:  गाउाँपामलकाको प्रस्िाविि दरिन्दी िेररि 

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका, िकिानपरु  
 गाउाँ कायमपामलकाको कायामलयको प्रस्िाविि दरिन्दी िेररि 

मि नं. पदनाि िह िेिा  ििूह उपििूह 
कायि 
दरिन्दी कैवफयि 

१ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि  रा.प.ििृीय प्रशािन िा.प्र.   १ नेपाल िरकार 

२ अमिकृि ६/७ औ जशक्षा जशक्षा प्रशािन   १   

३ अमिकृि ७/८औ ं प्रशािन लेखा  १  

४ अमिकृि ६/७औ ं प्रशािन िा.प्र.  २  

५ इमजन्िनयर ६/७ औ इजन्ि मिमभल   १   

६ अमिकृि ६/७ औ स्िास्थ्य हे.इम.   १   

७ कानून अमिकृि ६/७ औ न्याय कानून   १   

८ िूचना प्रविमि अमिकृि ६/७ औ विविि विविि   १   

९ अमिकृि ६/७औ ं कृषी   १  

१० अमिकृि िा जचवकत्िक ६/७औ ं कृषी भेट  १  

११ कविराि/कविराि मनररक्षक ५/६औ आयिेुद   १  

१२ लेखापाल/लेखा िहायक ५औ ं प्रशािन लेखा  १  

१३ िहायक ५औ ं प्रशािन िा.प्र.  ६  

१४ िब इमजन्िमनयर ५औ ं इमजन्ि मिमभल  २  

१५ प्राविमिक िहायक ५औ ं जशक्षा जश.प्र.  १  

१६ आ.ले.प.िहायक ५औ ं प्रशािन लेखा आ.ले.प. १  

१७ िहायक ५ औ कृवष     १   

१८ िहायक ५ औ कृवष ला.पो.डे.डे.   १   

१९ कम््यूटर अपरेटर ५औ ं विविि   १  

२० िहायक ४ औ प्रशािन िा.प्र.   १   

२१ खा.पा.ि.टे. ४/५औ ं इमजन्ि मिमभल स्यािेटरी १  

२२ ि.ि.वि.मन. ४/५औ ं विविि   १  

२३ िहायक कम््यटुर अपरेटर ४औ ं विविि   १  

२४ अ.िब इमजन्िमनयर ४औ ं इमजन्ि मिमभल  १  

२५ बैि(आयिेुद िहायक) ४/५औ ं आयिेुद   १  

२६ डोिर अपरेटर ४/५औ ं इमजन्ि   १  

२७ अमिन ४ औ इजन्ि  िि े   १   

 िम्िा ३४  
 

िडा कायामलय (९ िटा)     

१ िडा िजचि ५ औ ं प्रशािन िा.प्र.   ९   

२ कायामलय िहायक ४ औ ं प्रशािन िा.प्र.   ९  

३ िब इमजन्िमनयर ५औ ं इमजन्िमनयर मिमभल  ५  

४ अमिषे्टन्ट िि इजन्िमनयर चौथो इजन्ि  मिमभल   ४   

िडा कायामलय िफम  िम्िा २७   
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स्िास्थ्य चौकी िं्या ४     

१ अमिकृि हे.अ./अ.हे.ि. ६ औ स्िास्थ्य/  हे .इम .  १  ४   

२ अ.न.िी. ५ औ स्िास्थ्य/क .न .  नमिमङ १  ४   

३ 
अ.हे.ि. ५औ स्िास्थ्य/ 

हे .इम .  
हे .इम .  १ ४ 

  

४ अ.न.िी. चौथो स्िास्थ्य/क .न .  ि न १  ४   

५ अ.हे.ि चौथो स्िास्थ्य/ 
हे .इम .  

हे .इम .  १  ४  

िम्िा २०   

 
केजन्रय अनदुान  ििेिबाट पदपूमिम गररएका करार िेिाका पदहरु 

ि  .िं .  पद नाि शे्रणी/िह िेिा / ििूह 
िाविक 
दरिन्दी 

प्रस्िाविि 
दरिन्दी 

थप/ 
िट 

कैवफयि 

१ रोिगार िंयोिक अमिकृिस्िर छैठौ  प्रशािन १ १  केजन्रय अनदुान 
२ िूचना प्रविमि अमिकृि अमिकृिस्िर छैठौ विविि १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
३ MIS अपरेटर िहायकस्िर पााँचौ प्राविमिक १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
४ प्राविमिक िहायक िहायकस्िर पााँचौ इजन्ि १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
५ वफल्ड िहायक िहायकस्िर चौथो विविि १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
६ पोषण स्ियंिेिक िहायकस्िर चौथो  १ १  केन्रीय अनदुान 
७ हे.अ. िहायक पााँचौ स्िास्थ्य ३ ३  आिारभूि स्िास्थ्य 

केन्रको लामग केन्रीय 
अनदुान 

८ जश.अ.हे.ब. िहायक पााँचौ स्िास्थ्य ३ ३  
९ अ.न.िी. िहायक चौथो स्िास्थ्य ६ ६  
 िम्िा   १८ १८   
ििेट प्रयोिनका लामग िथा शे्रणीविवहन पदहरुको वििरण 

ि  .िं .  पद नाि शे्रणी/िह िेिा / ििूह 
प्रस्िाविि 
दरिन्दी कैवफयि 

१ िेमडकल अमिकृि िािौ/आठौं स्िास्थ्य/हे.इम. १  
२ हे.अ. पााँचौ स्िास्थ्य/हे.इम. २  
३ ल्याब अमिषे्टण्ट िहायक चौथो स्िास्थ्य/ल्याब २  
४ अ.न.िी. िहायक चौथो स्िास्थ्य/क.न. २  
५ बैि िहायक चौथो आयिेुद १  
६  नगर प्रहरी इमन्चािम िहायक चौथो प्रशािन १  
७ ह ि चा शे्रणीविवहन प्रशािन ४  

८ हेमभ ििारी चालक शे्रणीविवहन प्रशािन १  

९ िरिफाइकिी  शे्रणीविवहन प्रशािन १  

१० िरिफाइम िपुररिेक्षक शे्रणीविवहन प्रशािन १  

११ कुजचकार शे्रणीविवहन प्रशािन १  

१२ नगर प्रहरी शे्रणीविवहन प्रशािन ४  

१३ टे्रसटर ििारी चालक शे्रणीविवहन प्रशािन १  
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१४ कायामलय िहयोगी शे्रणीविवहन प्रशािन १७  कायामलय र िडाको ििेि 

१५ कायामलय िहयोगी शे्रणीविवहन प्रशािन ११ स्िास्थ्य िाँस्थाहरु िफम  

 िम्िा   ५०  

 
 

gf]6 M  
!= s=c=, sf=;=, x=;=rf, OnS6«Ll;og, KnDa/, dfnL, s'rLsf/, bdsn x]n\k/, h:tf kbx? o; cl3 :yfoL kbk"lt{ ePsf] 

eP ;f]xL kbdf :jt b/aGbL sfod /x]sf] dflgg] /  >]0fL ljlxg kbsf ;a} k|sf/sf kb tyf gu/ k|x/Lx?nfO{ ah]6 

k|of]hgsf] nflu dfq b]vfOPsf] 5 . pNn]lvt kbx?df :yfoL gePsf] cj:yfdf s/f/ ;]jfdf lng ;lsg] 5 . ;fy} 

ufpFkflnsfsf] /fh:j cfDbfgLsf cfwf/df cfjZostf cg';f/ cGo sd{rf/L s/f/ ;]jfaf6 lng ;lsg] 5 . 
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अनिूुची ७:  गाउाँपामलकाको प्रस्िाविि दरिन्दी िेररि( शाखा/उपशाखागि) 

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका , कायमपामलका कायामलयको शाखा र िो अन्िगिमका उपशाखागि प्रस्िाविि दरिन्दी 
िेररि 

                शाखा/उपशाखा/ईकाइ पदनाि/िह/दरिन्दी िं्या 

•िािमिमनक प्रशािन िथा व्यिस्थापन शाखा  
अमिकृि (६/७ औ  िह) प्र. - १  

ि.क.अ.४औ ंप्र.-१ 
िािान्य प्रशािन िथा िनशिी व्यिस्थापन उपशाखा िहायक ५ औ  प्र.  – १ 
िािाजिक िरुक्षा िथा पजञ्जकरण इमकाइम िहायक ५ औ  प्र.  – १ 

•िोिपछु िथा दिाम चलानी उपशाखा                       िहायक ४ औ  प्र.  – १ 

•िरुक्षा इकाई 
प्रिखु नगर प्रहरी  -      
नगर प्रहरी –  

िचुना,िंचार िथा प्रविमि एिं िशुािन उपशाखा 
िूचना प्रविमि अमिकृि ६/७औ वि.-१ 
कम््यूटर अपरेटर ५औ ंवि.-१ 

िािमिमनक खररद िथा व्यिस्थापन उपशाखा िहायक ५औ ंप्रशािन-१ 
िहकारी,उद्योग िथा व्यििाय उपशाखा िहायक ५औ ंप्रशािन-१ 
िडा कायामलयहरु ९िटा  
योिना िथा पिुामिार विकाि शाखा अमिकृि ६/७ औ ंप्रशािन-१ 

पूिामिार विकाि उपशाखा 
इमजन्िमनयर ६/७ औ ंइमजन्ि/मिमभल-१ 
िब इमजन्िमनयर ५औ ंइमजन्ि/मिमभल-१ 
अमिषे्टण्ट िबइमजन्िमनयर ४औ ंइमजन्ि/मिमभल-१ 

भिन मनिामण िथा नसशा इमिािि उपशाखा 
िब इमजन्िमनयर ५औ ंइमजन्ि/मि.-१ 
अमिन ४औ ंइमजन्ि/िभे-१ 

 िािािरण,िंरक्षण िथा विपद व्यिस्थापन उपशाखा 
िहायक ५औ ंप्र.-१ 
खा.पा.ि.टे.४/५औ ंइमजन्ि/मि/स्यानेटरी-१ 
डोिर अपरेटर ४/५औ ंइमजन्ि-१ 

•आमथमक प्रशािन िथा रािश्व शाखा    

अमिकृि ७/८ औ  प्र./लेखा – १ 

िहायक ५ औ प्र./लेखा  - १ 

• रािश्व उपशाखा िहायक ५ औ  प्र. - १  

रािश्व िंकलन केन्रहरु  
आन्िररक लेखा परीक्षण इमकाइम आ.ले.प. िहायक ५औ ंप्र./ले/आ.ले.प.-१ 

कृवष विकाि शाखा अमिकृि ६/७औ ंकृषी-१ 
िहायक पााँचौ कृषी-१ 

कृषी िेिा केन्रहरु   

पशपंुक्षी विकाि शाखा 
पश ुविकाि अमिकृि/पश ुजचवकत्िक ६/७औ ंकृषी/भेट-१ 
िहायक ५ औ कृवष/ला.पो.डे.डे.-१  

पश ुिेिा केन्रहरु     

जशक्षा िथा िािाजिक विकाि शाखा अमिकृि ६/७ औ ंजश./प्र.-१ 

जशक्षा,यिुा िथा खेलकुद उपशाखा प्रा.िहायक ५औ ंजश./प्र.-१ 
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                शाखा/उपशाखा/ईकाइ पदनाि/िह/दरिन्दी िं्या 

िवहला,बालबामलका िथा िेष्ठ नागररक उपशाखा ि.ि.वि.मन.िहायक ४/५औ ंविविि-१ 

 
वििालयहरु  
•स्िास्थ्य िेिा शाखा                  िनस्िास्थ्य मनररक्षक/ अमिकृि (हे.ई.) ६/७ औ  - १            

•स्िास्थ्य चौकी िथा आिारभूि स्िास्थ्य केन्रहरु             

रासिीराङ्ग अस्पिाल  

कानून शाखा कानून अमिकृि ६/७औ ंकानून-१ 

िेलमिलाप केन्रहरु  

आयूिेद औषिालय िथा नागररक आरोग्य िेिा केन्र 

कविराि/कविराि मनररक्षक ५/६औ ंआयूिेद-१ 

बैि ४/५औ ंआयूिेद-१ 
रोिगार िेिा केन्र  

 

िडा कायामलय (९ िटा)     

१ िडा िजचि िहायक ५ औ ं प्रशािन िा.प्र.   ९  ९ िटा िडा 
२ कायामलय िहायक िहायक ४ औ ं प्रशािन िा.प्र.  ९  ९ िटा िडा 
 िब इमजन्िमनयर िहायक ५औ ं इमजन्ि मिमभल  ५ ५ िटा िडा 

३ अमिषे्टन्ट िि इजन्िमनयर िहायक ४ औ ं इजन्ि  मिमभल   ४  ४िटा िडा 

िडा कायामलय िफम  िम्िा २७   
 

स्िास्थ्य चौकी िं्या ४     

१ अमिकृि हेअ/अहेि ६ औ स्िास्थ्य/  हे .इम .  १  ४   

२ अ.न.िी ५ औ स्िास्थ्य/क .न .  नमिमङ १  ४   

३ 
अ.हे.ि ५औ स्िास्थ्य/ 

हे .इम .  
हे .इम .  १  ४ 

  

४ अ.न.िी चौथो स्िास्थ्य/क .न .  क न १  ४   

५ अ.हे.ि चौथो स्िास्थ्य/ 
हे .इम .  

हे .इम .  १  ४  

िम्िा २०   
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अनिूुची ८: गाउाँपामलका र अन्िगमिको प्रस्िाविि दरिन्दीको विजत्तय विष्लेषण 

राजसिराङ्ग गाउाँपामलका , कायमपामलका कायामलयको 
प्रस्िाविि दरिन्दीको विजत्तय विष्लेषण 

ि. िं. पदनाि िह िेिा प्रस्िाविि 
दरिन्दी िं्या 

िामिक िावषमक 

बावषमक िम्िा दावयत्ि शरुु िलब 
स्केल 

ग्रडे क.िं.कोष थप बीिा थप िहंगी भत्ता िावषमक िलि 
िम्िा 

पोशाक भत्ता 
िावषमक 

चाडमपिम खचम िावषमक 

१ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि रा.प.िमृिय अप्राविमिक १ ३७९९० १२६७ ३९२५ ४०० २००० ५४६९८४ १०००० ३९२५७ ५९६२४१ 

२ अमिकृि िािौ/आठौ अप्राविमिक १ ४२३८० १४१३ ४३८० ४०० २००० ६०६८७६ १०००० ४३७९३ ६६०६६९ 

३ अमिकृि  छैठौ/िािौ अप्राविमिक ३ ३९८७० १३२९ ४१२० ४०० २००० 
   

५७६६२८ 
१०००० ४११९९ १८८३४८१ 

४ अमिकृि छैठौ/िािौं प्राविमिक ६ ३९८७० १३२९ ४१२० ४०० २००० ५७६६२८ १०००० ४११९९ ३७६६९६२ 
५ अमिकृि छैठौं प्राविमिक १ ३७९९० १२६७ ३९२५ ४०० २००० ५४६९८४ १०००० ३९२५७ ५९६२४१ 
६ िहायकस्िर पााँचौ अप्राविमिक ९ ३०२०० १००७ ३१२१ ४०० २००० ४४०७३६ १०००० ३१२०७ ४३३७४८७ 
७ िहायकस्िर पााँचौ प्राविमिक ९ ३०२०० १००७ ३१२१ ४०० २००० ४४०७३६ १०००० ३१२०७ ४३३७४८७ 
८ िहायकस्िर चौथो अप्राविमिक १ २८६१० ९५४ २९५७ ४०० २००० ४१९०५२ १०००० २९५६४ ४५८६१८ 
९ िहायकस्िर चौथो प्रावििक ३ २८६१० ९५४ २९५७ ४०० २००० ४१९०५२ १०००० २९५६४ १०३१८८६ 
  िम्िा ३४                १७६६९०७२ 
  िडा कायामलय ९  िफम को दरिन्दी वििरणको विजत्तय विश्लषेाण 

१ िहायकस्िर पााँचौ अप्राववनिक ७९ ३०२०० १००७ ३१२१ ४०० २००० ४४०७३६ १०००० ३१२०७ ४३३७४८७ 
३ िहायकस्िर चौथो अप्राववनिक ९ २८६१० ९५४ २९५७ ४०० २००० ४१९०५२ १०००० २९५६४ ४१२७५४४ 
३ िहायकस्िर पााँचौ प्राववनिक ५ ३०२०० १००७ ३१२१ ४०० २००० ४४०७३६ १०००० ३१२०७ २४०९७१५ 
४ िहायकस्िर चौथो प्राववनिक ४ २८६१० ९५४ २९५७ ४०० २००० ४१९०५२ १०००० २९५६४ १८३४४६४ 
  िम्िा २७   १२७०९२१० 

स्िास्थ्य चौकीहरु-४ िफम को दरबन्दीको विजत्तय विश्लषेण  

१ अमिकृि हे.अ./अ.हे.ि. छैटौ स्वास््य ४ ३७९९० १२६७ ३९२५ ४०० २००० ५४६९८४ १०००० ३९२५७ २३८४९६४ 
२ अ.हे.ि पााँचौ स्वास््य ४ ३०२०० १००७ ३१२१ ४०० २००० ४४०७३६ १०००० ३१२०७ १९२७७७२ 
३ अ.न.िी पााँचौ स्वास््य ४ ३०२०० १००७ ३१२१ ४०० २००० ४४०७३६ १०००० ३१२०७ १९२७७७२ 
४ अ.हे.ि चौथो स्वास््य ४ २८६१० ९५४ २९५७ ४०० २००० ४१९०५२ १०००० २९५६४ १८३४४६४ 
५ अ न िी चौथो स्वास््य ४ २८६१० ९५४ २९५७ ४०० २००० ४१९०५२ १०००० २९५६४ १८३४४६४ 

िम्मव २०         ९९०९४३६ 
  ििेट प्रयोिनका लामग िेिा करारबाट पदपूमिम हनुे पदहरु िथा शे्रणीविवहन िफम का पदहरुको विजत्तय विश्लषेण 
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१ िेमडकल अमिकृि िािौ/आठौं स्िास्थ्य १ ४२३८० ० ० ० ० ५०८५६० १०००० ४२३८० ५६०९४० 
२ हे.अ. िहायक पााँचौ स्िास्थ्य २ ३०२०० ० ० ० ० ३६२४०० १०००० ३०२०० ८०५२०० 
३ ल्याब अमिषे्टण्ट िहायक चौथो स्िास्थ्य २ २८६१० ० ० ० ० ३४३३२० १०००० २८६१० ७६३८६० 
४ अ.न.िी िहायक चौथो स्िास्थ्य २ २८६१० ० ० ० ० ३४३३२० १०००० २८६१० ७६३८६० 
५ बैि िहायक चौथो आयिेुद १ २८६१० ० ० ० ० ३४३३२० १०००० २८६१० ३८१९३० 
६ आयिेुद िहायक िहायक चौथो आयिेुद २ २८६१०  ० ० ० ३४३३२० १०००० २८६१० ७६३८६० 
७ नगर प्रहरी 

इमन्चािम 
िहायक चौथो प्रशािन १ २८६१० ० ० ० ० ३४३३२० १०००० २८६१० ३८१९३० 

८ ह ि चा शे्रणीविवहन प्रशािन ४ २४०१० ० ० ० ० २८८१२०     १०००० २४०१० १२८८५२० 
९ िरिफाइकिी 

(वफल्ड िफम ) 
शे्रणीविवहन प्रशािन १ 

२१४८० 
० ० ० ० २५७७६० 

१०००० २१४८० 
२८९२४० 

१० िरिफाइम 
िपुररिेक्षक 

शे्रणीविवहन प्रशािन १ 
२१४८० 

० ० ० ० २५७७६० 
१०००० २१४८० 

२८९२४० 

११ कुजचकार शे्रणीविवहन प्रशािन १ २१४८० ० ० ० ० २५७७६० १०००० २१४८० २८९२४० 
१२ नगर प्रहरी शे्रणीविवहन प्रशािन ४ २१४८० ० ० ० ० २५७७६० १०००० २१४८० ११५६९६० 
१३ टे्रसटर ििारी 

चालक शे्रणीविवहन प्रशािन १ 
२४०१० 

० ० ० ० २८८१२० 
१०००० २४०१० 

३२२१३० 

१४ कायामलय 
िहयोगी 
(कायामलय र 
िडा कायामलय 
िफम ) 

शे्रणीविवहन प्रशािन १७ 

२१४८० 

० ० ० ० २५७७६० 

१०००० २१४८० 

४९१७०८० 

१५ कायामलय 
िहयोगी 
(स्िास्थ्य िंस्था 
िफम ) 

शे्रणीविवहन प्रशािन ११ 

२१४८० 

० ० ० ० २५७७६० 

१०००० २१४८० 

३१८१६४० 

िम्मव १६१५५६३० 
सम्पुणा वर्विय वर्श्लेिणको कुल िम्मव ५६४४३३४
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अनिूुची ९: प्रस्िाविि िंगठन िंरचना (िडा कायामलय) 

 
 

िडा कायामलयको िङ्गठन िंरचना 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

अनिूुची १०: प्रस्िाविि दरिन्दी (िडा कायामलय) 
९ वटा वडा कायाइलयहरुको दरवजदी 

१ िडा िजचि पाचौ प्रशािन/िा .प्र  ९ ९ िडा कायामलयहरुिा 
 िब इमजन्िमनयर पााँचौ इमजन्ि/िा.प्र. ५ ५ िटा िडा कायामलयहरुिा 
३ कायामलय िहायक चौथो प्रशािन/िा .प्र  ९ ९ िटा िडा कायामलयहरुिा 
४ अमिषे्टन्ट िि इजन्िमनयर चौथो इमन्िी/मिमभल ४ ४ िटा िडा कायामलयहरुिा 
   िम्िा िङ्ख्या २७  

 
अनिूुची १३: प्रस्िाविि िंगठन िंरचना (स्िास्थ्य चौकी) 

 
स्िास्थ्य चौकीको िङ्गठन िंरचना 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

अनिूुची १४: प्रस्िाविि दरिन्दी (स्िास्थ्य चौकी) 
स्िास्थ्य चौकी ४ िटा 

१ अमिकृि हे.अ./अ.हे.ि. ६औ ं स्िास्थ्य/ हे .इम .  १  ४ 
२ अ.न.िी ५औ ं स्िास्थ्य/क .न .  १  ४ 
३ अ.हे.ि ५औ ं स्िास्थ्य/ हे .इम .  १ ४ 
४ अ.न.िी ४औ ं स्िास्थ्य/क .न .  १  ४ 
५ अ.हे.ि ४औ ं स्िास्थ्य/ हे .इम .  १  ४ 
  िम्िा   ५ २० 

वडा िनमनत 

वडा अध्यक्ष 

वडा िनचव 

योििा तथा प्राववनिक इइकाइ प्रशािि तथा िामुदानयक िेवा इइकाइ 

स्िास्थ्य व्यिस्थापन िमिमि   )स्िर िडा (  

इमन्चािम 

िािदुावयक स्िास्थ्य िथा खोप िेिा 

 

िाि ृजशश ुस्िास्थ्यिेिा 

 

बवहरंग िेिा 



38 
 

केजन्रय अनदुान  ििेिबाट पदपूमिम गररएका करार िेिाका पदहरु 

ि  .िं .  पद नाि शे्रणी/िह िेिा / ििूह 
िाविक 
दरिन्दी 

प्रस्िाविि 
दरिन्दी 

थप/ 
िट 

कैवफयि 

१ रोिगार िंयोिक अमिकृिस्िर प्रशािन १ १  केजन्रय अनदुान 
२ िूचना प्रविमि अमिकृि अमिकृिस्िर विविि १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
३ MIS अपरेटर िहायकस्िर पााँचौ प्राविमिक १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
४ प्राविमिक िहायक िहायकस्िर पााँचौ इजन्ि १ १  केजन्रय अनदुान ििेि 
५ वफल्ड िहायक िहायकस्िर 

चौथो 
विविि 

१ 
१  

केजन्रय अनदुान ििेि 

६ पोषण स्ियंिेिक िहायकस्िर 
चौथो 

 
१ 

१  
केन्रीय अनदुान ििेि 

७ हे.अ. िहायक पााँचौ स्िास्थ्य ३ ३  आिारभूि स्िास्थ्य 
केन्रको लामग केन्रीय 

अनदुान 
८ जश.अ.हे.ब. िहायक पााँचौ स्िास्थ्य ३ ३  
९ अ.न.िी. िहायक चौथो स्िास्थ्य ६ ६  
 िम्िा   १८ १८   

 
 

ििेट प्रयोिनका लामग िथा शे्रणीविवहन पदहरुको वििरण 

ि  .िं .  पद नाि शे्रणी/िह िेिा / ििूह प्रस्िाविि 
दरिन्दी 

कैवफयि 

१ िेमडकल अमिकृि िािौ/आठौं स्िास्थ्य/हे.इम. १  
२ हे.अ. पााँचौ स्िास्थ्य/हे.इम. २  
३ ल्याब अमिषे्टण्ट िहायक चौथो स्िास्थ्य/ल्याब २  
४ अ.न.िी. िहायक चौथो स्िास्थ्य/क.न. २  
५ बैि िहायक चौथो आयिेुद १  
६  नगर प्रहरी इमन्चािम िहायक चौथो प्रशािन १  
७ ह ि चा शे्रणीविवहन प्रशािन ४  

८ हेमभ ििारी चालक शे्रणीविवहन प्रशािन १  

९ िरिफाइकिी  शे्रणीविवहन प्रशािन १  

१० िरिफाइम िपुररिेक्षक शे्रणीविवहन प्रशािन १  

११ कुजचकार शे्रणीविवहन प्रशािन १  

१२ नगर प्रहरी शे्रणीविवहन प्रशािन ४  

१३ टे्रसटर ििारी चालक शे्रणीविवहन प्रशािन १  

१४ कायामलय िहयोगी शे्रणीविवहन प्रशािन १७  कायामलय र िडाको ििेि 

१५ कायामलय िहयोगी शे्रणीविवहन प्रशािन ११ स्िास्थ्य िाँस्थाहरु िफम  

 िम्िा   ५०  

 
gf]6 M  
!= s=c=, sf=;=, x=;=rf, OnS6«Ll;og, KnDa/, dfnL, s'rLsf/, bdsn x]n\k/, h:tf kbx? o; cl3 :yfoL kbk"lt{ ePsf] 

eP ;f]xL kbdf :jt b/aGbL sfod /x]sf] dflgg] /  >]0fL ljlxg kbsf ;a} k|sf/sf kb tyf gu/ k|x/Lx?nfO{ ah]6 

k|of]hgsf] nflu dfq b]vfOPsf] 5 . pNn]lvt kbx?df :yfoL gePsf] cj:yfdf s/f/ ;]jfdf lng ;lsg] 5 . ;fy} 

ufpFkflnsfsf] /fh:j cfDbfgLsf cfwf/df cfjZostf cg';f/ cGo sd{rf/L s/f/ ;]jfaf6 lng ;lsg] 5 . 
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अनिूुची १५: िंगठन िंरचनािा आिाररि शाखा उपशाखा िथा इकाइको वििरण 

 गाउाँपामलकाको िङ्गठन िंरचनािा आिाररि शाखा िथा इमकाइमको वििरण 
राजसिराङ्ग गाउाँपामलकाको प्रस्िाविि नयााँ िङ्गठन िंरचना अनिुार कायमपामलकाको कायामलय अन्िगमि देहाय बिोजििका  शाखा 
उपशाखाहरू िथा इमकाइम रहनेछन । िो अनिुार प्रत्येक शाखा अन्िगिम मनम्नानिुार उपशाखाहरूको रहने छ । 

    १.= िािमिमनक प्रशािन िथा व्यिस्थापन शाखा  
• िािान्य प्रशािन िथा िनशिी व्यिस्थापन उपशाखा  

• िूचना,िंचार िथा प्रविमि एिं िशुािन उपशाखा 
• िािमिमनक खररद िथा व्यिस्थापन उपशाखा 
• िहकारी,उद्योग िथा व्यििाय उपशाखा 
• िोिपछु िथा दिाम चलानी उपशाखा 
• िािाजिक िरुक्षा िथा पंजिकरण इमकाइम 
• िडा कायामलयहरु ९ िटा 
• िूरक्षा इमकाइम                               

२.योिना िथा पूिामिार विकाि शाखा 
• पूिामिार विकाि उपशाखा 
• भिन मनिामण िथा नसशा इमिािि उपशाखा 
• िािािरण िंरक्षण िथा विपद् व्यिस्थापन उपशाखा 

३.स्िास्थ्य िेिा शाखा 
• स्िास्थ्य चौकी िथा आिारभिू स्िास्थ्य केन्रहरु 

• रासिीराङ्ग आिारभिू अस्पिाल 
 ४.जशक्षा िथा िािाजिक विकाि शाखा 

• जशक्षा,यूिा िथा खेलकुद उपशाखा 
• िवहला,बालबामलका िथा िेष्ठ नागररक उपशाखा 
• वििालयहरु  

५.कृषी विकाि शाखा 
• कृषी िेिा केन्रहरु 

६.पशपंुक्षी विकाि शाखा 
• पश ुिेिा केन्रहरु 

७.आमथमक प्रशािन िथा रािश्व  शाखा 
• रािश्व उपशाखा 
• रािश्व िंकलन केन्रहरु 

   ८. आन्िररक लेखा पररक्षण इमकाइम 
९. रोिगार िेिा केन्र 

१०.आयिेुद औषिालय िथा नागररक आरोग्य केन्र 

११.कानून शाखा 
• िेलमिलाप केन्रहरु 

     
            

  



40 
 

अनिूुची १६:  शाखा,उपशाखा िथा इकाइको कायमवििरण 

 गाउाँ कायमपामलका कायामलयको िङ्गठन िंरचनािा आिाररि शाखाहरु/शाखाहरू/इमकाइम  
अन्िगमि उपशाखाहरूको कायमवििरण देहाय अनिुार हनुेछ । 

 

                            िािमिमनक प्रशािन िथा व्यिस्थापन शाखा 
िािान्य प्रशािन िथा िनशिी व्यिस्थापन 
उपशाखा  
िूचना,िंचार िथा प्रविमि एिं िशुािन उपशाखा  
िािमिमनक खररद िथा व्यिस्थापन उपशाखा  
िहकारी,उिोग िथा व्यििाय उपशाखा  
िोिपछु िथा दिाम  चलानी उपशाखा  
 िािाजिक िरुक्षा िथा पंजिकरण इमकाइम 
 िरुक्षा इमकाइम 
िडा कायामलयहरु ९ िटा  

 

 

िािमिमनक प्रशािन िथा व्यिस्थापन शाखाको कायमवििरण 

• गाउाँपामलका र अन्िगमि िडाहरूको िंगठनात्िक स्िरुप (दरिन्दी श्रृिना खारेि) िम्बन्िी कायम, 
• किमचारी प्रशािन िम्बन्िी कायम, 
• िनशजि विकाि िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकाको िेिा व्यिस्थापन िथा मनरीक्षणिम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकाकको िावषमक बिेट ििुमिा (िािारण) एिं बिेट प्रशािनिम्बन्िी, 
• लेखापरीक्षण एिं बेरुि ुफछ्र्यौट िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकामभिको आन्िररक िरुक्षा एिं आन्िररक व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम, 
• िस्िगुि िहायिाको पररचालन, व्यिस्थापन एिं अनगुिनिम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलका अन्िगमिका िािग्रीहरूको खररद, भण्डारण र व्यिस्थापनिम्बन्िी कायम, 
• किमचारी बैठकिम्बन्िी कायमहरू, 

• अन्िर शाखा बीच ििन्िय प्रणाली स्थापनािम्बन्िी कायमहरू, 

• शाखा अन्िगमिका कायमहरूको मनणमयिार बनाउने, िंग्रह गने िम्बन्िी कायम, 
• शाखा अन्िगमिका परुाना कागिपि िलु्याउने िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँ र िडा कायामलहरुको आमथमक, प्रशािमनक िथा भौमिक जस्थमिको व्यिस्थापकीय पक्षहरूको मनरीक्षण 

र कायमिाही िम्बन्िी कायम  

• किमचारीहरुको अमभलेख व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम । 

• स्थानीय िेिाको व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम 
• गाउाँ िभाको बैठक व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम 
• शाजन्ि िरुक्षा िम्बन्िी कायम 
• कानून बिोजिि स्थानीय िेिाको गठन, िञ्चालन र व्यिस्थापन गने, गराउने िम्बन्िी कायम . 
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• स्थानीय िहको िंगठन विकाि, िनशजि व्यिस्थापन र िृजत्त विकािगने, गराउने िम्बन्िी कायम . 

• कानून बिोजिि स्थानीय िहको िंगठन िंरचना िथा दरबन्दी मनिामरण गने, गराउने िम्बन्िी कायम . 

• स्थानीय िहिा ििायोिन भई आउने किमचारीको व्यिस्थापन, उपयोग र ििन्िय िम्बन्िी कायम . 

• स्थानीय िेिाको व्यिस्थापनिा िूचना िथा िञ्चार प्रविमिको उपयोग, प्रििमन र मनयिन िम्बन्िी कायम .  

सवमवन्य प्रशवसन तथव िनशक्ती व्यर्स्थवपन उपशवखवको कवयावर्र्रण 

• स्थानीय िेिाको व्यिस्थापन िम्िन्िी नीमि,िापदण्ड,िेिा शिम मनिामरण िथा मनयिन, 
• कायामलयको दैमनक प्रशािन िञ्चालन लगायि किमचारी प्रशािन र व्यिस्थापन िम्िन्िी काननू बिोजिि 

गनम िोवकएका िि ैकािहरू  

• कायामलय र अन्िगमि इमकाइहरूको शाजन्ि िरुक्षा, पालोपहरा, िरिफाइम व्यिस्था 
• िािमिमनक विदा, उत्िि, िािा, पिम, उपािी िथा विभषूण िम्िन्िी कािहरू , 
• कायामलय र अन्िगमि कायमरि ििै किमचारी िथा पदामिकारीहरूको क्षििा विकाि िम्िन्िी कायमिि 

ििुमिा िथा कायामन्ियन , 
• कायमपामलका बैठक लगायि विमभन्न िमिमि उपिमिमिहरूको बैठक व्यिस्थापन, मनणमय पजुस्िका 

ियारी,मनणमय प्रिाणीकरण, मनणमय वििरण, मनणमय िािमिमनक गने  

•  गाउाँपामलकाको िफम बाट मिलाउन ुपने जशष्टाचार व्यिहार िम्िन्िी कािहरू िथा अन्िरामविय र राविय 
िम्िन्िका ििै वकमििका कािहरू  

• बावषमक खरीद योिना ियारी िथा स्िीकृि िम्िन्िी काि, िािमिमनक खरीदका लामग शाखा,उपशाखागि 
िांग िंकलन, िोवकए बिोजिि िािमिमनक खरीद प्रकृया प्रारम्भ गने ,  

• ििै प्रकारका जिन्िी िालिािानको लगि अध्यािमिक गने, िािान आपूिी िथा भण्डारणको उचीि 
व्यिस्था, िालिािानहरूको ििमि िंभार िथा िािमिमनक िम्पत्तीको व्यिस्थापन एिं िंरक्षण िम्िन्िी 
काि, बावषमक जिन्िी मनरीक्षण गराइ बावषमक प्रमििेदन ियार गरी पेश गने। 

• िािमिमनक खरीद मनयिािली बिोजिि खरीद इमकाइको कायम जिम्िेिारी मभिका कािहरू । 

• गाउाँको िरिफाइम िम्िजन्ि कािहरू,फोहर व्यिस्थापन, िनचेिनािूलक कािहरू, हररयाली प्रििमन िथा 
िंरक्षणका कािहरू , 

• गाउाँ िभाको बैठक व्यिस्थापनगने ।  

• गाउाँ िभाको मनणमय कायामन्ियन गने गराउने ।  

• स्थानीय बिार, पावकम ङ्गस्थल व्यिस्थापनिा िहयोग गने । 

•  गाउाँ कायमपामलकाले िोकेका गाउाँ प्रहरी िम्बन्िी नीमि, योिना, कायमिि बिोजििका कायम गने  

• गाउाँ िरिफाई िम्बन्िी िापदण्ड कायामन्ियन र किरु उपर छानविन र अनिुन्िान गने। 

• स्थानीय न्यावयक िमिमिले गरेका आदेश, फैिला कायामन्ियनिा िहयोग गने । 

• स्थानीय िहको कायामलय पररिर, िम्पदा, िािमिमनक, ऐलानी, पमिम िग्गा, िािमिमनक भिन िथा भौमिक 
पूिामिारको िंरक्षण र िरुक्षा गने । 

• विपद् व्यिस्थापनिा िहयोग गने । 

 

;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f OsfOsf] sfo{ ljj/0f 

• ;‹Lo ;/sf/af6 pknJw ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd cGtu{t eQf jf a[QL kfpg] ;j}sf] nut 

cBfjlws ug{], tf]lsP adf]lhddfl;s a[QL ;'ljwf pknJw u/fpg], 
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• JolQmut #^ gfd bt{f ( hGd, d[To', ljjfx, a;fO{;/fO{, ;DjGw laR5]b / wd{k'q wd{k'qL ;DjGwL 

clen]v cBfljws / Joj:yfkg, cfw'lgs k|ljlwsf] k|of]uaf6 36gf bt{fsf] k|df0f kq ljt/0f 

nufot lgoldt k|ltj]bg k|:t'tL , 

• ;fdflhs ;'/Iffsf] sfo{fGjogsf] nflu ;‹ / k|b]z tyf :yfgLo txdf cfjZos ;Dks{, ;dGjo 

tyf ;xsfo{ ug{] , 

• ;fdflhs ;'/Iff tyf ;'ljwfsf] ljt/0f Joj:yfkg sfo{ ug{], 

• ;fdflhs ;'/Iff k|fKt ug{] gful/sx?sf] /]s8{ Joj:yfkg ug{], 

• ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo sfo{qmd ;~rfng ;DaGwL sfo{df ;xof]u ug{], 

• :yfgLo ;fdflhs ;'/Iff of]hgf / Joj:yfkg tyf cfjZos tYof+s ;+sng Pj+ Joj:yfkgsf 

sfo{df ;xof]u ug{], 

• ;fdflhs ;'/Iffsf] sfo{fGjogsf] ;Gbe{df b]lvPsf låljwfx? x6fpg ;‹, k|b]z;Fu ;Dks{, ;dGjo 

ug{], 

• cfw'lgs k|ljlwdfkm{t JolQmut 36gf bt{f -hGd, d[To', ljjfx, a;fO{;/fO{, ;DaGw ljR5]b / wd{k'q 

wd{k'qL_, ;DaGwL sfo{ ug{], 

• hGd, d[To', ljjfx, a;fO{ ;/fO{ ;DaGwL ;+zf]wgsf] sfo{ ug{ k]z ug{], 

• 36gf bt{fsf] clen]v b'?:t ?kn] ;'/lIft /fVg] Joj:yf ldnfpg], 

• cfjZos k/]sf] ;dodf t'?Gt /]s8{ pknAw x'g] u/L sDko'6/ k|0ffnLdf cfj4 ug{], 

• cfkm\gf] sfo{ If]q;Fu ;DalGwt ;"rgf tyf hfgsf/L k|jfx ug{], 

• cfkm\gf pkzfvf cGtu{tsf ;xfos :t/sf sd{rf/Lx?sf] sfo{ ljj/0f tof/ u/L pknAw u/fpg 

zfvfdf l;kmfl/; ug{], 

• lhDdf /x]sf] /lh:6/ clen]v, k|ltj]bg kmfOn tyf cGo ;DklQsf] b'?:t / ;xL Joj:yf 

ug{],u/fpg] tyf sd{rf/Lx? ;?jf x'Fbf cfkmgf] lhDdfdf /x]sf] ;fdfgx?sf] a/a'emf/y ug{], 

• pkzfvf cGt/ut ;Dkfbg x'g] sfd sf/jfxLx? ;dodf x'g'kg{] Joj:yf ug{], sfo{;Dkfbg x'g 

g;s]df ;f]sf] k"0f{ hjfkmb]lxtf jxg ug{], u/fpg], 

िोिपछु िथा दिाम चलानी उपशाखाको कायमवििरण 

• गाउाँपामलकािा आएका पिहरु दिाम गने प्रिखु िा उपप्रिखु िंग पेश गनम पने प्रकृमिका भए िम्बजन्िि 
मनिी िजचिालयिा िझुाउने िम्बन्िी कायम, 

• कायामलयिा आएका पिहरु दिाम गने र प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि िम्बजन्िि शाखािा िझुाउने िम्बन्िी 
कायम 

• कायामलयका पिहरु चलानी गरी िम्बजन्िि मनकायिा पठाउन ेिम्बन्िी कायम, 
• अन्य कायामलयहरुिाट आएको िूचना टााँि गने र िचुलु्का ियार गरी पठाउने कायम, 
• विमभन्न फारािहरु र िूचना वििरण िम्बन्िी कायम, 

िचुना,िंचार िथा प्रविमि एिं िशुािन उपशाखाको कायमवििरण 

• िूचना िथा अमभलेख केन्रको स्थापना िथा िञ्चालन कायम, 
• स्थानीय िथ्याङक िंकलन, प्रशोिन, अमभलेजखकरण गने, 

• आिारभिू िथ्याङ्क िङ्कलन र प्रशोिन गरी िूचना प्रणालीिा आिििा र पाश्र्ि जचि िथा श्रोिनसिाको 
अद्यािमिक एिं अमभलेख राख्न,े 

• िूचना िंचार प्रविमि िथा अमभलेख शाखािा भएका िूचना आिश्यक पने िेिाग्राही िा िंस्थालाई उपलब्ि 
गराउने, 
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• िूचना िथा िञ्चार प्रविमििा आिाररि िथ्याङ्क कम््यूटराइज्ड गने र कम््यूटराइज्ड भएका वििरणहरुलाई 
िरुजक्षि रुपिा राख्न,े 

• गाउाँपामलकाको गमिविमि स्िाररका प्रकाशन गने र गाउाँपामलकाको गमिविमिहरु स्थानीय स्िरका पिपमिका 
र एफ.एि.िा आिश्यकिा अनिुार उपलब्ि गराउने, 

• कानून पाररि भएपमछ प्रिाजणि गराई िम्बजन्िि मनकायिा पठाउने र रािपििा प्रकाजशि गरी िेििाइटिा 
राख्न,े 

• िािाजिक िरुक्षा िम्बन्िी स्थानीय िथ्याङ्क र िूचना व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम, 
• प्रदेश िथा िंििाँग िथ्याङ्क एिं िूचना आदानप्रदान र ििन्िय िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकाको आिमिक िथा िावषमक कायमिि र बिेटिम्बन्िी कायमहरु एफ.एि. प्रिारण र िंचार 

• प्रविमििम्बन्िी आफ्नो क्षेिमभि इन्टरनेट िेिा, टेमलिेन्टर, केिलु िथा िारविहीन टेमलमभिन प्रिारणको 
अनिुमि, निीकरण र मनयिन िम्बन्िी काय गने, 

• एक िय िाटिम्िको एफ.एि. रेमडयो िञ्चालन अनिुमि, निीकरण र मनयिन िम्बन्िी कायम, 
• िूचना िथा िञ्चार प्रविमििा ििमिािारण िनिाको िहि र िरल पहुाँच र उपयोग िम्बन्िी कायम, 
• विकािका लामग िंचामलि आयोिनाहरूको अमभलेख व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकािा इन्टरनेट िेिा, टेमलिेन्टर, केिलु िथा िारविहीन टेमलमभिन प्रिारणको अनिुमि, निीकरण 

गने, 

• िावषमक विकाि कायमिि, आयोिना ििुमिा िथा कायामन्ियनिा आिश्यक िहयोग गने, 

• विकाि आयोिना िथा पररयोिना िञ्चालनको आमग आिश्यक िहयोग गने, 

• गाउाँ क्षेिमभि इन्टरनेट िेिा, टेमलिेन्टर, केिलु िथा िारविहीन टेमलमभिन प्रिारणको अनिुमि, निीकरण 
िम्बन्िी अिस्थाको अमभलेख राखी िेिा कायमिा आिश्यक कायम गने, 

• िूचनाको हकको प्रचलनको लामग मनणमय र आदेश बिोजिि िूचना प्रिाह गने, 

• विविि िथ्याङ्क िङ्कलन र प्रशोिन गरी िूचना प्रणालीिा आिििा गरी अमभलेख दरुुस्ि राख्ने, 
• िानि विकाि िूचकाङ्क, रािश्व िथा आयव्यय ििेिको िथ्याङ्क िङ्कलन र प्रशोिन गरी िूचना प्रणालीिा 

आिििा र पाश्र्ि जचि िथा श्रोि नसिाको अद्यािमिक एिं अमभलेख राख्ने, 
• गाउाँपामलकािा भएका प्राकृमिक श्रोिको अमभलेख (प्रोफाईल) ियार गरी ध्भद कष्िभ िा राख्ने, 
• गाउाँपामलकाका िबै किमचारीहरुलाई विद्यिुीय शािन, िूचना िथा िंचार प्रविमि िम्बन्िी आिारभिू ज्ञान 

आदान प्रदान गराउने, 
• विद्यिुीय शािन स्थापनाको िििा कायामलय/िडाको इन्टरनेट िेिा, वि िाइफाई व्यिस्थापन, िेििाइट, 

मडजिटल नागररक िडापि, ई. हाजिरी, िािवुहक एि.एि.एि., अमडयो नोवटि िोडम, िोिाइल एज्लकेिन 
िस्िा कायमिा िहयोग गने, 

• शाखाको कायमक्षेििाँग िम्बजन्िि िूचना िथा िानकारी प्रिाह गने, 

• जिम्िा रहेको रजिस्टर अमभलेख, प्रमििेदन फाइल िथा अन्य िम्पजत्तको दरुुस्ि र िही व्यिस्था गने, 

• गराउने िथा किमचारीहरु िरुिा हाँूुदा आफनो जिम्िािा रहेको िािानहरुको बरबझुारथ गने िथा गनम 
लगाउने, 

• िियिा कायमिम्पादन हनु निकेिा िोको पूणम ििाफदेवहिा िहन गने, 
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िािमिमनक खररद िथा व्यिस्थापन उपशाखाको कायमवििरण 

• शाखा प्रिखुले प्रत्यायोिन गरेको रकिको मििामभि रही जिन्िी िािानहरुको िाग फाराि, खररद आदेश 
िथा दाजखला ररपोटम स्िीकृि गने । 

• प्रत्येक शाखा, उपशाखा िथा इकाइबाट स्िीकृि िाग फाराि अनिुार िाग भइ आएको जिन्िी िािान 
िौज्दाििा भए उपलब्ि गराउने, िोज्दाि नभए आिश्यक प्रविया प¥ुयाई बिारबाट खररद गरी उपलब्ि 
गराउने । 

• खचम भई िान ेजिन्िी िािान र खचम भई निान ेजिन्िी िािानको बेग्ला बेग्लै रजिष्टर खडा गने र प्रिखु 
प्रशािकीय अमिकृिबाट प्रिाजणि गराई अमभलेख राख्न े। 

• खररद गरी िा िस्िगुि िहायिा िा कुन ैपमन प्रकारबाट आएका िालिािान प्राप्त भएको मिमिले िीन ददन 
मभि आम्दानी बााँध्ने । 

• जिन्िी मनरीक्षण पजुस्िका खडा गरी मनरीक्षण गराउने, िालिािानको िरुक्षा, ििमि, िंभार, मललाि विवि, 

हानी नोसिानी आदद पक्षहरुिा मनरीक्षकबाट प्रमििेदन प्राप्त गने । 

• कायामलय ििान र मनिामण िािग्री मनयिानिुार िोझै, कोटेशन, टेण्डरद्वारा आपूमिम गने कायमबाहीका लामग 
पेश गने र मनणमय भए बिोजिि खररद गने, दाजखला गने र वििरण गने । 

• नयााँ आमथमक िषम िरुु भएको १५ ददन मभि अजिल्लो आमथमक िषमको जिम्िेिारी िाने, जिन्िी िौज्दािको 
िावषमक वििरण ियार गने र प्रिाजणि गराउने । 

• व्यजिगि र िहायक जिन्िी खािा राख्न े। 

•  गाउाँपामलकाको भौमिक िथा चल अचल िम्पजत्तको अमभलेख राखी िो को िरुक्षा एिि ्ििमि िंभारको 
व्यिस्था मिलाउने । 

• कायामलयलाई आिश्यक पने छपाई िम्बन्िी कायमको व्यिस्था गने । 

• नगदी रमिद िथा अन्य आिश्यक रमिदहरु छपाई िियिै उपलब्ि गराउने र िोको रेकडम रमिद 
मनयन्िण खािािा राख्न े। 

• ििारी िािन िथा ढुिानी िािनहरुको ब्ल ुबकु राख्न ेर ररन्यू गने िथा लगिकु राख्ने । 

• दैमनक खचम हनुे िािानहरुको फाराि अुनिार अमभलेख राख्न े। 

• कायामलयलाई आिश्यक पने िर िग्गा आदद खररद िा भाडािा मलनपुने भएिा आिश्यक व्यिस्था 
मिलाउने । 

• ििमि गदाम पमन काि नलाग्ने अथिा ििमि गनम निवकन े िािानहरुको मललािका लामग आिश्यक 
कारबाही चलाउने । 

• राविय चाडपिम िथा विमभन्न िभा, ििारोह, कायमििहरुिा आिश्यक िािाग्रीको व्यिस्था मिलाउने । 

• प्रत्येक शाखा, उपशाखा िथा इकाइहरुलाई आिश्यक जिन्िी िािानको लगि िंकलन गरी आगािी 
आमथमक िषमको बिेटिा ििािेश गनम पेश गने । 

• प्रत्येक शाखा, उपशाखा र इकाइहरुिा रहेका जिन्िी िालिािानको अमभलेख ठीक दरुुस्ि राख्न े। 

• कायामलयिा वफिाम नआउने गरी मनकािा भएको िािानको हस्िान्िरण िम्बन्िी कायम गने । 

• जिन्िी िािान खरीद भई विल भिुानी गदाम आिश्यक कागिपि ििेि िंलग्न गरी आमथमक प्रशािन 
शाखािा पठाउन े। 

    शाखा प्रिखुले प्रत्यायोिन गरेका एिं लाए अहएका अन्य कायमहरु गने । 
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;xsf/L, pBf]u tyf Joj;fo pkzfvfsf] sfo{ljj/0f 

• ;xsf/L ;+:yf Pjd\ ;xsf/L art tyf C0f kl/rfng ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08 

sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• :yfgLo ;xsf/L ;+:yf bt{f, cg'dlt, vf/]hL / lj36g ug{] . 

• ;xsf/L ;DaGwL :yfgLo tYof+s Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg ug{] .  

• :yfgLo ;xsf/L If]qsf] k|jw{g, kl/rfng / Ifdtf clej[l4 ug{] . 

• n3', 3/]n' / ;fgf pBf]usf] bt{f, gljs/0f, vf/]hL / lgodg, ljsf; / k|jw{g ug{] .  

• pBdzLntf k|jw{g ug{] . 

• :yfgLo Jofkf/ afl0fHo, cfk"lt{, ahf/ Joj:yfkg tyf cg'udg / pkef]Qmf clwsf/ Pjd\ lxt 

;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• :yfgLo ahf/ tyf xf6 ahf/ Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo j:t'x?sf] pTkfbg, cfk"lt{ tyf lgsf;L k|If]k0f, d"n\o lgw{f/0f / cg'udg ug{] . 

• :yfgLo Jofkf/ afl0fHo ;DaGwL k"j{fwf/ ug{] . 

• :yfgLo j:t' / ;]jf Jofkf/sf] d"n\o tyf u'0f:t/sf] cg'udg / lgodg ug{] . 

• :yfgLo :t/sf Jofkfl/s kmd{ bt{f, cg'dlt, gljs/0f, vf/]hL / lgodg ug{] . 

• :yfgLo Jofkf/sf] tYof+s k|0ffnL ug{] . 

• lghL If]q;Fu ;dGjo / ;xsfo{ ug{] . 

• :yfgLo Jofkf/ kj{w{g, ;xhLs/0f / lgodg ug{] . 

• :yfgLo af}l4s ;DklQsf] ;+/If0f, k|jw{g / clen]vf+sg ug{] . 

• pkef]Qmf ;r]tgf clej[l4 ug{] . 

• n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] bt{f, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg ;DaGwL sfo{, 

• vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08 ;DaGwL sfo{, 

• 9'Ëf, lu§L, afn'jf, g'g, df6f], v/L 9'Ëf, kmfo/ Sn] tyf :n]6 cflb vfgLhGo j:t'sf] ;+/If0f, 

ljsf;, pTvgg| pkof]u ;DaGwL bt{f, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• vfgL tyf vlgh kbfy{ ;DaGwL ;"rgf tyf tYofÍ ;Íng, clen]vg tyf Joj:yfkg ;DaGwL 

sfo 

 

िरुक्षा इकाइको कायमवििरण 

• गाउाँपामलकाको कायामलय िथा िािहिका कायामलयको िरुक्षा िम्बन्िी कायम,  
• फूटपाथ व्यिस्थापन, छाडा पश ुचौपायको व्यिस्थापन िथा बिार व्यिस्थापन गने िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकाले िारी गरेको म्याद िािेली गने िाथै फैिला कायामन्ियनिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकाका नीमि, कानून, िापदण्ड, मनणमयहरु कायामन्ियनिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँक्षेिको ििमिमनक िम्पजत्तको िंरक्षण िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकािा हनुे िभा ििारोह, परम्परा िथा िािा चाडपिमको व्यिस्थापनिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँ िस्िी िरिफाई िम्बन्िी िापदण्डको कायामन्ियन र किूर उपर छानविन िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय न्यावयक िमिमिले गरेका आदेश, फैिला कायामन्ियनिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• कायामलय पररिर, िम्पदा, िािमिमनक, ऐलानी, पमिम िग्गा, िािमिमनक भिन र पूिामिारको िंरक्षण र िरुक्षा, 
• विपद्व्यिस्थापन कायमिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• िडक िापदण्ड उलंिन, अमिििण मनयन्िण र फूटपाथ व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय बिार िथा पावकम ङ्ग स्थलको व्यिस्थापनिा िहयोग गने गराउने, 
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• मनयमिि रुपिा गाउाँ क्षेि मनरीक्षणको व्यिस्था मिलाउने । 

• विना इिािि मनिामण भएका भौमिक िंरचनाहरुको स्थलगि अध्ययन गरी कायामलयिा प्रमििेदन पेश गने, 

• िािमिमनक स्थलिा िथाभािी फोहोरिैला फाल्न ेकायमिा मनयन्िण गने िथा िम्झाई िझुाई गने कायम, 
• व्यििायीहरुले  गाउाँपामलकािा व्यििाय दिाम गरे नगरेको अनगुिन गने कायम, 
• गाउाँपामलकाको ईिािि पि अनिुार िम्बजन्िि व्यापारीले व्यििाय िञ्चालन गरे नगरेको मनयमिि 

अनगुिन गने र िो िानकारी िम्बन्िीि शाखालाई गराउने, 
• अव्यिजस्थि पावकम ङलाइ व्यिजस्थि पानम जिल्ला ट्रावफक प्रहरीिाँग ििन्िय गने कायम, 
• कानूनले मनषेि गरेका खाद्य पदाथम बेचविखन बन्द गनम लगाउने कायम, 
• गाउाँ क्षेिमभि रहेको िेिारीिे िथा ििृक अिस्थािा रहेका िनािरहरु पाइएिा हटाउने व्यिस्था मिलाउन े

कायम, 
योिना िथा पूिामिार विकाि शाखा 

पूिामिार विकाि उपशाखा  
भिन मनिामण िथा नसशा इमिािि उपशाखा  

िािािरण,िंरक्षण िथा विपद् व्यिस्थापन उपशाखा  
 

योिना िथा पूिामिार विकाि शाखाको कायमवििरण 
• :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg 

ug{] . 

• :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, emf]n'Ë] k'n, k'n];f, l;+rfO{ / t6aGwg ;DaGwL :yfgLo txsf] 

u'?of]hgf th{'df, lgd{f0f / :t/f]Ggltsf cfof]hgf klxrfg, cWoog, sfo{fGjog, dd{t, ;Def/ / lgodg ug{] . 

• :yfgLo ;fgf ;tx tyf e"ldut l;+rfO{ k|0ffnLsf] ;~rfng, dd{t ;Def/, ;]jf z'n\s lgw{f/0f / ;+sng 

Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo t6aGw, glb tyf klx/f] lgoGq0f tyf gbL Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}sln\ks ph{f ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 / of]hgf sfo{fGjog 

/ lgodg ug{] . 

• hg;xeflutfdf cfwfl/t :jb]zL nufgLnfO{ k|fyldstf lbO{ hn;|f]tsf] ax'pkof]uL ljsf;sf sfo{qmdsf] th{'df 

/ sfo{fGjog ug{] . 

• ;fgf hnljB't cfof]hgf ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th{'df, sfo{fGjog / lgodg 

ug{] . 

• :yfgLo ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg ug{] . 

• :yfgLo vfg]kfgL ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• ;j{;fwf/0fnfO{ :jR5 vfg]kfgLsf] pknAwtf, vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg / dx;'n lgw{f/0f  ug{] . 

• विकाि आयोिना िथा पररयोिना िम्िन्िी नीमि कानून िापदण्ड ििुमिा र मनयिन , 
•  गाउाँपामलकाको आिमिक िथा दीिमकालीन विकाि गरुूयोिना मनिामण िम्िन्िी काि , 
• िहभामगिािूलक प्रकृयािा आिाररि गाउाँ स्िरीय बावषमक योिना ििुमिा िम्िन्िी कािहरू ,  

• गाउाँिभाबाट स्िीकृि बावषमक विकाि कायमििको कायामन्ियन,उपभोिा िमिमि पररचालन, कायमििको 
अनगुिन, आिमिक ििीक्षा िथा िूल्यांकन िम्िन्िी कािहरू , 

• शहरी पूिामिार विकािका लामग यािायाि गरुूयोिना ििुमिा, यािायाि िम्िन्िी नीमि, मनयि, िापदण्ड मनिामरण 
िथा मनयिन , 

• गाउाँ स्िरीय िडक िथा यािायाि व्यिस्था िम्िन्िी कािहरू , 
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• विद्यिु,उिाम िथा िडक बत्ती िम्िन्िी काि , 
• मिंचाइम िथा िल उत्पन्न प्रकोप मनयन्िण िम्िन्िी काि , 
• ििह िथा भिूीगि खानपेानी आयोिना कायामन्िय र िदुृढीकरण िम्िन्िी काि , 
• गाउाँिभाबाट स्िीकृि बावषमक विकाि कायमििको विस्ििृ आयोिना प्रमििेदन (DPR) ियारी,  

• कायामन्ियनिा रहेका आयोिना,पररयोिना, कायमिििा प्राविमिक रेखदेख िथा िपुररिेक्षणका िाध्यिले 
गणुस्िरीयिा कायि गने,  

• िडा स्िरिा िञ्चालन हनुे आयोिना/कायमिििा प्राविमिक िेिा उपलव्ि गराउने ,  

• भ-ूउपयोग िथा भ ूबगीकरणिा आिाररि आिाि िथा िस्िी विकाि िम्िन्िी कायमहरू, 
• भकूम्प प्रमिरोिी िािमिमनक भिन िथा िंरचनाको विकाि र अमभिखुीकरण , 
• भिन मनिामण िम्िन्ििा राविय भिन िंवहिािा आिाररि स्थानीय भिन मनिामण िापदण्ड मनिामरण ,  

• गाउाँ क्षेििा मनिामण हनु ेििै वकमििका िािमिमनक, व्यििावयक िथा मनिी भिनहरूको स्िीकृि िापदण्डका 
आिारिा नसशापाि गरी मनिामण इमिािि ददने र मनिामण िम्पन्न प्रिाणपि ददने , 

• विकाि योिना कायामन्ियनका लामग  गाउाँपामलकाको फोकल ्िाइमन्टको रूपिा काि गने, 
• गाउाँलाइम िूचना प्रविमि िैिी गाउाँका रूपान्िरण गनम िंचार िथा प्रविमि विकािका काि गने , 

• गाउाँपामलका अन्िगमिका आिमिक योिना िथा िावषमक बिेट र कायमिि िम्िन्िी कायम,  
• िंि, प्रदेश र स्थानीय िहबीचको योिना प्रणालीबीच ििन्िय र िादाम्यिा िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय िहको आिमिक योिना िथा बिेट, िध्यकामलन खचम िंरचना िथा रणनीमिक योिना िथा 

MTEF ििुमिा िम्बन्िी कायम, 
• अन्िर-स्थानीय िह विकाि योिना, पररयोिना र कायमििको ििन्िय र िहजिकरण, 

• ददगो विकाि लक्ष्य (Sustainable Development Goals) हााँमिल गने िम्बन्ििा स्थानीय िहलाई िहयोग र 
ििन्िय, 

• विशेष, िंरजक्षि िथा स्िायत्त र वपछमडएको क्षेिको विकाि िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय िहको िस्िगुि वििरण, योिनागि िथ्यांक, प्रगमि िमिक्षा र प्रमििेदन अमभलेखीकरण िम्बन्िी क 

• स्थानीय िहिा नेपाल िरकारबाट प्रदान गररएबाट िाञ्चालन हनुे आयोिना िथा कायमिि िम्बन्िी कायम, 
• अनगुिन िथा िूल्याङ्कन िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, िूचक र कायमिि ििुमिा, एिं कायामन्ियनिा 

ििन्िय,  

• अनगुिन िथा िूल्याङ्कनका िूचकहरूको आिारिा कायमिि र आयोिनाको मनयमिि अनगुिन एिं 
िूल्याङ्कन िम्बन्िी कायम, 

• िावषमक एिं चौिामिक प्रगमि वििरणहरूको िंकलन, विशे्लषण एिि ्पषृ्ठपोषण िम्िन्िी कायम, 
• आयोिना कायामन्ियनिा देजखएका ििस्या ििािानका लामग कायमपामलकािा छलफल िम्बन्िी कायम, 
• िावषमक िथा आिमिक आयोिनाहरूको अद्यािमिक अमभलेख राख्न े िथा ििीक्षा गने र देजखएका बािा 

अड्चन फुकाउने िम्बन्ििा आिश्यक कारिाही गने िम्बन्िी कायम 
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पूिामिार विकाि उपशाखाको कायमवििरण 

• :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf 

sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, emf]n'Ë] k'n, k'n];f, l;+rfO{ / t6aGwg ;DaGwL :yfgLo 

txsf] u'?of]hgf th{'df, lgd{f0f / :t/f]Ggltsf cfof]hgf klxrfg, cWoog, sfo{fGjog, dd{t, 

;Def/ / lgodg ug{] . 

• :yfgLo ;fgf ;tx tyf e"ldut l;+rfO{ k|0ffnLsf] ;~rfng, dd{t ;Def/, ;]jf z'n\s lgw{f/0f / 

;+sng Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo t6aGw, glb tyf klx/f] lgoGq0f tyf gbL Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}sln\ks ph{f ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 / 

of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• hg;xeflutfdf cfwfl/t :jb]zL nufgLnfO{ k|fyldstf lbO{ hn;|f]tsf] ax'pkof]uL ljsf;sf 

sfo{qmdsf] th{'df / sfo{fGjog ug{] . 

• ;fgf hnljB't cfof]hgf ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th{'df, sfo{fGjog 

/ lgodg ug{] . 

• :yfgLo ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg ug{] . 

• :yfgLo vfg]kfgL ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• ;j{;fwf/0fnfO{ :jR5 vfg]kfgLsf] pknAwtf, vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg / dx;'n lgw{f/0f  ug{] . 

• विकाि आयोिना िथा पररयोिना िम्िन्िी नीमि कानून िापदण्ड ििुमिा र मनयिन , 
•  गाउाँपामलकाको आिमिक िथा दीिमकालीन विकाि गरुूयोिना मनिामण िम्िन्िी काि , 
• िहभामगिािूलक प्रकृयािा आिाररि गाउाँ स्िरीय बावषमक योिना ििुमिा िम्िन्िी कािहरू ,  

• गाउाँिभाबाट स्िीकृि बावषमक विकाि कायमििको कायामन्ियन, उपभोिा िमिमि पररचालन, कायमििको 
अनगुिन, आिमिक ििीक्षा िथा िूल्यांकन िम्िन्िी कािहरू , 

• शहरी पूिामिार विकािका लामग यािायाि गरुूयोिना ििुमिा, यािायाि िम्िन्िी नीमि, मनयि, िापदण्ड मनिामरण 
िथा मनयिन , 

• गाउाँ स्िरीय िडक िथा यािायाि व्यिस्था िम्िन्िी कािहरू , 
• विद्यिु,उिाम िथा िडक बत्ती िम्िन्िी काि , 
• ििह िथा भिूीगि खानपेानी आयोिना कायामन्िय र िदुृढीकरण िम्िन्िी काि , 
• गाउाँिभाबाट स्िीकृि बावषमक विकाि कायमििको विस्ििृ आयोिना प्रमििेदन( DPR)ियारी,  

• कायामन्ियनिा रहेका आयोिना,पररयोिना, कायमिििा प्राविमिक रेखदेख िथा िपुररिेक्षणका िाध्यिले 
गणुस्िरीयिा कायि गने,  

• िडा स्िरिा िञ्चालन हनुे आयोिना/कायमिििा प्राविमिक िेिा उपलव्ि गराउने ,  

• भ-ूउपयोग िथा भ ूबगीकरणिा आिाररि आिाि िथा िस्िी विकाि िम्िन्िी कायमहरू, 
• भकूम्प प्रमिरोिी िािमिमनक भिन िथा िंरचनाको विकाि र अमभिखुीकरण , 
• :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf 

sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• :yfgLo ;fgf ;tx tyf e"ldut l;+rfO{ k|0ffnLsf] ;~rfng, dd{t ;Def/, ;]jf z'n\s lgw{f/0f / 

;+sng Joj:yfkg ug{] . 
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• :yfgLo t6aGw, glb tyf klx/f] lgoGq0f tyf gbL Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}sln\ks ph{f ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 / 

of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• ;fgf hnljB't cfof]hgf ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th{'df, sfo{fGjog 

/ lgodg ug{] . 

• :yfgLo ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg ug{] . 

• :yfgLo vfg]kfgL ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• ;j{;fwf/0fnfO{ :jR5 vfg]kfgLsf] pknAwtf, vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg / dx;'n lgw{f/0f  ug{] . 

• विकाि आयोिना िथा पररयोिना िम्िन्िी नीमि कानून िापदण्ड ििुमिा र मनयिन ,  

• गाउाँ स्िरीय िडक िथा यािायाि व्यिस्था िम्िन्िी कािहरू , 
• विद्यिु,उिाम िथा िडक बत्ती िम्िन्िी काि , 
• ििह िथा भिूीगि खानपेानी आयोिना कायामन्िय र िदुृढीकरण िम्िन्िी काि , 
• गाउाँिभाबाट स्िीकृि बावषमक विकाि कायमििको विस्ििृ आयोिना प्रमििेदन( DPR)ियारी,  

• कायामन्ियनिा रहेका आयोिना,पररयोिना, कायमिििा प्राविमिक रेखदेख िथा िपुररिेक्षणका िाध्यिले 
गणुस्िरीयिा कायि गने,  

• िडा स्िरिा िञ्चालन हनुे आयोिना/कायमिििा प्राविमिक िेिा उपलव्ि गराउने ,  

 
भिन मनिामण िथा नसशा इमिािि उपशाखाको कायमवििरण 
• गाउाँपामलका क्षेििा व्यिजस्थि बिोबािका लामग कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन िम्बन्िी कायम, 
•  गाउाँपामलकािा अव्यिजस्थि बिोबाि व्यिस्थापन कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन िथा एकीकृि िस्िी 

विकािका लामग िग्गाको एकीकरण िथा िग्गा विकाि र व्यिस्थापन िथा गाउाँपामलका क्षिेको भ–ूउपयोग 
नीमि, योिना, कायमिि ििुमिा र कायामन्ियन िम्बन्िी कायम, 

• आिारभिू आिािका योिना ििुमिा र कायामन्ियन, िस्िी विकाि िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड ियार गने 
कायमिा िहयोग गने र कायामन्ियन र मनयिन िम्बन्िी कायम, 

• शहरीकरण, िस्िी विकाि िम्बन्िी नीमि, काननू, िापदण्ड, योिना ििुमिा र कायामन्ियन, 

• आफ्नो क्षेिको भउूपयोग नीमि, योिना, कायमिि ििुमिा र कायामन्ियन, 

• गाउाँ क्षेिको क्षेिहरुको विभािन (िोमनङ्ग) गने कायमिि िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँ क्षेिको भउूपयोग योिना, कायमिि ििुमिा कायमिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
•  गाउाँपामलकािा अव्यिजस्थि बिोबाि व्यिस्थापन कायमििको लमग योिनाबि र व्यिजस्थि िस्िी 

विकािका कायमिि ििुमिा र कायामन्ियन, 

• एकीकृि िस्िी विकािका लामग िग्गाको एकीकरण िथा िग्गा विकाि र व्यिस्थापन 

• भमूिको िगीकरण अनिुारको लगि िम्बन्िी कायम, िग्गाको वकत्ताकाट र भिूी लगि (नसिा, से्रस्िा) मनिामण र 
िंरक्षण,  

• िग्गाको वकत्ताकाट र नसिा से्रस्िा मनिामण र िंरक्षण िम्बन्िी कायम, 
• िरकारी प्रयोिनका लामग िग्गा प्रामप्त, िआुब्िा मनिामरण िथा वििरण िम्बन्िी कायम, 
• िंिीय र प्रदेश कानून बिोजिि स्थानीय िहिा िकुुम्बािी पवहचान र अमभलेख व्यिस्था र ििोिाि व्यिस्था, 
• िरिग्गा िनी दिाम प्रिाणपिूाम वििरणको लामग लगि व्यिस्थापन 
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• भमूिको िगीकरण अनिुारको लगि ियार िथा िग्गाको वकत्ताकाट र भिूी लगि (नसिा, से्रस्िा) मनिामण र 

िंरक्षण, 

• िरकारी प्रयोिनका लामग िग्गा प्रामप्त, िआुब्िा मनिामरण िथा वििरणिा ििन्िय र िहिीकरण, 

• भिन िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्डको ििुमिा कायमिा िहयोग गने िम्बन्िी कायम िथा भिन िम्बन्िी  नीमि, 

कानून, िापदण्ड, कायामन्ियन र मनयिन, 

• राविय भिन िंवहिा िथा िापदण्ड बिोजिि भिन मनिामण अनिुमि र मनयिन, 

• मनिामण िापदण्डको आिारिा मनिामण ईिािि प्रदान भिन मनिामणको नसिा स्िीकृमि, िंशोिन, मनयिन िम्बन्िी 
कायम, 

• नसिा पािको िापदण्ड िथा ईिािि प्रकृया िथा फारािहरुिा िियिापेक्ष रुपिा पररिािमन िम्बन्िी  कायम, 
• िरकारी, विद्यालय र िािदुावयक भिन, िभागहृ र अन्य िािमिमनक भिन एिं िंरचना मनिामण र ििमि िंभार,  

िर िथा भिन मनिामण िम्पन्न प्रिाणपि ददने िम्बन्िी कायम, 
• राविय भिन िंवहिा िथा िापदण्ड बिोजिि भिन मनिामण अनिुमि र मनयिन िम्बन्िी कायम, 
• परुाित्ि, प्राचीन स्िारक र िंग्रहालय िंरक्षण, िम्बद्र्िन र पनुःमनिामण कायमिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• भिन िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड ििुमिा कायमिा िहयोग िथा िो िम्बन्िी योिनाको कायामन्ियन र 

मनयिन िम्बन्िी कायम, 
• भिन िथा योिना िापदण्ड कायामन्ियन िथा भिन आचार िंवहिा कायामन्ियन, 

• िर नसिा पािका लामग मनिेदन दिाम, िर नसिा चेक िााँच, िमियारका नाििा िूचना िारी, िर नसिा 
स्थलगि ििममिन िम्बन्िी कायम, 

• अस्थायी नसिा पाि ईिािि िारी, स्थायी ईिाििको लामग मनबेदन दिाम, स्थायी ईिाििको लामग 

• स्थलगि चेक िााँच, िर िम्पन्नको लामग स्थलगि मनरीक्षण र स्थायी ईिािि प्रिाणपि िारी िम्बन्िी  कायम, 
• मनिामण किीहरुिाँग ििय िियिा ििन्ियात्िक कायम, 
• िर नसिा वििाद उिरुी दिाम, अमनयमिि मनिामण कायम अनगुिन िथा कारिाही िम्बन्िी कायम, 
• उिरुी उपर छलफल पिाचार स्थलगि नाप नसिा चेक िााँच िथा वििामिलान, 

• भिन मडिाइन िथा नसिा बनाउने कायमका लामग Engineers Training िर िनी अमभिखुीकरण िामलि 

िञ्चालन, 

• भिन िंवहिा कायामन्ियन दर Compliance Check िम्बन्िी कायम, 
• अमनयमिि िंरचना भत्काउन वट्पणी उठाउने, आदेश भएिा भत्काउन िाने, 
• िरुजक्षि मनिामण प्रकृयाका लामग ििदुाय स्िरिा अमभिखुीकरण िामलि िञ्चालन, 

• भ–ूिंरचना प्रणाली आिाररि भिन मनिामण िम्बन्िी कायम, 
•  गाउाँपामलकाको िडकहरुको बगीकरण र नािाकरण गनम आिश्यक िहयोग प¥ुयाउन े र रेकडम व्यिस्थापन 

िम्बन्िी कायम, 
• िापदण्ड भिन िंवहिा अध्यािमिक गने कायम । 

•  गाउाँपामलकािा अव्यिजस्थि बिोबाि व्यिस्थापन कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन, 

• िर नसिा पाि गदाम अपनाइन ेप्रकृया, कायमविमि र िंलग्न राख्नपुने कागिािहरु बारे गाउाँिािीलाई िानकारी 
गराउने कायम, 

• मनिामण कायम िम्पन्न पमछ प्राविमिक मनरीक्षण िथा मनिामण िम्पन्न प्रिाणपि िम्बन्िी कायम, 
िर नसिा िम्बन्िी कायम गने । 
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िािािरण, िंरक्षण िथा विपद् व्यिस्थापन उपशाखाको कायमवििरण 
• िािािरण, पयामिरण िथा िैविक विविििा िम्बन्िी स्थानीय नीमि, िापदण्ड, योिना िथा कायमििको 
• कायामन्ियन िम्बन्िी कायम, 
• िन, िािािरण, विपद र िलिाय ुपररििमन अनकुुलन िम्बन्िी नीमि, कानून र िापदण्ड ििुमिा 
• िािदुावयक, ग्रािीण िथा शहरी, िामिमक, किमुलयिी िनको िंरक्षण, िम्िद्र्िन, उपयोग र मनयिन िम्बन्िी 

कायम, 
• स्िच्छ िथा स्िस्थ िािािरण र िलािार िथा िन्यिन्िकुो िंरक्षण व्यिस्थापन िम्बन्िी नीमि, कानून, 

कायमिि ििूमिा, कायामन्ियन र मनयिन, 

• िन, िािािरण िंरक्षण र विपद्व्यिस्थापन िम्बन्िी ऐन मनयि, कायमविमि र िापदण्डको कायामन्ियन, 

• पाकम , उद्यान, खोला वकनार, िडक वकनार र िािमिमनक क्षेििा िडक बत्ती, हररयाली िथा िनु्दरिा कायि 
िम्बन्िी कायम, 

• गाउाँ क्षेिको फोहोरिैला व्यिस्थापनको लामग फोहोरिैला िंकलन, स्थानान्िरण, पररिहन, पनुःप्रयोग िथा 
अजन्िि मबििमन िम्बन्िी विमि िथा प्रविया ियार, फोहोरिैला व्यिस्थापन िेिा िञ्चालन, 

• िािािरणिैिी स्थानीय शािनको प्रिद्र्िन कायामन्ियन, 

• फोहोरिैला िङ्कलन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, मबििमनको व्यिस्था िम्बन्िी कायम, 
• स्यानीटरी ल्याण्डवफल िाइट व्यिस्थापन र त्यस्को िञ्चालन िम्बन्िी कायम, 
• फोहोर व्यिस्थापन िम्बन्िी िचेिना कायमिि िञ्चालन िम्बन्िी कायम, 
• कुवहने फोहोरबाट कम्पोष्ट िल बनाउने र कृवषिा प्रयोग गने अथामि बायोग्यााँि (उिाम) उत्पादन गरी 

खाना पकाउन ेईन्िनको रुपिा प्रयोग गने र ईन्िनिा आत्िमनभमर हनुे िम्बन्ििा िचेिना िम्बन्िी कायम, 
• िेिाररिे ििृ चौपाय गाईगोरु, भैंिी, कुकुर, मबरालोको व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम िथा िेिाररिे गाई िस्िहुरु 

िंकलन गरी काजन्िहाउि व्यिस्थापन िम्बन्िी  

• शिु खानपेानी वििरणका लामग आिश्यक पने पिुामिार मनिामण गने कायम । 

• पामलकास्िरका खानपेानी िथा िरिफारइम उपभोिा िमिमिलाइम मनयिन गने । 

• िरिफाइम िथा खानेपानी िम्बन्िी वििरण अद्यािमद्यक गने । 

• jftfj/0fLo k|efj tyf To;sf] c;/ / jftfj/0f ;+/If0fsf] nflu ePsf k|of;x?sf] 

k|efjsf/Ltf af/] cg'udg tyf d"n\ofÍg ;DaGwL sfo{, 

• kmf]xf]/d}nfsf] j}sln\ks k|of]usf] ;+efjgfx?sf] klxrfg ug{] tyf ;f]sf] sfo{fGjogdf gLlt 

If]q kl/rfngsf] nflu cfjZos gLlt lgodx? lgd{f0f ;DaGwL sfo{, 

• ufpFIf]qsf] xl/ofnL ;+/If0f tyf k|aw{gsf] nflu ljleGg kfs{, au}+rf, ljsf; tyf cGo 

sfo{qmdx? tof/ ug{] tyf sfo{fGjogdf ;Da4 kIfsf] ;xof]u lng] Joj:yf ldnfpg] ;DaGwL 

sfo{, 

• jftfj/0f d}qL :yfgLo zf;gsf] k|j4{g, 

• jg, hËn, jGohGt', r/fr'?ËL, hn pkof]u, jftfj/0f, ko{fj/0f tyf h}ljs ljljwtf ;DaGwL 

:yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf th{'df tyf sfo{fGjog / lgodg ;DaGwL sfo{, 

• ;fd'bflos, u|fdL0f tyf zx/L, wfld{s, sj'lnotL jgsf] ;+/If0f, ;Dj4{g, pkof]u / lgodg 

;DaGwL 

• lghL tyf Joj;flos jgsf] k|j¢{g / lgodg tyf ;fj{hlgs vfnL hUuf, kfvf jf If]qdf 

j[Iff/f]k0f, ;Def/, pkof]u / Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 
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• :jR5 tyf :j:y jftfj/0f / hnfwf/ tyf jGoohGt'sf] ;+/If0f Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, 

sfg"g, sfo{qmd th{"df, sfo{fGjog / lgodg ;DaGwL sfo{, 

• jfo' tyf WjgLsf] k|b"if0f lgoGq0f, xflgsf/s kbfy{x¿sf] lgodg tyf lgoGq0f ;DaGwL sfo{, 

ljkb Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, sfo{of]hgf tyf :yfgLo:t/sf cfof]hgfsf] 

sfo{fGjog ;DaGwL sfo{, 

• ljkb\, hf]lvd Go"gLs/0f sfo{ of]hgf ljkb\ k"j{ tof/L, vf]h tyf p4f/, /fxt ;fdu|Lsf] k"j{ 

e08f/0f, ljt/0f / ;dGjo, k'g:y{fkgf / k'glg{d{f0f ;DaGwL sfo{, 

• ljkb\hf]lvd If]qsf] gS;fÍg tyf j:tLx¿sf] klxrfg / :yfgfGt/0f ;DaGwL gLlt sfo{qmd 

th{'df / sfo{fGjog ;DaGwL sfo{, 

• ljkå\oj:yfkgdf ;‹, k|b]z / :yfgLo ;d'bfo, ;+3 ;+:yf, lghL If]q;Fu ;xof]u, ;dGjo / 

;xsfo{ ;DaGwL sfo{, 

• ljkb\hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu k"j{ ;"rgf k|0ffnL ;DaGwL sfo{, 

• :yfgLo cfktsfnLg sfo{ ;~rfng k|0ffnLsf] :yfkgf / ;~rfng ;DaGwL sfo{, 

स्िास्थ्य िेिा शाखा 

 
स्िास्थ्य चौकी िथा आिारभूि स्िास्थ्य 

केन्रहरु 
 राजसिराङ्ग आिारभूि अस्पिाल 

 

:jf:Yo ;]jf zfvfsf] sfo{ ljj/0f 
• /fli6«o tyf k|fb]lzs nIo / dfkb08 adf]lhd :yfgLo:t/sf] :jf:Yo ;DaGwL nIo / u'0f:t/ lgw{f/0f ug{] . 

• /fli6«o / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k c:ktfn / gl;{Ë xf]d, lgbfg s]G› / cGo :jf:Yo ;+:yfx? / lSnlgs bt{f, 

;~rfng, cg'dlt / lgodg ug{] u/fpg]. 

• cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf ;~rfng / k|jw{g ug{] u/fpg]. 

• :jf:Yo ;]jf ;DaGwL ef}lts k"j{fwf/ ljsf; tyf Joj:yfkg ug{] . 

• cf}iflwhGo jg:klt, hl8j'6L / cGo cf}iflwhGo j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg, / lgodg ug{].  

• :jf:Yo aLdf nufotsf ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo:t/df cf}ifwL tyf cGo d]l8sn pTkfbgx?sf] Go"gtd d"n\o lgw{f/0f tyf lgodg ug{] . 

• :yfgLo:t/df cf}iflwsf] k|of]u / ;'Id hLj lg/f]ws (Antimicrobial Resistance) Go"gLs/0f ug{] . 

• :yfgLo :t/df cf}ifwL / :jf:Yo pks/0fsf] vl/b, e08f/ / ljt/0f ug{] . 

• :yfgLo :jf:Yo ;"rgf k|0fnL Joj:yfkg ug{] . 

• hg:jf:Yo lgu/fgL -klJns x]n\y ;le{n]G;- ug{] . 

• :yfgLo :t/sf] k|j{gfTds, k|ltsf/fTds, pkrf/fTds, k'g{:yfkgfTds / KoflnPl6e :jf:Yo ;]jf ;~rfng  

ug{] . 

• :j:y hLjgz}nL, kf]if0f, zf/Ll/s Jofofd, of]u cEof;, :jf:Yoj[Qsf] kfngfnufotsf hg:jf:Yo ;]jfsf] 

k|j4{g ug{] . 

• h'gf]l6s / sL6hGo /f]u lgoGq0f tyf Joj:yfkg ug{] . 

• ;'lt{, dlb/f / nfu'kbfy{hGo j:t'sf] k|of]u, lgoGq0f tyf ;r]tgf clej[l4 ug{] . 

• cfo'j{]lbs, o'gfgL, cfDrL, xf]ldof]Koflys, k|fs[lts lrlsT;f nufotsf k/Dk/fut :jf:Yo pkrf/ ;]jf 

Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo:t/df hg:jf:Yo, cfkTsfnLg :jf:Yo, dxfdf/L lgoGq0f of]hgf / sfo{fGjog ug{] . 

• :yfgLo:t/df ;?jf tyf g;g{] /f]u lgoGq0f tyf /f]syfd ug{] . 

• cfsl:ds :jf:Yo ;]jf k|jfx ug{] . 
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• /Qm ;~rf/ ;]jf, :yfgLo tyf zx/L :jf:Yo ;]jf ug{] . 

• cf}iflw k;n ;~rfng / lgodg ug{] . 

• cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfo{fGjog tyf lgodg ug{] . 

• ;/;kmfO{ ;r]tgf clej[l4 ug{] . 

जशक्षा िथा िािाजिक विकाि शाखा 
जशक्षा,यूिा िथा खेलकुद उपशाखा  

िवहला,बालबामलका िथा िेष्ठ नागररक उपशाखा  
 विद्यालयहरु 

 
 

जशक्षा िथा िािाजिक विकाि शाखाको कायमवििरण 

 

• cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff ;DaGwL 

• k|f/lDes afn lzIff tyf ljBfno lzIff, cgf}krfl/s lzIff, v'nf tyf j}sln\ks -u'?s'n, db/;f, u'Daf 

cflb_ Pjd lg/Gt/ l;sfO tyf ljz]if lzIff ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfo{fGjog / 

lgodg ug{] . 

• k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg ug{] . 

• cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff ;DaGwL kf7\oqmd / kf7\o;fdu|L ljt/0f / sfo{fGjog ug{] . 

• ljBfno lzIfs Pj+ sd{rf/Lsf] Joj:yfkg ug{] . 

• ljBfno gS;f+sg, ljBfnosf] cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg / lgodg ug{] . 

• z}lIfs k"j{fwf/ lgd{f0f / dd{t ;Def/ ug{] u/fpg]. 

• cfwf/e"t tx ( sIff *) sf] k/LIff Joj:yfkg ug{] . 

• ljBfy{L l;sfO pknlAw k/LIf0f / Joj:yfkg ug{] . 

• ljBfy{L k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg ug{] . 

• z}lIfs k/fdz{ ;]jfsf] cg'dlt tyf lgodg ug{] . 

• :yfgLo txsf z}lIfs 1fg, ;Lk / k|ljlw ;+/If0f, k|j4{g / :t/Ls/0f ug{] . 

• :yfgLo k':tsfno / jfrgfno ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{] . 

• dfWolds tx;Ddsf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;dGjo / lgodg ug{] . 

• lzIff, ;:s[tL, o'jf tyf v]ns'b ljsf; ;DaGwL 

• dfWolds ljWofno ;~rfngsf] nflu sIff ( b]lv sIff !@ ;Ddsf] :jLs[tL k|fKt ;j} dfWolds 

ljWofnosf] z}lIfs gLlt, lgod, dfkb08, of]hgf lgd{f0f, sfo{fGjog tyf lgodg ;DaGwL sfdx¿ , 

• z}lIfs ljsf;, cWoog cWofkgsf] cj:yf,kf7\oqmd / kf7\o;fdfu|Lsf] ljt/0f / Joj:yfkg, z}lIfs 

k|zf;g, ljifout lzIfssf] cj:yf, lzIfs ljBfy{L cg'kft, ef}lts k"j{fwf/sf] cj:yf nufot gu/ 

lzIff P]g / lgodfjnLn] tf]s] adf]lhdsf sfdx¿ , 

• dfWolds txdf lnO{g] k/LIff ;~rfng, ;dGjo tyf cg'udg ;DaGwL sfdx¿ , 

• k"j{ k|fylds (Pre-school) tyf cfwf/e"t ljBfno ( sIff ! b]lv sIff * ;Dd ) ;~rfngsf] cg'dlt 

k|fKt ljBfnosf] gSzf+sg, cg'dlt, ;dfof]hg tyf lgodg sfo{, 

• k|f/+les afn lzIff tyf ljBfno lzIff,cgf}krfl/s lzIff,v'nf tyf j}sln\ks lzIff, lg/Gt/ l;sfO{ 

tyf ljz]if lzIff ;DjGwL gLlt, of]hgf th{'df tyf lgodg, 

• k|fljlws lzIff tyf Joj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg  

• ljBfy{L k|f]T;fxg, ljBfy{L{ l;sfO{ k/LIf0f tyf 5fqa[QL ljt/0f / Joj:yfkg, 
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• cfwf/e"t txdf sIff * sf] k/LIff Joj:yfkg tyf ;dGjo, 

• ljBfno txdf k':tsfnosf] ;~rfng, kqklqsfsf] pknJwtf, ;d'bfodf k':tsfno, jfrgfno, 

;fd'bflos l;sfO{ tyf cWoog s]G› ;~rfngsf] cj:yf / Joj:yfkg, 

• ;j} txdf ufpF :t/Lo kf7\oqmdsf] lgw{f/0f, g}lts lzIff, jfn ljsf; s]G› tyf k"j{ k|fylds 

ljBfnox¿sf] ljsf;, lj:tf/ / Joj:yfkgsf] sfo{x¿ 

• :yfgLo :t/df v]ns"bsf] ljsf; / k|j4{g ;DjlGw sfdx¿, 

• ljleGg lsl;dsf v]ns"b k"j{fwf/sf] ljsf;sf sfo{qmd th{'df tyf v]ns"b k|ltof]lutf cfof]hgfdf 6]jf 

/ k|f]T;fxg , 

• o'jf nlIft ljleGg lqmofsnfk ;~rfngsf nflu :yfgLo / afXo ;‹;+:yf;+u ;dGjo, ;xsfo{sf 

sfdx¿, 

• ufpFleq /x]sf ljleGg Pltxfl;s tyf ;f+:s[lts dxTjsf 3f]x/sf] nut /fVg], prLt /]vb]v / 

;+/If0fsf sfo{qmd tof/ ug{] / ljleGg ;/sf/L / u}/ ;/sf/L ;‹;+:yf, u'7L, wfld{s ;d"x tyf 

;d'bfo;+u ;xsfo{ u/L ;+/If0f / ;'/Iffsf] Joj:yf ldnfpg],  

• ufpFleq k/fk"j{sfn b]lv dgfpb} cfPsf] rf8kj{, hfqf, g[To, afhf, nlntsnf h:tf ko{6sLo 

cfsif{0fsf df}lns ;+:s[ltsf] ;+/If0fsf sfo{x¿, 

• ufpF:t/Lo ko{6g gLlt, lgod, dfkb08 tof/ u/L u'¿of]hgf th{'df tyf sfo{fGjog,   

• :yfgLo ko{6sLo tyf ;f+:s[lts dxTjsf d7, dlGb/, u'Djf, d:hLbsf] ;+/If0f, 

• k|fs[lts jf dfgj lgld{t ko{6sLo cfsif{0fsf ;+/rgfx¿sf] ljsf;, :ofxf/ / ;+/If0f, 

• ko{6gsf] ;+efjgfsf cfwf/df ;fxl;s ko{6gsf] ljsf;df hf]8, 

• u|fdL0f ko{6gsf] ljsf; / lj:tf/sf nflu xf]d:6]sf] :yfkgf, ljsf; / lj:tf/, 

• u|fdL0f ko{6gsf] ljsf;sf] dfWodn] /f]huf/L l;h{gf eO{ ul/jL Go"gLs/0fdf 6]jf k'Ug] x'bf bIf 

hgzlQmsf] ljsf;sf nflu lghL If]q;+u ;xsfo{ ug{] , 

• ko{6gsf] ljsf;df lghL If]qnfO{ cfslif{t ug{ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Ldf cfwfl/t of]hgf sfo{Sd 

klxrfg u/L nufgLsf nflu cfslif{t ug{] , 

• :yfgLo:t/df v]ns'bsf] ;+/rgf k"j{fwf/ lgd{f0f, ;+/If0f tyf ljsf; ug{] . 

• :yfgLo :t/df v]ns'b k|zf;g / ;+3 ;+:yfsf] lgodg / ;dGjo ug{] . 

• v]ns'b ljsf; / k|j4{g ug{] . 

• /fli6«o, k|fb]lzs / :yfgLo v]ns'b k|ltof]lutf cfof]hgf / ;xeflutf ug{] u/fpg].  

• dlxnf xslxt ;DjGwL gLlt, lgod, of]hgf th{'df, sfo{fGjog, ;dGjo / lgodg, 

• dlxnfsf] cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts ;zlQms/0f tyf Ifdtf ljsf;sf sfo{x¿, 

• ;a} lsl;dsf 3/]n' lx+;f nufot n}+lus lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|j4{gfTds / ;+/If0ffTds 

pkfox¿ cjnDjg ub{} lk8LtnfO{ k'g::yfkgf u/fpg] sfdx¿ , 

• Psn dlxnfsf] xslxt / ;+/If0f ;DjGwL sfo{x¿, 

• afnaflnsf, lszf]/ lszf]/Lx¿sf] xslxt ;+/If0fsf nflu :yfgLo gLlt, lgod, sfo{qmd th{'df tyf 

sfo{fGjog / lgodg ;DjGwL sfdx¿ , 

• afnd}qL zf;sLo k|jGw, afn Snjsf] :yfkgf, afn ;~hfn u7g, afn u[x :yfkgf nufot lzz' 

:ofxf/ s]G› / afn ljsf; s]G› Joj:yfkgsf sfdx¿,c;xfo afnaflnsf, ;8s afnaflnsfsf] 

;+/If0fsf] nflu afn ;'wf/ tyf k'g::yfkgf s]G›sf] Joj:yfkg, 

• h]i7 gful/ssf] nut cWofjlws ug{], kl/rokq ljt/0f,:jf:Yo ;'ljwf nufot ;fdflhs ;'/Iff 

;DjGwL sfdx¿ ,  

• ckf+utf ePsf JolQm tyf c;xfo, c;Qmsf] nut cWofjlws ug{], kl/rokq ljt/0f, ;fdflhs ;'/Iff 

tyf ;'ljwfsf] Joj:yfkg / ljt/0f ;DjGwL sfdx¿,  
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• ckf+u tyf c;Qm d}qL k"j{fwf/ lgd{f0f / ;~rfngsf] Joj:yf , 

• k|f/lDes afn lzIff tyf ljBfno lzIff, cgf}krfl/s lzIff, tyf ljz]if lzIff ;DaGwL gLlt, 

sfg"g,dfkb08, of]hgfsf] lgd{f0f, sfo{fGjog / lgodg, 

• ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t z}lIfs sfo{qmd sfo{fGjog ;DaGwL sfo{, 

• ufpFkflnsf If]qsf] lzIffsf] cj:yf, k|ult cflb ;d]l6Psf] lzIff ;DaGwL l:yltkq k|sflzt ;DaGwL 

sfo{, 

• lzIffsf] u'0f:t/ a9fpgsf] nflu lzIfs, k|wfgfWofks tyf Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/Lx¿sf] ;do 

;dodf a}7s, uf]i7L jf tflnd ;~rfng, 

• ljBfnodf lzIffsf] u'0f:t/ j[l4 eP gePsf] ;DaGwdf d"n\ofÍg u/L clen]v /fVg] tyf ;f] ;DaGwdf 

;'wf/sf nflu cfjZos sfd  

• dfWolds lzIff pQL0f{ k/LIffsf] nflu /lhi6«]zg kmf/fd e/]sf ljBfy{Lsf] gfd, y/, pd]/ k|rlnt sfg"g 

adf]lhd ;+zf]wg, 

• ;fd'bflos ljBfnodf sfo{/t lzIfs tyf sd{rf/Lsf] ;]jf ljj/0f tyf cGo clen]v cBfjlws 

;DaGwL sfo{, 

• ljBfnox?sf] lg/LIf0f, lzIfssf] tflnd tyf cGo z}lIfs lqmofsnfk ;~rfng, 

• ljBfnodf nfu" ul/Psf] kf7\oqmd, kf7\ok':ts tyf kf7\o;fdu|L ;DaGwdf ;'wf/ ug{'kg{] / lgMz'n\s 

kf7\ok':tssf] ljt/0f k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L agfpg] ljifodf Joj:yfkg ;ldlt tyf lzIfssf] /fo lnO{ 

;'emfj ;DaGwL sfo{, 

• ;fd'bflos ljBfnosf lzIfs tyf sd{rf/Lsf] tnaL k|ltj]bg kfl/t ;DaGwL sfo{, 

• ljBfno Joj:yfkg ;ldlt / lzIfs cleefjs ;+3 u7g ;DaGwL sfo{, 

• ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] l;kmfl/;df lzIfsnfO{ ljBfno ;do afx]s jf ljBfnosf] lgoldt k7g 

kf7gdf c;/ gug{] u/L cltl/Qm ;dodf cGoq sfo{ ug{ k"j{ :jLs[lt ;DaGwL sfo{, 

• sfo{;Dkfbgsf] cfwf/df ljBfno Joj:yfkg ;ldlt, lzIfs cleefjs ;+3, k|wfgfWofks, lzIfs Pj+ 

sd{rf/Lx?nfO{ k'/:sf/ tyf b08sf nflu sfo{kflnsf ;dIf l;kmfl/; ug{] , 

• ljBfno ;dfof]hg sfo{qmddf ;xhLs/0f ;DaGwL sfo{, 

• lzIff ;Da4 k/fdz{ ;]jf, efiff tflnd tyf k|lzIf0f s]G›, 6\o"zg sf]lrª ;]G6/nfO{ lgodg ;DaGwL 

sfo{, 

• cfwf/e"t lzIff clgjfo{ / lgz'n\s tyf dfWolds txsf] lzIffnfO{ lgz'n\s k|bfg ug{] gLltnfO{ 

sfo{fGjog ;DaGwL sfo{, 

• lzIff ;DaGwL sfo{qmd tyf of]hgf th{'df, sfo{fGjog ug{], cg'udg ;DaGwL sfo{, 

• k"j{ k|fylds tyf cfwf/e"t txsf] ljBfno ;~rfng cg'dlt tyf :jLs[lt ;DaGwL sfo{, 

• z}lIfs :t/ ;'wf/sf nflu ljBfno cg'udg d"n\ofÍg ;DaGwL sfo{, 

• cfwf/e"t txsf ljBfnox?df kf7\ok':ts ljt/0f Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ufpF If]qdf dftxftdf ;+rflnt ;+:yfut ljBfnox?sf] :ynut lg/LIf0f u/L lgodfg';f/ ;~rfng eP 

gePsf] cg'udg ;DaGwL sfo{, 

• ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg ;DaGwL sfo{, 

• k/LIff Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• laBfy{L k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• lzIffsf] kx'Fraf6 al~rt ;d"xnfO{ cgf}krfl/s lzIffsf] ljsf; lj:tf/ ug{ ljleGg sfo{qmdsf] 

;~rfng Pj+ ;dGjo ;DaGwL sfo{, 

• ljifout lzIfs ldnfg tflnd Joj:yfkg tyf ;~rfng ;DaGwL sfo{, 
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• ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/nfO{ clej[l4 ug{ ljBfnonfO{ ;"rgf tyf k|ljlwd}qL lzIf0f l;sfO{ 

jftfj/0fsf] ljsf; ;DaGwL sfo{, 

• ljkGg afnaflnsfx?nfO{ ljBfno hfg k|]l/t ug{sf nflu kf]iffs,kf]lifnf] vfhf / :6]zg/Lsf] Joj:yf 

ldnfpg] ;DaGwL sfo{, 

• z}lIfs:t/ ;'wf/sf nflu ljBfno cg'udg d"n\ofÍg ;DaGwL sfo{, 

• :yfoL lzIfssf] sfo{;Dkfbg d"n\of+sg kmf/fd kmfOlnª Joj:yf ;DaGwL sfo{, 

• :yfoL lzIfsx?sf] c;fwf/0f tyf cWoog labf /]s8{ ;DaGwL sfo{, 

• ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg ;DaGwL sfd ug{], 

• k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg, 

• dfWolds tx;Ddsf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;dGjo / lgodg, 

• :yfgLo k':tsfno, jfrgfno tyf ;fd'bflos cWoog s]G› ;~rfng tyf Joj:yfkg, 

• z}lIfs k/fdz{ ;]jfsf] cg'dlt tyf lgodg, 

• ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/nfO{ clej[l4 ug{ k|ljlw d}qL l;sfO / lzIf0fnfO{ lqmofzLn agfpg] ;DaGwL 

sfo{, 

• k|fljlws tyf Joj;flos lzIffnfO{ hf]8 lbb} ax'k|fljlws lzIffno :yfkgf ;DaGwL sfo{, 

• laBfyL{ k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ;+:yfut tyf ;fd'bflos dfWoflds ljBfnodf k|wfg cWofks lgo'lQm k|lqmofsf] nflu cfjZos ;"rgf 

/ /]s8{ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ljBfnonfO{ ljt/0f ul/g] sfo{qmd cg'bfg tyf ;f] sf] ah]6 Jojyfkg ;DaGwL sfo{, 

• o'jf kl/rfnsf nflu ufpFkflnsf o'jf gLlt tyf sfo{qmd th{'df ug{ ;xof]u ug{], 

• v]ns'bsf] dfWosaf6 cg'zfl;t o'jfx?sf] ljsf; ug{] / ljsf; sfo{df kl/rfng ug{ cfjZos Joj:yf 

ldnfpg], 

• dflWods ljBfno:t/Lo cltl/Qm lqmofsnfk ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{], u/fpg], 

• cltl/Qm lqmofsnfk ;DaGwL sfo{ / v]ns"bsf] ljsf; / k|j¢{g ;DaGwL sfo{ ug{], u/fpg], 

• ufpF:t/df ;~rfng x'g] v]ns'b k|ltof]lutf ;~rfng, ;dGjo Pj+ nufotsf cGo sfo{qmdx?df 

;xof]u ug{], 

• o'jfx?nfO{ :j/f]huf/ pGd'v cgf}krfl/s lzIff tyf yfg tyf ;Lkx?nfO{ cfod"ns sfo{qmdx?;Fu 

cfj4 ug{] sfo{qmd ;~rfng ug{], 

• o'jf pBdzLntfsf] klxrfg ub{} o'jfx?nfO{ :j/f]huf/ pGd'v cgf}krfl/s lzIff tyf j}sln\ks l;sfO{ 

dfkm{t ljsf; ePsf yfg tyf ;Lkx?nfO{ cfod"ns sfo{qmdx?;Fu cfj4 ug{] sfo{qmd ;~rfng ug{], 

u/fpg], 

• o'jf g]t[Tj ljsf; sfo{qmx? ;~rfng ug{], 

• ufpF :t/df ;~rfng x'g] cGt/ljBfno :t/Lo, /fi6«klt /lgª lzN8, d]o/ sk nufotsf k|ltof]lutf 

;~rfng, ;dGjo Pj+ nufotsf cGo sfo{qmdx?df ;xof]u ug{], 

• /fli6«o :t/df ;~rfng x'g] ljBfno:Q/Lo k|ltof]lutfdf ;xefuL 5gf}6 ug{ cfwf/x? tof/ u/L 

l;kmfl/; ug{] Joj:yf ldnfpg], 

• ufpFleq /x]sf ljleGg P]ltxfl;s tyf ;f+:s[lts dxTjsf 3f]x/sf] nut /fVg], prLt /]vb]v / 

;+/If0fsf sfo{qmd tof/ ug{] / ljleGg ;/sf/L / u}/ ;/sf/L ;‹;+:yf, u'7L, wfld{s ;d"x tyf 

;d'bfo;+u ;xsfo{ u/L ;+/If0f / ;'/Iffsf] Joj:yf ldnfpg],  

• ufpFleq k/fk"j{sfn b]lv dgfpb} cfPsf] rf8kj{, hfqf, g[To, afhf, nlntsnf h:tf ko{6sLo 

cfsif{0fsf df}lns ;+:s[ltsf] ;+/If0fsf sfo{x¿, 

• ufpF:t/Lo ko{6g gLlt, lgod, dfkb08 tof/ u/L u'¿of]hgf th{'df tyf sfo{fGjog,   
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• :yfgLo ko{6sLo tyf ;f+:s[lts dxTjsf d7, dlGb/, u'Djf, d:hLbsf] ;+/If0f, 

• k|fs[lts jf dfgj lgld{t ko{6sLo cfsif{0fsf ;+/rgfx¿sf] ljsf;, :ofxf/ / ;+/If0f, 

• ko{6gsf] ;+efjgfsf cfwf/df ;fxl;s ko{6gsf] ljsf;df hf]8, 

• u|fdL0f ko{6gsf] ljsf; / lj:tf/sf nflu xf]d:6]sf] :yfkgf, ljsf; / lj:tf/, 

• u|fdL0f ko{6gsf] ljsf;sf] dfWodn] /f]huf/L l;h{gf eO{ ul/jL Go"gLs/0fdf 6]jf k'Ug] x'bf bIf 

hgzlQmsf] ljsf;sf nflu lghL If]q;+u ;xsfo{ ug{] , 

• ko{6gsf] ljsf;df lghL If]qnfO{ cfslif{t ug{ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Ldf cfwfl/t of]hgf sfo{Sd 

klxrfg u/L nufgLsf nflu cfslif{t ug{] , 

• ;fdflhs ;+3;+:yf ;Fu ;DaGwLt lgodg tyf clen]v /fVg], gljs/0f nufotsf sfo{ ug{] . 

• ;fdflhs If]q ;Fu ;DaGwLt afifL{s of]hgf tyf sfo{qmd ;Frfng ug{] . 

• 6f]n ljsf; ;F:yfsf] u7g lgodg tyf ;Frfng ug{] . 

• efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, dfkb08, 

;DaGwL sfo{, 

• k/Dk/fut ?kdf rlncfPsf hfqf tyf kj{sf] ;~rfng / Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• :yfgLo dxTjsf wfld{s tyf ;f+:s[lts ;Dkbfsf] Joa:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ko{6sLo dxTjsf :yn tyf ;Dkbfsf] klxrfg, ;+/If0f / k|j4{g ;DaGwL sfo{,  

efiff, ;+:s[lt, hfqf, kj{ / nlntsnfsf] ;+/If0f, k|j4{g / ljsf; ;DaGwL sfo  

 

 

 

जशक्षा,यिुा िथा खेलकुद उपशाखाको कायमवििरण 

•  lzIff ;DaGwL sfo{qmd tyf of]hgf th{'df, sfo{fGjog ug{], cg'udg ;DaGwL sfo{, 

• k"j{ k|fylds tyf cfwf/e"t txsf] ljBfno ;~rfng cg'dlt tyf :jLs[lt ;DaGwL sfo{, 

• z}lIfs :t/ ;'wf/sf nflu ljBfno cg'udg d"n\ofÍg ;DaGwL sfo{, 

• cfwf/e"t txsf ljBfnox?df kf7\ok':ts ljt/0f Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ufpF If]qdf dftxftdf ;+rflnt ;+:yfut ljBfnox?sf] :ynut lg/LIf0f u/L lgodfg';f/ ;~rfng eP 

gePsf] cg'udg ;DaGwL sfo{, 

• ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg ;DaGwL sfo{, 

• k/LIff Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• laBfy{L k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• lzIffsf] kx'Fraf6 al~rt ;d"xnfO{ cgf}krfl/s lzIffsf] ljsf; lj:tf/ ug{ ljleGg sfo{qmdsf] 

;~rfng Pj+ ;dGjo ;DaGwL sfo{, 

• ljifout lzIfs ldnfg tflnd Joj:yfkg tyf ;~rfng ;DaGwL sfo{, 

• ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/nfO{ clej[l4 ug{ ljBfnonfO{ ;"rgf tyf k|ljlwd}qL lzIf0f l;sfO{ 

jftfj/0fsf] ljsf; ;DaGwL sfo{, 

• ljkGg afnaflnsfx?nfO{ ljBfno hfg k|]l/t ug{sf nflu kf]iffs,kf]lifnf] vfhf / :6]zg/Lsf] Joj:yf 

ldnfpg] ;DaGwL sfo{, 

• z}lIfs:t/ ;'wf/sf nflu ljBfno cg'udg d"n\ofÍg ;DaGwL sfo{, 

• :yfoL lzIfssf] sfo{;Dkfbg d"n\of+sg kmf/fd kmfOlnª Joj:yf ;DaGwL sfo{, 

• :yfoL lzIfsx?sf] c;fwf/0f tyf cWoog labf /]s8{ ;DaGwL sfo{, 

• ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg ;DaGwL sfd ug{], 

• k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg, 
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• dfWolds tx;Ddsf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;dGjo / lgodg, 

• :yfgLo k':tsfno, jfrgfno tyf ;fd'bflos cWoog s]G› ;~rfng tyf Joj:yfkg, 

• z}lIfs k/fdz{ ;]jfsf] cg'dlt tyf lgodg, 

• ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/nfO{ clej[l4 ug{ k|ljlw d}qL l;sfO / lzIf0fnfO{ lqmofzLn agfpg] ;DaGwL 

sfo{, 

• k|fljlws tyf Joj;flos lzIffnfO{ hf]8 lbb} ax'k|fljlws lzIffno :yfkgf ;DaGwL sfo{, 

• laBfyL{ k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ;+:yfut tyf ;fd'bflos dfWoflds ljBfnodf k|wfg cWofks lgo'lQm k|lqmofsf] nflu cfjZos ;"rgf 

/ /]s8{ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 

• ljBfnonfO{ ljt/0f ul/g] sfo{qmd cg'bfg tyf ;f] sf] ah]6 Jojyfkg ;DaGwL sfo{, 

• o'jf kl/rfnsf nflu ufpFkflnsf o'jf gLlt tyf sfo{qmd th{'df ug{ ;xof]u ug{], 

• v]ns'bsf] dfWosaf6 cg'zfl;t o'jfx?sf] ljsf; ug{] / ljsf; sfo{df kl/rfng ug{ cfjZos Joj:yf 

ldnfpg], 

• dflWods ljBfno:t/Lo cltl/Qm lqmofsnfk ;~rfng tyf Joj:yfkg ug{], u/fpg], 

• cltl/Qm lqmofsnfk ;DaGwL sfo{ / v]ns"bsf] ljsf; / k|j¢{g ;DaGwL sfo{ ug{], u/fpg], 

• ufpF:t/df ;~rfng x'g] v]ns'b k|ltof]lutf ;~rfng, ;dGjo Pj+ nufotsf cGo sfo{qmdx?df 

;xof]u ug{], 

• o'jfx?nfO{ :j/f]huf/ pGd'v cgf}krfl/s lzIff tyf yfg tyf ;Lkx?nfO{ cfod"ns sfo{qmdx?;Fu 

cfj4 ug{] sfo{qmd ;~rfng ug{], 

• o'jf pBdzLntfsf] klxrfg ub{} o'jfx?nfO{ :j/f]huf/ pGd'v cgf}krfl/s lzIff tyf j}sln\ks l;sfO{ 

dfkm{t ljsf; ePsf yfg tyf ;Lkx?nfO{ cfod"ns sfo{qmdx?;Fu cfj4 ug{] sfo{qmd ;~rfng ug{], 

u/fpg], 

• o'jf g]t[Tj ljsf; sfo{qmx? ;~rfng ug{], 

• ufpF :t/df ;~rfng x'g] cGt/ljBfno :t/Lo, /fi6«klt /lgª lzN8, d]o/ sk nufotsf k|ltof]lutf 

;~rfng, ;dGjo Pj+ nufotsf cGo sfo{qmdx?df ;xof]u ug{], 

• /fli6«o :t/df ;~rfng x'g] ljBfno:Q/Lo k|ltof]lutfdf ;xefuL 5gf}6 ug{ cfwf/x? tof/ u/L 

l;kmfl/; ug{] Joj:yf ldnfpg], 

 
िवहला बालबामलका िथा िेष्ठ नागररक इमकाइमको कायमवििरण 

• dlxnf xslxt ;DjGwL gLlt, lgod, of]hgf th{'df, sfo{fGjog, ;dGjo / lgodg, 

• dlxnfsf] cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts ;zlQms/0f tyf Ifdtf ljsf;sf sfo{x¿, 

• ;a} lsl;dsf 3/]n' lx+;f nufot n}+lus lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|j4{gfTds / ;+/If0ffTds 

pkfox¿ cjnDjg ub{} lk8LtnfO{ k'g::yfkgf u/fpg] sfdx¿ , 

• Psn dlxnfsf] xslxt / ;+/If0f ;DjGwL sfo{x¿, 

• afnaflnsf, lszf]/ lszf]/Lx¿sf] xslxt ;+/If0fsf nflu :yfgLo gLlt, lgod, sfo{qmd th{'df tyf 

sfo{fGjog / lgodg ;DjGwL sfdx¿ , 

• afnd}qL zf;sLo k|jGw, afn Snjsf] :yfkgf, afn ;~hfn u7g, afn u[x :yfkgf nufot lzz' 

:ofxf/ s]G› / afn ljsf; s]G› Joj:yfkgsf sfdx¿,c;xfo afnaflnsf, ;8s afnaflnsfsf] 

;+/If0fsf] nflu afn ;'wf/ tyf k'g::yfkgf s]G›sf] Joj:yfkg, 

• h]i7 gful/ssf] nut cWofjlws ug{], kl/rokq ljt/0f,:jf:Yo ;'ljwf nufot ;fdflhs ;'/Iff 

;DjGwL sfdx¿ ,  
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• ckf+utf ePsf JolQm tyf c;xfo, c;Qmsf] nut cWofjlws ug{], kl/rokq ljt/0f, ;fdflhs ;'/Iff 

tyf ;'ljwfsf] Joj:yfkg / ljt/0f ;DjGwL sfdx¿,  

• ckf+u tyf c;Qm d}qL k"j{fwf/ lgd{f0f / ;~rfngsf] Joj:yf , 

• k|f/lDes afn lzIff tyf ljBfno lzIff, cgf}krfl/s lzIff, tyf ljz]if lzIff ;DaGwL gLlt, 

sfg"g,dfkb08, of]hgfsf] lgd{f0f, sfo{fGjog / lgodg, 

• ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t z}lIfs sfo{qmd sfo{fGjog ;DaGwL sfo{, 

 

कृषी विकाि शाखा 
 कृषी िेिा केन्रहरु 

 

   
s[lif ljsf; zfvfsf] sfo{ljj/0f 

• s[lif pTkfbg ;dAgwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] .  

• s[lif  ahf/ ;"rgf, ahf/ tyf xf6ahf/ k"j{fwf/ lgd{f0f, tflnd, k|ljlw k|;f/, k|fljlws 6]jf, s[lif 

;fdu|L cfk"lt{ / s[ifs Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;~rfng / lgodg ug{] . 

• s[lif  k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0f ug{] . 

• s[lif jftfj/0f ;+/If0f, h}ljs ljljwtf ;+/If0f / k|jw{g ug{]. 

• s[lifhGo j:t'sf] k|jw{g tyf ljsf; / ahf/Ls/0f ug{] . 

• :yfgLo r/0f tyf vs{ ljsf; / Joj:yfkg ug{] . 

• :yfgLo :t/df s[lif / kz'k+IfL ;DaGwL tYof+s Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL Joj:yfkg ug{] . 

• s[lif  ;DaGwL aLdf / sh{f ;xhLs/0f ug{] . 

• ;fgf l;+rfO{ lgd{f0f tyf ;'wf/ ug{] . 

• s[lif k|;f/ ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{].  

• :yfgLo txdf s[lif k|;f/ tyf hgzlQmJoj:yfkg / kl/rfng ug{] . 

• s[ifsx?sf] Ifdtf clej[l4, k|fljlws ;]jf, 6]jf, ;Lk ljsf; / ;zlQms/0f sfo{qmd ;+rfng ug{]. 

• laplahg, gZn, dnvfb / /;fog tyf cf}iflwx?sf] pkof]u / lgodg ug{] . 

• s[ifs ;d"x, ;xsf/L / :yfgLo ;dGjo ;+3;+:yfx?sf] ;dGjo, Joj:yfkg / lgodg ug{].  

• :yfgLo :t/df s[lif ;DaGwL k|ljlw ;+/If0f / x:tfGt/0f ug{] u/fpg] .  

• s[lif ;DaGwL ;"rgf k|rf/ k|;f/ ug{] u/fpg] .  

• :yfgLo:t/sf] s[lif ;|f]t s]G›x?sf] ljsf; / Joj:yfkg ug{] .  

 

s[ifL ;]jf s]G›sf] sfo{ljj/0f  

;]jf s]G›af6 k|bfg ul/g] s[lif ;DaGwL sfo{qmdx?sf] th{'df u/L ;f] cGtu{tsf] Pl/ofdf nfu" ug{] . 

• s[lif ;DaGwL ks]6 Pl/of cf}iff u/L tbcg'?k sfo{qmd ;+rfng ug{] . 

• ;]jf s]G›df s[ifsx?sf] ;xh kx'Fr j9fpg] . 

• ;]jf s]G›af6 ;+rfng ul/g] ahf/ ;"rgf, ahf/ tyf xf6ahf/ k"j{fwf/ lgd{f0f, tflnd, k|ljlw k|;f/, 

k|fljlws 6]jf, s[lif ;fdu|L cfk"lt{ / s[ifs Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;~rfng ug{] . 

• s[lif ;DaGwL k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0f ug{] . 

• s[lif jftfj/0f ;+/If0f, h}ljs ljljwtf ;+/If0f / k|jw{g ug{] . 

• s[lifhGo j:t'sf] k|jw{g tyf ljsf; / ahf/Ls/0f ug{] . 

• :yfgLo :t/df s[lif ;DaGwL tYof+s Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL Joj:yfkg ug{] . 

• s[lif ;DaGwL aLdf / sh{f ;xhLs/0f ug{]. 



60 
 

• ;fgf l;+rfO{ lgd{f0f tyf ;'wf/ ug{]. 

• s[lif k|;f/ ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / lgodg ug{] . 

• :yfgLo txdf s[lif k|;f/ tyf hgzlQmJoj:yfkg / kl/rfng ug{] . 

• s[ifsx?sf] Ifdtf clej[l4, k|fljlws ;]jf, 6]jf, ;Lk ljsf; / ;zlQms/0f sfo{qmd ;+rfng ug{]. 

• laplahg, gZn, dnvfb / /;fog tyf cf}iflwx?sf] pkof]u / lgodg ug{]. 

• s[ifs ;d"x, ;xsf/L / :yfgLo ;djGjo ;+3;+:yfx?sf] ;dGjo, Joj:yfkg / lgodg ug{].  

• :yfgLo:t/df s[lif ;DaGwL k|ljlw ;+/If0f / x:tfGt/0f ug{] u/fpg] .  

• s[lif ;DaGwL ;"rgf k|rf/ k|;f/ ug{] u/fpg] .  

• :yfgLo:t/sf] s[lif ;|f]t s]G›x?sf] ljsf; / Joj:yfkg ug{] . 

पशपंुक्षी विकाि शाखा 
 पश ुिेिा केन्रहरु 

 

पशपुक्षी विकाि शाखाको कायमवििरण 
• पशपुालन र पश ुस्िास्थ्य िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन िथा 

पशपंुक्षी बिार, पूिामिार, िवुििा र आपूमिमिम्बन्िी, 
• पशपुालन र पश ुस्िास्थ्य िम्बन्िी योिना िथा कायमििको कायामन्ियन िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी हाटबिारको पूिामिार मनिामणिा िहयोग, िामलि, प्राविमिक टेिा, क्षििा विकाि कायमिि 

िञ्चालन िम्बन्िी कायम, 
• पश ुआहारको गणुस्िर मनयिन, 
• पश ुििशालाको व्यिस्थापन र मनयिन, 
• पशपंुक्षी जचवकत्िा िेिाको व्यिस्थापन, 
• पशपंुक्षी िम्बन्िी मबिा र किाम िहिीकरण, 
• पशिुन्य िथा कृवषिन्य प्राकृमिक प्रकोप िथा िहािारी रोगको मनयन्िण िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी िम्बन्िी मबिा र किाम िहिीकरण िम्बन्िी कायम, 
• पशपुालकहरूको क्षििा अमभिृवि, प्राविमिक टेिा, िीप विकाि िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी िम्बन्िी स्थानीय िङ्घ िंस्थाहरूको ििन्िय, व्यिस्थापन र मनयिन िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली प्रचारप्रिार िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय चरन िथा खकम  विकाि र व्यिस्थापन िथा पश ुआहारको गणुस्िर मनयिन िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी िम्बन्िी मबिा र किाम िहिीकरणिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय चरन िथा खकम  विकाि र व्यिस्थापनिा िहयोग िथा पश ुआहारको गणुस्िर मनयिन िम्बन्िी 

कायम, 
• स्थानीयस्िरिा पशपंुक्षी िम्बन्िी िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली विकाि िम्बन्िी कायम, 
• पश ुबिशाला व्यिस्थापन र मनयिन िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी पालन िथा पशपंुक्षी उपि कृषकलाई िंगदठि गने िम्बन्िी कायम, 
• पशिेुिा िफम  नश्लििुार िम्बन्िी िम्बन्िी कायम, 
• पश ुजचवकत्िालय िम्बन्िी कायमविमि, योिना र कायमिि िम्बन्िी कायम, 
• पश ुरोग स्िास्थ्य उपचार, खोप, िन्ध्याकरण, कृमिि गभामिान िम्बन्िी िेिा प्रिाह र पशपंुक्ष रोग िथा 

िहािारी मनयन्िण िम्बन्िी कायम, 
• िाग र आिश्किा अनिुार पशसु्िास्थ्य जशविर िंचालन िम्बन्िी कायम, पशरुोग िम्बन्िी िािान्य ल्याि 
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िेिा िञ्चालन िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी, पोल्ट्री र डेरी विकाि िम्बन्िी नीमि, कायमविमि, योिना िथा कायमिि ििुमिा र कायामन्ियन 

िम्बन्िी कायम, 
• पशपंुक्षी, पोल्ट्री र डेरी उत्पादन, प्रशोिन र बिारीकरण िम्बन्िी कायम, 
• kz'gZn ;'wf/ k4lt ljsf; / Joa:yfkg ;DaGwL sfo{,  
• kz'k+IfL tyf s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f tyf kG5L lrlsT;f ;]jfsf]  

Joj:yfkg ;DaGwL sfo{, 
 

पश ुिेिा केन्रको कायमवििरण 
• kz'kfng / kz' :jf:Yo ;DaGwL kflnsfaf6 lgb{]lzt gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf sfo{fGjog / 

lgodg ug{] .  

• kz'kG5L ahf/ ;"rgf, ahf/ tyf xf6ahf/ k"j{fwf/ lgd{f0f, tflnd, k|ljlw k|;f/, k|fljlws 6]jf, / 

s[ifs Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;~rfng / lgodg ug{]. 

• kz'kG5LhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]u lgoGq0f ug{]. 

• kz'kG5L lrlsT;f ;]jf Joj:yfkg ug{]. 

• kz'gZn ;'wf/ k4lt ljsf; / Joj:yfkg ug{]. 

• :yfgLo r/0f tyf vs{ ljsf; / Joj:yfkg ug{]. 

• kz' cfxf/ u'0f:t/ lgodg ug{]. 

• :yfgLo:t/df  kz'k+IfL ;DaGwL tYof+s Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL Joj:yfkg ug{] . 

• jwzfnf / zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg / lgodg ug{]. 

• kz'kG5L ;DaGwL aLdf / sh{f ;xhLs/0f ug{]. 

• s[ifs ;d"x, ;xsf/L / :yfgLo ;dj4 ;+3;+:yfx?sf] ;dGjo, Joj:yfkg / lgodg ug{].  

• :yfgLo:t/df kz' ;DaGwL k|ljlw ;+/If0f / x:tfGt/0f ug{] u/fpg] .  

• kz' ;DaGwL ;"rgf k|rf/ k|;f/ ug{] u/fpg] .  

• :yfgLo:t/sf] kz' ;]jf ;|f]t s]G›x?sf] ljsf; / Joj:yfkg ug{]. 

 
cfly{s k|zf;g tyf /fhZj zfvf  

रािश्व उपशाखा  

 रािश्व िंकलन केन्रहरु 

 
आमथमक प्रशािन िथा रािस्ि शाखाको कायमवििरण 

• ufpFkflnsf / cGtu{tsf] s]lG›o jflif{s cfly{s ljj/0f tof/ ug{] . 

• ufpFkflnsf / cGtu{t clVtof/L Joj:yfkg tyf /sdfGt/ ug{] . 

• cGtu{tsf zfvfx?sf] ah]6 lgsf;f u/fpg] . 

• cfGtl/s n]vf kl/If0f u/fpg] . 

• ufpFkflnsfsf] clGtd n]vf k/LIf0f u/fpg] . 

• a]?h'sf] nut /fVg] . 

• a]?h' km5{of}6 u/fpg] . 

• ufpFkflnsfsf] sfo{ ;+rfngsf] lgsf;f lng] . 

• b}lgs sfo{ ;+rfngsf] nflu vr{ ePsf] /sd e'QmfgL lbg] . 
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• dfl;s ljj/0f tof/ u/L k7fpg] . 

• cfly{s k|zf;g;+u ;DalGwt /fo ;n\nfx k|bfg ug{] . 

• jflif{s sfo{ of]hgf th{'df k|lqmof tyf sfo{fGjogdf ;dGjo tyf ;xof]u ug{] . 

• /fh:j gLltsf] th{'df,  

• /fh:j ;Da4 sfg"gx¿sf] lgd{f0f / kl/dfh{g,  

• /fh:j ;Íngsf] jflif{s nIo lgw{f/0f / c;'nL cg'udg  

• clwstd /fh:j kl/rfng u/L vr{sf] cfjZostf k"/f ug{ :j:y /fh:j gLlt lgd{f0f / k|efjsf/L 

sfo{fGjog 

• cfGtl/s /fh:jnfO{ gu/kflnsfsf] ljlQo cfjZostf k"lt{ ug{] k|d'v ;|f]t agfpg] u/L /fh:j gLlt 

th{'df  

• cfly{s sfo{ljlw ;DjGwL gLlt, lgod, sfo{ljwL th{'df / sfo{fGjog , 

 

cfly{s k|zf;g / Joj:yfkg ;DjGwL sfdx¿  

• cfly{s k|zf;g ljifodf df+luP adf]lhd /fo k/fdz{ k|bfg ug{], 

• jflif{s ah]6 th{'df, ah]6 ;Ldf lgw{f/0f, lzif{sut Joosf] cg'dfg tof/L , 

• :yfgLo ;+l~rt sf]if tyf cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yfkg, 

• n]vf Joj:yfkg, vr{, /fh:j, 3/f}6L, sfo{;~rfng sf]if tyf cGo :yfgLo sf]if tyf ;DklQsf] PsLs[t 

ljj/0f tof/L, 

• ufpF;efaf6 :jLs[t aflif{s ah]6 cg';f/ cfly{s sf/f]jf/sf] n]vf+sg, lgoGq0f / Joj:yfkg , 

• /fh:j tyf Joosf] cg'dfg ;lxt /fh:j k/fdz{ ;ldltdf k]z ug{], 

• ljleGg cfly{s >f]tx¿sf] ljZn]if0f / /fh:jsf] k|If]k0f cg';f/ ;+slnt /fh:jsf] dfl;s Income and 

Expenditure Flow ljj/0f tof/L  

• lgodfg';f/ cfGtl/s tyf k"j{ n]vfkl/If0f u/fpg] . ;fy} clGtd n]vfkl/If0f u/fpg], 

• n]vfkl/If0faf6 sfod a]¿h' k|fyldstfsf ;fy km5{f}6 u/fpg], 

• ;du|df ufpFkflnsfsf] cfo Joo sf/f]jf/df cfly{s cg'zf;g sfod ug{] , 

• ufpFkflnsfsf] aflif{s v/Lb of]hgf tof/Ldf ;xof]u ug{], 

• ufpF:t/Lo /fh:j gLlt, lgod th{'df, sfo{fGjog tyf lgodg ;DjGwL , 

• aflif{s ah]6n] k|If]k0f u/] cg';f/ /fh:j c;"nLsf nflu cfGtl/s / afXo ;/f]sf/jfnfx¿;+u lgoldt 

;dGjo / ;xsfo{, 

• /fh:j r'xfj6 lgoGq0fsf nflu cfjZos ;r]tfTds sfo{x¿, 

• :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, ufpFkflnsfaf6 hf/L P]g lgod, sfo{ljlw  / k|rlnt ;‹Lo / k|b]z sfg"g 

adf]lhd :yfgLo txsf] clwsf/ If]q leqsf lzif{sx¿df ufpF;efn] tf]s]sf] b/df /fh:j ;+sng tyf 

bflvnf , 

• k|fs[lts >f]tsf] pkof]u ;DjGwL :yfgLo gLlt lgod th{'df tyf ;‹ / k|b]z :t/Lo dfkb08sf] kfngf , 

• sfg"g adf]lhd 9'+uf, lu§L, afn'jf, df6f], :n]6, u|fe]n nufot vgLh kbfy{sf] ;j{]If0f, cGj]if0f, pTvgg 

/ /f]on\6L ;+sng / /fh:j af+8kmfF8sf sfd, 

• s/bftf lzIff, ;r]tgf tyf s/bftf ;Ddfg sfo{, 

• afsL aSof}tf /sdsf] nut tof/L / c;"npk/ ug{] u/fpg] 

 

रािश्व उपशाखाको कायमवििरण 
• रािश्वको प्रशािन िम्बन्िी व्यिस्था मिलाउने, रािश्व चहुािट मनयन्िण गने र रािश्विम्बन्िी नीमिगि मनणमय र 

कायामन्ियन गने÷गराउने 
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• रािस्ि परािशम िमिमिको िैठकका पिाचार गने, िैठकको लागी छलफलका विषयहरु ियार गने, मनणमय 
कायामन्ियन गराउन शाखा प्रिखुलाई िूचना उपलब्ि गराउने िथा िहयोग गने, 

•  गाउाँपामलकाको आन्िररक श्रोिहरुको पवहचान गने, उपलब्ि श्रोिहरुको पररचालनको व्यिस्था मिलाउने र 
बिेट ििुमिा पूिम रािश्व प्रक्षेपण गने 

• रािश्वको िावषमक अनिुान गने र िोको प्रमििेदन आमथमक प्रशािन शाखािा पेश गने, 
• आन्िररक आय िम्बन्िी ठेक्काको िूचना प्रकाशन, बोलपि कागिाि ियारी, िूल्याकंन िथा ठेक्का 
• िम्झौिा र कायमआदेश िम्बन्िी िम्पूणम कायमहरु गने, गराउन,े 
• िम्पजत्त व्यिस्थापन शाखाबाट प्राप्त नगदी रमिदलाई रमिद मनयन्िण खािािा अमभलेख राखी वििरण गने, प्राप्त 

भएको दैमनक आम्दानी बझु्ने िथा रेकडम राख्न ेमनयमिि बैंक दाजखला गने गराउने,  
•  रािश्व िम्बन्िी दैमनक, िामिक, चौिामिक िथा िावषमक प्रगिी प्रमििेदन ियार गरी शाखािा शाखा प्रिखु 

ििक्ष पेश गने, 
• रािश्व र िरौटीिम्बन्िी रमिद वििरण एिजम्नयन्िण गने र मनयिानिुार िरौटी वफिामको लामग मिफाररि गने, 
• मनयिानिुार उठाउनपुने कर िथा शलु्क आददिा चहुािट हनु नददन मनयमिि अनगुिन गने िथा मनयन्िणको 

लागी शाखा प्रिखु ििक्ष प्रमििेदन गने, 
• कानून अनिुार कर, शलु्क, दस्िरु र मबिीको अिूली िम्बन्ििा नीमिगि ििस्याहरु भए रायिवहि शाखा 

प्रिखु ििक्ष पेश गने, 
• बााँकी िसयौिा कर अिूल गने िथा िियिै अिूल गनम पिाचार गने, 
• रािश्व आम्दानी हनुे विमभन्न टेण्डरहरु मनकाल्ने, खोल्ने िम्झौिा गने, त्यिको अनगुिन गने, ििस्याको 

ििािान खोज्न,े 
• दैनीक रुपिा बैंक दाजखला (नं.पा.लाई प्राप्त आम्दानी) गने र त्यस्को अमभलेख दरुुस्ि राख्न,े 
• िामिक रुपिा आम्दानीको प्रमििेदन ियार गने, 
• िम्पूणम िडाहरुबाट प्राप्त आम्दानीको बैंक दाजखला गरी अमभलेख राख्ने 
• करका दरका विषयिा िडा िजचि र िािाजिक पररचालनहरुलाई िानकारी गराउने, 
•  कर जशक्षाका विषयिा गाउाँिािीलाई िानकारी गराउने, 
•  रािश्व िम्बन्िी अिस्था बझु्नको लामग िडाहरुको अनगुिन िथा मनरीक्षण गने, 
•  रािश्व परािशम िमिमिको बैठकको लामग आिश्यक व्यिस्था मिलाउने र रािश्व परािशम िमिमिले गरेका 

मनणमयहरु कायामन्ियन गने, 
•  रािश्व िम्बन्िी िफ्टियरहरु अद्यािमिक गने व्यिस्था मिलाउने, िफ्टियरिा देजखएको ििस्याहरु ििािान 

गनम व्यिस्थापन गने, 
• रािश्व ििुार योिना ियार गरी त्यिलाई कायामन्ियन गने व्यिस्था मिलाउने, 
• विमभन्न कारणले रािश्वका नगदी रमिदहरु रि गनम प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि ििक्ष पेश गने, 
• िम्पजत्तिा आिाररि र अन्य करको िन्र्भिा करदािा जशक्षा िञ्चालन िथा करदािा वििरण अद्यािमिक गने, 
• िम्पजत्तिा आिाररि कर र अन्य करको िूचना िथा िथ्याङ्कको आदान प्रदान, मनणमय बिोजिि िथा प्रचमलि 

कानून बिोजिि दण्ड िररिाना िम्बन्िी काि गने, 
• मनिामररि आिारिा प्राकृमिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी बााँडफााँड को खाका ियार गरी पेश गने, 
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• िरिहाल कर, िर िग्गा रजििेशन शलु्क, ििारी िािन कर, िेिा शलु्क दस्िरु, पयमटन शलु्क, विज्ञापन कर, 
व्यििाय कर, दण्ड िररिाना, िनोरञ्जन कर, िहालविटौरी कर, ििृ िा िाररएको िीििन्िकुो हाड, मिंग, 
्िााँख, छालािा कर, प्राकृमिक स्रोि िािन, व्यििावयक कर िम्बन्िी िंकलन गरी अमभलेख राख्ने, 

• ढंुगा, मगट्टी, िालिुा, िाटो, ननु, स्लेट, िस्िा खानी खनीि पदाथमको ििेक्षण, अन्िेषण, उत्खनन िम्बन्िी 
कायमिा िहयोग र िो िम्बन्िी रोयल्टी िङ्कलन गने, 

• टे्रवकङ्ग, कोयावकङ्ग, सयानोमनङ्ग, बञ्जीिजम्पङ्ग, जिपफ्लायर, यामजफ्टङ शलु्क उठाउन,े 
• िािदुावयक िनको िञ्चालन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी िङ्कलन गने, 
• पानीिट्ट, कूलो, पैनी िस्िा िेिा िञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी िङ्कलन गने, 
• रािश्व परािशम िमिमिको िजचिालयको कायम गने, 
• रािस्ि िूचना िथा िथ्याङ्कको अमभलेख राख्न,े 
• रािस्ि नीमि िथा काननू मनिामण र पररिािमनका लामग िूचनाहरु उपलब्ि गराउने, 

 
 

आन्िररक लेखापररक्षण इमकाइम 
आन्िररक लेखापररक्षण इकाइको कायमवििरण 

• लेखापरीक्षण िम्बन्िी नीमि िथा कायमििको खांका ियारी स्िीकृि पिाि कायामन्ियन गने, 

गराउने, 
• लेखापरीक्षण वििरण (बेरुिूको लगि ििेि) को अमभलेख व्यिस्थापनको कायम गने, 

• लेखापालन िम्बन्िी क्षििा विकाि िम्बन्िी कायम गने, 

• िावषमक आयव्यय र िरौटीको आन्िरीक लेखापरीक्षण िम्बन्िी कायम गने, 

• िावषमक स्िीकृि बिेटको आिारिा आयव्यय िरौटी िम्बन्िी वििरण िाग गरी आन्िररक                  
लेखापरीक्षण प्रमििेदन कायम गने, गराउने, 

• आन्िररक लेखापरीक्षण प्रमििेदन कायमको लामग िावषमक कायमयोिना ियार पारी पेश गने, 

• लेखा िमिमिको िदस्य िजचि भई कायम गने, लेखा िमिमिको िजचिालयको काि गने, 

• शाखाका किमचारीहरुलाई कािको कायमविभािन गराई कायमको जिम्िेिारी ददने, 
• आन्िररक लेखापरीक्षण प्रमििेदन कायमका चौिामिक प्रमििेदन पेश गने, 

• आन्िररक लेखापरीक्षण प्रमििेदन कायमिा देजखएका नीमिगि किी कििोरी िटुी ििुारका लामग 
िझुाि िवहि पेश गने, 

• कायामलयको खररद, ठेक्का, उपभोिाबाट गररने कायमको यथेष्ट वििरण िाग गरी प्रचमलि कानून 
बिोजिि भए नभएका िम्बन्ििा प्रमििेदनिा िझुाि िवहि पेश गने, 

• विमभन्न िहाशाखा, शाखा एिं िरोकारका क्षिेिा ििन्िय िेरुि ुकि गनम िोड ददने, 
• लेखापरीक्षणिाँग िम्बजन्िि विमभन्न पररपिहरु, ऐन िथा मनयिहरु िंकलन गने र आिश्यक 

दफाउत्तारगरी कायामन्ियन गने र आिश्यक भए िडाहरुिा पठाउने, 
• शाखाको कायम क्षेििाँग िम्बजन्िि िूचना िथा िानकारी प्रिाह गने, 
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आयूिेद औषिालय िथा नागररक आरोग्य िेिा केन्रहरु 

 

आयूिेद औषिालयको कायमविरण 

• आयिेुद औषिीको िम्बन्ििा आिश्यक पने मनिी मनिामण देजख कायामन्िन गने गराउने । 

• पामलका स्िरिा आयिेुद औषिीको िहत्ि र यिको उपादेयिाको बारेिा प्रचार प्रिार गने । 

• पामलकाले उपलब्ि गराएको बावषमक बिेटको पररमििा रहेर आयिेुद औषिीहरुको वििरण गने । 

• आयिेुद औषिीको लामग पामलका स्िरिा विमभन्न िमडबटुीहरुको खोि अनिुन्िान गने िो 
िम्बन्िी िमडबटुीहरुको बृक्षारोपण गने । 

• आयिेुद औषिीको िाध्यिबाट स्िास्थ्य िेिा प्रदान गने । 

 

कानून शाखा 
 िेलमिलाप केन्रहरु 

 

कानून शाखाको कायमवििरण 
• िेलमिलाप र िध्यस्थिाको व्यिस्थापनिा िहयोग िम्बन्िी कायम, 
• न्यावयक िमिमिको िजचिालयलाइम िहयोग गने िम्बन्िी कायम, 
• िेलमिलाप र िध्यस्थिा, मनणमय िथा फैिला कायामन्ियन, 

• स्थानीय न्यावयक िमिमिले गरेका आदेश र फैिला कायामन्ियनिा िहयोग 

• िानि अमिकारको िंरक्षण िथा प्रिद्र्िन न्याय िथा िेलमिलाप र िध्यस्थिा, मनणमय िथा फैिला 
 कायामन्ियन िम्बन्िी कायम, 

• गाउाँपामलकािा न्यावयक मनणमय िथा फैिला कायामन्ियन िम्बन्िी कायम, 
• िेलमिलाप केन्र, इिलाि कक्षको िञ्चालन र व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलका र िडा कायामलयहरूलाई कानूनी राय, परािशम उपलब्ि गराउने िम्बन्िी कायम, 
• स्थानीय रािपििा प्रकाशन गररनपुने िूचना र अन्य यस्िै विषय िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलका विरुि परेका ररट, मनिेदन र पनुरािेदन िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलकाको िफम बाट वफरादपि, प्रमिउत्तरपि, ररट मनिेदन, मलजखि ििाफ, पनुरािेदनपि ियार 
गरी 
• िम्बजन्िि मनकायिा पठाउने कायम, 
• वििायन िम्बन्िी कािको लामग  गाउाँपामलकाको ऐन, मनयि, वििेयक ििुमिा, कायमपामलका िथा 
गाउाँ िभािा पेश गनुमपने विमभन्न नीमि, मनयिको िस्यौदािा िंयोिन िथा पेश िम्बन्िी कायम, 
• नीमि, कानूनको प्रिाणीक प्रमिको िंरक्षण, प्रकािन िम्बन्िी कायम, 
• न्यावयक िमिमिको िजचिालय िम्बन्िी कायम, 
• वििाद उिरुीको कारिामही र वकनाराको अमभलेखीकरण एिं िंरक्षण िम्बन्िी कायम, 
• गाउाँपामलका विरुि परेका ररट, मनिेदन र पनुरािेदनको अमभलेखको व्यिस्थापन र िंरक्षण 
िम्बन्िी कायम, 
• िेलमिलाप केन्र, इिलाि कक्षको िञ्चालन र व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम, 
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अनिूुची १७: स्थानीय िंचालन ऐन बिोजिि गा.पा. ले िम्पादन गनुमपने कायमहरु 
स्थानीय िरकार िंचालन ऐन बिोजिि गाउाँपामलकाले िम्पादन गनुमपने कायमहरू 

अत्यािश्यक 

अग्नीशिन यन्ि िञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

एम्बलेुन्ि िेिा िञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

शि )िेिाररश ििेि (व्यिस्थापन , शि दाहगहृ, शिदाहस्थल, जचहान र शि िाहन िञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

िहािारी, िरूिा रोग मनयन्िणिा िहयोग र ििन्िय 
फोहरिैला व्यिस्थापन ) िंकलन,पनुउमपयोग,प्रशोिन, विििमन लगायि िनचेिना अमभबृवि 
गाउाँ प्रहरी 

• गाउाँ प्रहरीको िञ्चालन िथा व्यिस्थापन )िङ्घीय  िथा प्रदेश कानून(  

• गाउाँ ट्रावफक व्यिस्थापन ( पावकम ङ , अनिुमि , िंकेि जचन्ह , ििन्िय र िाझेदारी ) 

• नागररक िरुक्षा ( व्यजिगि िरुक्षाकिी ) 
गाउाँ यािायाि िेिा िञ्चालन 
िािमिमनक शौचालय मनिामण िञ्चालन 
पशिुिशाला मनिामण िथा िञ्चालन 

खाद्य गणुस्िर ) खाद्यान्न र खाद्य पदाथमको गणुस्िर  नापिूौल,िाििुााँच लगायि( 

उपभोिा वहि िंरक्षण  )उपभोिाको वहि िम्िन्िी ििै पक्षहरू  (  

व्यजिगि िटना दिाम )िन्ि , ित्य,ु वििाह ,ििाइम िराइम ,िम्िन्ि विच्छेद आदद 

विपद् िोजखि न्यूनीकरण, खोि िथा उिार िहयोग (DRR Plan  श्रोि िािनको व्यिस्था, ििन्िय,पूिम िूचना प्रणाली 
स्थापना( 

प्रकोप िथा िहािारी )कृवष िथा पशपंुछीिन्य ििेि (मनयन्िणिा िहयोग र ििन्िय  

आिश्यक 

स्थानीय खानेपानी िेिा व्यिस्थापन कायामन्ियन र मनयिन 

ढल )ििह ढल ििेि (व्यिि् थापन 
स्थानीय विद्यिु वििरण प्रणाली र िेिाको व्यिस्थापन, िञ्चालन 

स्थानीय िहिा िैकजल्पक ऊिाम िम्बन्िी कायमिि ििुमिा ,कायामन्ियन र मनयिन 

स्थानीय िटबन्ि, नदी िथा पवहरो मनयन्िण  रोकथाि िथा नदी व्यिस्थापन र मनयिन 

जशक्षा विद्यालय जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, प्राविमिक जशक्षा 
• शैजक्षक पूिामिार मनिामण र ििमि िंभार 

• छाििृजत्तको व्यिस्थापन 

• स्थानीय पसु्िकालय र िाचनालय िञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

स्िास्थ्य र िरिफाई  

• आिारभूि स्िास्थ्य र िरिफाई िेिा िञ्चालन 

• अस्पिाल र अन्य स्िास्थ्य िंस्थाको स्थापना िथा िञ्चालन 

• स्िास्थ्य िेिा िम्िन्िी भौमिक पूिामिार विकाि  

• िमुिम, िददरा र लागपुदाथमिन्य िस्िकुो प्रयोग मनयन्िण  

• ध्िनी, िाय ुप्रदषुण मनयन्िण 

स्थानीय िािाजिक िरुक्षा 
• िेष्ठ नागररक, अपांगिा भएका व्यजि र अशिहरुको व्यिस्थापन 

• िालगृह, िेिा आश्रि, िृि आश्रि िञ्चालन 

िािमिमनक खाली िग्गा िम्भार र उपयोग िथा व्यिस्थापन 

पञ्जीकरण व्यिस्थापन 

स्थानीय िहको िथ्याङ्कीय अमभलेख व्यिस्थापन 

विकाि िथा प्रििमन िेिा 
कृवष  

• कृवष िथा पशपुन्छी बिार िथा हाटबिार पूिामिार मनिामण 

• िूचना,िामलि, प्रविमि प्रिार, प्राविमिक टेिा 
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औद्योमगक क्षेि र विशेष आमथमक क्षेि िम्बन्िी 
स्थानीय िहकारी िंस्था दिाम, अनिुमि, खारेिी मनयिन 
एफ  .एि .रेमडयो िञ्चालन अनिुमि , निीकरण र मनयिन 
शहर िूौन्दयमू ीकरण 

• िािमिमनकस्थल, पाकम , उद्यान, िैविक विविििा व्यिस्थापन 

• िडक वकनार िृक्षारोपण व्यिस्थापन र हररयाली प्रििमन 

• िाइनबोडम, होमडमङ्खबोडम व्यिस्थापन 

• िाँस्कृमि प्रदषुण मनयन्िण 
प्राणी उद्यान )जचमडयाखाना (स्थापना र िञ्चालन  
िीडा िनोरंिनस्थल िञ्चालन 
िािदुावयक, िामिमक िन व्यिस्थापन 
विपदव्यिस्थापन, पनु :स्थापन र पनु:मनिामण  
भाषा, िंस्कृमि र लमलिकलाको िंरक्षण र विकाि 
परुाित्ि, प्राचीन स्िारक र िंग्रहालयको िंरक्षण, िम्भार,  प्रििमन र विकाि 
परम्परागरि िािा, पिमहरुको िञ्चालन र व्यिस्थापन 
स्थानीय गठुी व्यिस्थापन 
भूउपयोग 
राविय भिन िंवहिा र िापदण्ड बिोजिि भिन मनिामण अनिुमि र मनयिन 
क्षििा विकाि कायमिि 
स्रोि िािन पररचालन र व्यिस्थापन िेिा 
कर, शलु्क, दैदस्िरु िंकलन व्यिस्थापन 
विमभन्न Office Automation System स्थापना 
प्रकृयागि िेिा 
िर मनिामण अनिुमि 
िबै प्रकारका मिफाररशहरू 
िथ्यांक व्यिस्थापान 
Online िेिा िञ्चालन 
आिमिक, रणमनमिक, िावषमक योिना ििुमिा 
गैिि, िािदुावयक िंस्था,सलि िम्बन्िी 
िङ्गठन िंरचना िम्बन्िी  
िङ्गठन िंरचना मनिामण अध्ययन  
किमचारी व्यिस्थापन 
किमचारी टे्रड यमुनयन िम्बन्ि ििन्िय 
िम्बन्ि, ििन्िय िम्बन्िी िेिा 
रािकीय अमिथी, विदेशी पाहनुा ित्कार 
क्षेिीय िथा अन्िरराविय िम्बन्ि ििन्िय 
कुटनैमिक मनयोग िम्बन्ि ििन्िय 
अन्िर प्रदेश, अन्िरिहागाउाँ, िहागाउाँ गाउाँ िम्बन्ि 
न्यावयक प्रणाली 
न्यावयक िमिमिको िजचिालय व्यिस्थापन 
उिरुी गनुािो दिाम, अमभलेख व्यिस्थापन 
व्यिस्थापकीय िेिा 
िभा िथा बैठक व्यिस्थापन  
ियामदापालन र ियामदा पालक िम्बन्िी काि 
स्थानीय कानून िस्यौदा ििुमिा 
गाउाँपामलका रािपि प्रकाशन 
िपुररिेक्षण िथा अनगुिन र मनयिन िम्बन्िी कािहरू    
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अनिूुची १८:  गाउाँपामलकाको कायमविभािन मनयिािली, २०७४ बिोजििका कायमहरु 

 गाउाँपामलकाको काि किमव्य र अमिकार 

यि गाउाँपामलकाको कायमविभािन मनयिािली, २०७४ बिोजिि गाउाँकायमपामलका अन्िगमिका शाखा िथा 
इकाइहरुको जिम्िेिारी िपजशल बिोजिि  हनुे गरी िोवकएको छ । 

प्रशािन िथा योिना शाखा 
गाउाँ िभाको बैठक व्यिस्थापन 

• गाउाँ िभाको बैठक व्यिस्थापन 

• गाउाँ िभाको मनणमय कायामन्ियन 

आन्िररक व्यिस्थापन 

• आन्िररक पशामिन िम्बन्िी कायम 
• अन्य शाखािंगको ििन्िय 

• िािमिमनक खररद िथा िम्पजत्त व्यिस्थापन 

स्थानीय िेिाको व्यिस्थापन 

• कानून बिोजिि स्थानीय िेिाको गठन, िञ्चालन र व्यिस्थापन 

• स्थानीय िहको िंगठन विकाि, िनशजि व्यिस्थापन र िृजत्त विकाि 

• कानून बिोजिि स्थानीय िहको िंगठन िंरचना िथा दरबन्दी मनिामरण 

• स्थानीय िहिा ििायोिन भई आउने किमचारीको व्यिस्थापन, उपयोग र ििन्िय 

• स्थानीय िेिाको व्यिस्थापनिा िूचना िथा िञ्चार प्रविमिको उपयोग, प्रििमन र मनयिन 

 

योिना बिेट िथा कायमिि 

• स्थानीयस्िरका आिमिक िथा िावषमक योिना, कायमिि एिं बिेट ििुमिा, स्िीकृमि (गाउाँ िभा र गाउाँिभा 
बाट) कायामन्ियन, अनगुिन िथा िूल्यांकन 

• स्थानीयस्िरका आमथमक, िािाजिक, िााँस्कृमिक, िािािरणीय प्रविमि र पूिामिारिन्य विकािका लामग आिश्यक 
आयोिना िथा पररयोिनाहरुको ििुमिा, कायामन्ियन, अनगुिन िथा िूल्यांकन, अध्ययन, अनिुन्िान, आयोिना 
प्रभाि िूल्याकंन 

• स्थानीय िहका िम्भाव्य प्राकृमिक स्रोि, िािनको अमभलेख (प्रोफाइल) ियार गने 

• स्थानीयस्िरका विकाि आयोिना िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना र मनयिन 

• स्थानीय विकाि नीमि र स्थानीय प्राथमिकिा प्राप्त क्षेि मनिामरण 

• विकाि मनिामणको प्रवियािा स्थानीय िनिहभामगिा अमभिृविका कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन  
• स्थानीय िहिा िैज्ञामनक अध्ययन, अनिुन्िान र प्रविमि विकाििा लगानी  
• स्थानीय स्िरिा िूचना प्रविमिको विकाि, विस्िार, उपयोग र ििमिािारणको पहुाँच िम्बन्िी कायमििको 

ििुमिा र कायामन्ियन  
• िानि िंशािन विकािका लामग स्थानीय स्िरको योिना ििुमिा 
• स्थानीयस्िरिा िंचामलि केन्रीय र प्रादेजशक विकाि आयोिना कायामन्ियन, ििन्िय र िहकायम, अध्ययन 

अनिुन्िान, 

• अनगुिन िथा िूल्यांकनको आिार प्रविया मनिामरण, क्षेिगि नीमिको अनगुिन िथा िूल्यांकन, विकाि 
आयोिना कायामन्ियन, अनगुिन र प्रमिफलको ििीक्षा 
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• िंि िरकारको स्िीकृमििा िैदेजशक िहयोग ििन्िय र कायामन्ियन 

िथ्याकं िथा अमभलेख व्यिस्थापन 

• स्थानीय िथ्याकं िथा अमभलेख व्यिस्थापन िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीय िहिा िूचना िथा िञ्चार प्रविमियिु आिारभिू िथ्यांक िंकलन र व्यिस्थापन 

• िंिीय कानून र िापदण्ड बिोजिि स्थानीय िहिा व्यजिगि िटना (िन्ि, ितृ्य,ु वििाह, बिाइिराइ, िम्बन्ि 
विच्छेद, ििमपिु ििमपिुी) को दिाम, अमभलेख व्यिस्थापन, पञ्जीकरण व्यिस्थापन र प्रमििेदन 

• रोिगार र बेरोिगारको िथ्यांक िंकलन, प्रशोिन र िूचना प्रणाली 
• विदेशी श्रमिकको िूचना व्यिस्थापन 

• स्थानीय िहिा िकुुम्बािी पवहचान र अमभलेख व्यिस्थापन 

िूचना िथा िञ्चार 

• स्थानीय िहका पिपमिकाको प्रकाशन अनिुमि, अमभलेख र मनयिन 

• एफ.एि. रेमडयो (१०० िाट िम्िका) िञ्चालन अनिुमि नविकरण र मनयिन 

• स्थानीय क्षेिमभि इन्टरनेट िेिा, टेमलिेन्टर र केबलु िथा िारविवहन स्थानीय टेमलमभिन प्रिारणको अनिुमि, 

नविकरण र मनयिन 

 

रािश्व, वित्तीय व्यिस्थापन िथा आमथमक प्रशािन 

• स्थानीय िहको ििवष्टगि आमथमक अिस्थाको विशे्लषण िथा स्थानीय आमथमक नीमिको ििुमिा, कायामन्ियन र 
मनयिन 

• आमथमक िािनको बााँडफााँड र स्थानीय विकािका लामग आमथमक िािनको उपयोग िथा पररचालन 

• स्थानीय रािश्व िम्बन्िी नीमि, काननु ििुमिा, कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीय िािमिमनक खचम िम्बन्िी नीमि ििुमिा, कायामन्ियन र मनयिन, 

• स्थानीय ऋण िथा अनदुानको व्यिस्थापन र मनयिन, 

• स्थानीय लगानी प्रक्षेपण (िरकारी, िहकारी र मनिी) र वित्तीय व्यिस्थापन, 

• स्थानीय िरकारी िम्पजत्तको एकीकृि वििरण 

• स्थानीय िरकारी बााँकी रकिको लगि र अिलु उपर 
• स्थानीय िजञ्चि कोषबाट खचम गनम िवकने िम्बन्िी स्थानीय आमथमक कायमविमि िम्बन्िी नीमि िथा कानून 

मनिामण, कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीय बिेट िीिा मनिामरण, ििुमिा, कायामन्ियन  
• स्थानीय लेखा मनयन्िण िथा व्यिस्थापन 

• स्थानीय िजञ्चि कोष िञ्चालन 

• स्थानीय रािश्व र व्ययको अनिुान, 

• आमथमक कायमविमि िम्बन्िी स्थानीय नीमि, काननू, िापदण्ड कायामन्ियन र मनयिन  
• आमथमक प्रशािन र व्यिस्थापन  
• िंिीय काननू र प्रदेश कानून बिोजिि िाटापूमिमको स्रोि व्यिस्था 
• िंि र प्रदेश िरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यिस्थापन 

• स्थानीय खचम, रािश्व, िरौटी, कायमिञ्चालन कोष र अन्य िरकारी कोष िथा िम्पजत्तको एकीकृि वििरण, 

आन्िररक िथा अजन्िि लेखापरीक्षण 
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• स्थानीय िहको विमनयोिन 

• आन्िररक लेखा परीक्षण 

 

(क) स्थानीय कर, दस्िूर, दण्ड िररबाना, िालपोि, िेिा शलु्क िथा रोयल्टी  

• स्थानीय िरकारलाई प्राप्त जिम्िेिारी बिोजिि आफ्नो क्षेिमभि रािश्वका दर र अन्य शलु्क मनिामरण (गाउाँ र 
गाउाँ िभाको मनणामय बिोजिि) 

• िम्पजत्त कर, िर बहाल कर, िर िग्गा रजििेशन शलु्क, ििारी िािन कर, िेिा शलु्क दस्िरु, पयमटन शलु्क 
(टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, सयानोमनङ्ग र यामजफ्टङ्ग शलु्क), विज्ञापन कर, व्यििाय कर, भमूि कर (िालपोि), दण्ड, 

िररिाना, िनोरञ्जन कर, िालपोि, िहाल विटौरी, िर िग्गा कर, ििृ िा िाररएको िीि िन्िकुो हाड, मिंग, 

्िााँख, छालािा कर, प्राकृमिक स्रोि िािन बाट प्राप्त रोयल्टी, व्यििावयक कर िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड 
कायामन्ियन, बााँडफााँड, िंकलन र मनयिन 

• स्थानीय िहिा रािस्ि मनयन्िण िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड र मनयिन 

• स्थानीय रािस्ि प्रििमन र प्रोत्िाहन 

• रािस्ि िूचना िथा िथ्यांकको आदान प्रदान 

• स्थानीय पूिामिार िेिा र उपयोगिा िेिा शलु्क दस्िरु िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड र मनयिन, िेिा शलु्क 
मनिामरण र िंकलन व्यिस्थापन 

• स्थानीय िेिाशलु्क, दस्िरु, दण्ड िररिाना िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड र मनयिन 

• िंिीय र प्रदेश कानून बिोजिि प्राकृमिक स्रोि िािन र िेिाशलु्क रोयल्टी िंकलनिा ििन्िय  

• कि िूल्यका खनीि पदाथमको उत्खनन ्र प्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 
• िािदुावयक िनको िञ्चालन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 
• स्थानीयस्िरको प्राकृमिक स्रोिको उपयोग िम्बन्िी नीमि मनिामरण र कायामन्ियन िथा प्रदेश र िंिीय िापदण्ड 

पालना 
न्याय, कानून िथा वििायन: 

• न्यावयक िम्बन्िी कायम 
• स्थानीय िािदुावयक िेलमिलाप र िध्यस्थिा व्यिास्थापन, 

• अन्िरामविय िजन्ि िम्झौिाको लामग िंि र प्रदेश िहिा अनरुोि, मिफाररि र िम्झौिा कायामन्ियनिा िहयोग 

• फैिला कायामन्ियन 

• स्थानीय िहको कानून मनिामण (गाउाँिभा / गाउाँिभाको मनणामयानिुार) 
• गाउाँिभा, गाउाँ िभा, जिल्ला िभा, स्थानीय अदालि िम्बन्िी कायम  
• िानि अमिकार िंरक्षण र प्रििमन 

 

शाजन्ि िरुक्षा  
• गाउाँ प्रहरीको िञ्चालन िथा व्यिस्थापन नीमि, कानून, िापदण्ड कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीय िरकारले लाग ुगरेका नीमि, कानून, िापदण्ड र मनणमयहरु कायामन्ियनिा िहयोग 

• स्थानीय िरकारको िम्पजत्त िंरक्षण 

• स्थानीयस्िरिा हनुे िभा, ििारोह, परम्परा, िािा, चाडपिम आदद व्यिस्थापनिा िहयोग 

• स्थानीय बिार, पावकम ङ्गस्थल व्यिस्थापनिा िहयोग 

•  गाउाँ कायमपामलकाले िोकेका गाउाँ प्रहरी िम्बन्िी नीमि, योिना, कायमिि बिोजििका कायम, 
• गाउाँ िरिफाई िम्बन्िी िापदण्ड कायामन्ियन र किरु उपर छानविन र अनिुन्िान, 

• स्थानीय न्यावयक गाउाँपामलकाले गरेका आदेश, फैिला कायामन्ियनिा िहयोग 
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• स्थानीय िहको कायामलय पररिर, िम्पदा, िािमिमनक, ऐलानी, पमिम िग्गा, िािमिमनक भिन िथा भौमिक 
पूिामिारको िंरक्षण र िरुक्षा 

• विपद् व्यिस्थापनिा िहयोग 

• अपराि रोकथाि िथा अनिुन्िानिा िहयोग 

• उपामि, िम्िान िथा विभषुणको मिफाररि 

• स्थानीय िहिा िािमिमनक विदा, उत्िि, िािा, उदी आददिा विदा व्यिस्थापन 
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पिुामिार विकाि शाखा 
(क)  स्थानीय िडक, ग्रािीण िडक, कृवष िडक, मिंचाई, िाना िलविद्यिु, खानेपानी 
• स्थानीय िडक, ग्रािीण िडक, कृवष िडक, मिंचाई िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना कायामन्ियन र 

मनयिन, 

• स्थानीय िडक, ग्रािीण िडक, कृवष िडक, झोलङेु्ग पलु, पलेुिा, मिंचाई र िटबन्िन िम्बन्िी स्थानीय िहको 
गरुुयोिना ििुमिा, मनिामण र स्िरोन्नमिका आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायामन्ियन, ििमि, िम्भार र मनयिन 

• स्थानीय िाना ििह िथा भमूिगि मिंचाई प्रणालीको िञ्चालन, ििमि िम्भार, िेिा शलु्क मनिामरण र िंकलन 
व्यिस्थापन 

• स्थानीय िटबन्ि, नदद िथा पवहरो मनयन्िण िथा नदी व्यिस्थापन 

• स्थानीय खानेपानी, िाना िलविद्यिु आयोिना, िैकजल्पक उिाम िम्बन्िी नीमि, काननू, िापदण्ड र योिना 
कायामन्ियन र मनयिन 

• िनिहभामगिािा आिाररि स्िदेशी लगानीलाई प्राथमिकिा ददई िलस्रोिको बहउुपयोगी विकािका कायमििको 
ििुमिा र कायामन्ियन, 

• िाना िलविद्यिु आयोिना िम्बन्िी स्थानीयस्िरको नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना ििुमिा, कायामन्ियन र 
मनयिन, 

• स्थानीय विद्यिु वििरण प्रणाली र िेिाको व्यिस्थापन, िञ्चालन र मनयिन 

• स्थानीय खानेपानी िम्बन्िी नीमि, काननू, िापदण्ड, योिना कायामन्ियन र मनयिन 

• ििमिािारणलाई स्िच्छ खानेपानीको उपलब्ििा, खानपेानी िेिा व्यिस्थापन र िहिलु मनिामरण  
 

(ख) यािायाि िथा ििारी 
• आिारभिू यािायाि (प्रदेशस्िरिा) ििन्िय, 

• यािायाि क्षेििा लगानी अमभिृवि, 

• यािायाि िवुििािा नागररकको िरल, िहि र ििान पहुाँच,  

• िािािरण अनकुुलन िैिी प्रविमिलाई प्राथमिकिा, 
• मनिी यािायाि मनयिन र मनयन्िण, 

• िरुजक्षि, व्यिजस्थि, भरपदो र अपांगिािैिी यािायाि प्रणाली, 
• यािायाि व्यिस्थापन िम्बन्िी स्थानीय नीमि, काननु, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन, 

• स्थानीय िािमिमनक यािायािको रुट मनिामरण, अनिुमि, नविकरण, भाडादर मनिामरण र मनयिन 

• ट्यासिी िेिा अनिुमि, व्यिस्थापन र मनयिन 

• स्थानीय िहिा िािािरणिैिी, िोजखि िंिेदी, अपांगिा र लैमगक िैिी यािायाि प्रणालीको प्रििमन 

• स्थानीय क्षिेिा ट्रली बि, ट्राििस्िा िध्यि क्षििाका िाि ट्राजन्िट प्रणालीको नीमि, िापदण्ड, योिना 
कायामन्ियन र मनयिन, 

• िहानगरीय क्षेिमभि शहरी रेलिेिा िञ्चालन, व्यिस्थापन, ििमि िम्भार, ििन्िय र िहकायम, 
• स्थानीय िहिा यािायाि िरुक्षा व्यिस्थापन 

(ग) भिन िंवहिा, िापदण्ड र मनिामण अनिुमि 

• िहरी विकाि, बस्िी विकाि र भिन िम्बन्िी स्थानीय िहको नीमि, कानून, िापदण्ड र योिना ििुमिा, 
आयोिना पवहचान, अध्ययन, कायामन्ियन र मनयिन, 

• राविय भिन िंवहिा र िापदण्ड बिोजिि भिन मनिामण अनिुमि र मनयिन, 
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• स्थानीय िहका िरकारी भिन, विद्यालय, िािदुावयक भिन, िभागहृ िथा अन्य िािमिमनक भिन र िंरचना 
मनिामण र ििमि िम्भार  

• भिा र मनिामण िम्बन्िी िंिीय र प्रादेजशक आयोिना, पररयोिना कायामन्ियनिा ििन्िय, िहिीकरण र िहयोग 

(ि) बिोबाि िथा आिाि 

• प्रदेशस्िरिंगको ििन्ियिा आिारभिू बिोबाि 

• अव्यिजस्थि बिोबािको व्यिस्थापनका कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन 

• योिनािि र व्यिजस्थि िस्िी विकािका कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन  
• एकीकृि िस्िी विकािका लामग िग्गाको एकीकरण िथा िग्गा विकाि र व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा िकुुम्बािी िम्बन्िी िीविकोपािमन र बिोबाि व्यिस्था 
• स्थानीय िहिा आिारभिू आिािका योिना ििुमिा र कायामन्ियन  
(ङ) भमूि व्यिस्थापन िथा मनयिन 

• प्रादेजशक िापदण्ड बिोजिि स्थानीय िर िग्गा िनी पूिाम वििरण लगि व्यिस्थापन, 

• भमूिको िगीकरण अनिुारको लगि, 

• स्थानीय िग्गाको वकत्ता काट र भमूि लगि (नसिा, से्रस्िा मनिामण र िंरक्षण)  
• िरकारी प्रयोिनका लामग िग्गा प्रामप्त, िआुब्िा मनिामरण र वििरणिा ििन्िय र िहिीकरण, िथा िग्गा 

वििाद ििािान 
 

िािाजिक विकाि िथा आमथमक विकाि शाखा 
(क) िािाजिक िरुक्षा: 
• िािाजिक िरुक्षा िम्बन्िी स्थानीय नीमि, काननू, िापदण्ड, मनयिन, िथ्यांक र िूचना व्यिस्थापन 

• गररबी मनिारण िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र अध्ययन अनिुन्िान 

• िािाजिक िरुक्षा िथा गररबी मनिारण िम्बन्िी राविय, प्रादेजशक र स्थानीय िंििंस्थािाँग िम्पकम , ििन्िय र 
िहकायम 

• गररब िरपररिार पवहचान िम्बन्िी स्थानीय ििेक्षण, िूचना व्यिस्थापन र मनयिन 

• पवहचान भएका एिं लजक्षि ििूह िम्बन्िी योिना, कायमिि, स्रोि पररचालन र व्यिस्थापन 

• स्थानीय स्िरिा गररबी मनिारणको रणनीमि ििुमिा र कायामन्ियन 

• िंि र प्रदेशको िापदण्ड बिोजिि स्थानीयस्िरिा िािाजिक िरुक्षा िम्बन्िी कायमिि कायामन्ियन 

(ख) ििािकल्याण र िंििंस्था:  

• स्थानीयस्िरिा ििािकल्याण िम्बन्िी िंििंस्थाहरुको दिाम िथा मनयिन 

 

(ग) िवहला िथा यिुा: 
• िवहला हक िम्बन्िी नीमि, योिना, कायामन्ियन, ििन्िय र मनयिन 

• स्थानीयस्िरिा िवहलाको आमथमक, िािाजिक, रािनीमिक िशजिकरण र क्षििा विकाि 

• लैंमगक वहंिा मनिारणका लामग मनरोिात्िक, प्रििमनात्िक, िंरक्षणात्िक उपाय र पनुस्थापना 
• लैंमगक उत्तरदायी बिेट र परीक्षण िम्बन्िी कायम 
• एकल िवहला िम्बन्िी 
• स्थानीयस्िरिा यिुा िागरण, िशजिकरण र पररचालन 

• स्थानीयस्िरिा यिुा िीप, उद्यिशीलिा िथा नेितृ्ि विकाि 
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(ि) बालबामलका  

• बालबामलकाको हकवहि िम्बन्िी स्थानीय नीमि, काननु, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन, 

• स्थानीयस्िरिा बालिैिी शािकीय प्रबन्ि, बालसलब, स्थानीय बाल िंरक्षण गाउाँपामलका र बाल िञ्जाल, 

• बालबामलकाको हकवहि िम्बन्िी िंि, प्रदेश, र स्थानीय िंििंस्थािाँग िम्पकम , ििन्िय र िहकायम 
• स्थानीयस्िरिा बालबामलका पररिार िहयोग 

• बैकजल्पक स्याहार पिमिको कायामन्ियन 

• स्थानीयस्िरिा बाल न्याय 

• बाल गहृ िा पनु:स्थापन केन्र, जशश ुस्याहार केन्र र बाल विकाि केन्र व्यिस्थापन 

• िडक बालबामलका व्यिस्थापन 

• बालबामलकाको वहंिा मनयन्िण 

• बालििुार िथा पनुस्थापना केन्र स्थापना, िञ्चालन, अनिुमि र मनयिन 

• आपत्कालीन बाल उिार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

 

 

(ङ) िेष्ठ नागररक, अपागंिा भएका व्यजिको व्यिस्थापन 

• ज्येष्ठ नागररक, अपांगिा भएका व्यजि र अिहाय बालबामलका िम्बन्िी  
 

(च) कला, िंस्कृमि िथा िम्पदा 
• गठुी अन्िगमि परम्परागि रुपिा चमलआएका विमभन्न िािा, पिमहरुको िञ्चालन र व्यिस्थापन 

• स्थानीय िहत्िका िामिमक िथा िााँस्कृमिक िम्पदाको व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा परुािाजत्िक िामिमक िहत्िका िम्पदाहरुको िंरक्षण िम्ििमन  
• स्थानीयस्िरिा िााँस्कृमिक विकाि िथा िंिद्र्िन िम्बन्िी कायम, 
• गठुी, कोष िथा ट्रष्टहरुको व्यिस्थापन 

• विश्विम्पदा िूचीिा परेका स्िारक र परुािाजत्िक िहत्िका ठाउाँहरु, िन, िीििार क्षेि, िटििी क्षेिका िग्गा 
िम्बन्िी लगि, 

• भाषा, िंस्कृमि र लमलिकलाको िंरक्षण र विकाि िम्बन्िी स्थानीयस्िरको नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना, 
कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीयस्िरिा परुाित्ि, प्राचीन स्िारक र िंग्रहालयको िंरक्षण, िम्भार, प्रििमन, विकाि र मनयिन 

• परम्परागि िािा, पिमहरुको िञ्चालन र व्यिस्थापन 

 

(छ) पयमटन 

• स्थानीयस्िरिा पयमटकीय िहत्िका स्थल िथा िम्पदाको पवहचान, िंरक्षण र प्रिद्र्िन, 

• स्थानीय पयमटन पूिामिार विकाि र प्रोत्िाहन 

 

(ि) शाजन्ि िथा पनुःमनिामण  

• स्थानीय शाजन्ि गाउाँपामलका िम्बन्िी कायम 
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जशक्षा यिुा िथा खेलकुद शाखा 
(क) आिारभिू िथा िाध्यमिक जशक्षा 
• प्रारजम्भक बाल जशक्षा िथा विद्यालय जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खुला िथा िैकजल्पक (गरुुकुल, िदरिा, गमु्बा 

आदद) एिि मनरन्िर मिकाइ िथा विशेष जशक्षा िम्बन्िी नीमि, काननू, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन 

• प्राविमिक जशक्षा िथा व्याििावयक िामलिको योिना ििुमिा, िञ्चालन, अनिुमि र मनयिन 

• आिारभिू िथा िाध्यमिक जशक्षा िम्बन्िी पाठ्यिि र पाठ्यिािग्री वििरण र कायामन्ियन 

• विद्यालय जशक्षक एिं किमचारीको व्यिस्थापन 

• विद्यालय नसिांकन, विद्यालयको अनिुमि, स्िीकृमि, ििायोिन र मनयिन 

• शैजक्षक पूिामिार मनिामण र ििमि िम्भार 
• आिारभिू िह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यिस्थापन 

• विद्याथी मिकाइ उपलजब्ि परीक्षण र व्यिस्थापन 

• विद्याथी प्रोत्िाहन िथा छाििृजत्तको व्यिस्थापन 

• शैजक्षक परािशम िेिाको अनिुमि िथा मनयिन 

• स्थानीय िहका शैजक्षक ज्ञान, िीप र प्रविमि िंरक्षण, प्रििमन र स्िरीकरण 

• स्थानीय पसु्िकालय र िाचनालय िञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

• िाध्यमिक िहिम्िको शैजक्षक कायमििको ििन्िय र मनयिन 

 

(ख) खेलकुद  

• स्थानीयस्िरिा खेलकुदको िंरचना पूिामिार मनिामण, िंरक्षण िथा विकाि 

• स्थानीयस्िरिा खेलकुद प्रशािन र िंििंस्थाको मनयिन र ििन्िय 

• खेलकुद विकाि र प्रििमन 

• राविय, प्रादेजशक र स्थानीय खेलकुद प्रमियोमगिा आयोिना र िहभामगिा 
 

स्िास्थ्य ईकाई 

(क) आिारभिू स्िास्थ्य िथा िरिफाई 

• राविय िथा प्रादेजशक लक्ष्य र िापदण्ड बिोजिि स्थानीयस्िरको स्िास्थ्य िम्बन्िी लक्ष्य र गणुस्िर मनिामरण 

• राविय र प्रादेजशक िापदण्ड अनरुुप अस्पिाल र नमिमङ्ग होि, मनदान केन्र र अन्य स्िास्थ्य िंस्थाहरु र 
जसलमनक दिाम, िञ्चालन, अनिुमि र मनयिन 

• आिारभिू स्िास्थ्य िेिा िञ्चालन र प्रििमन 

• स्िास्थ्य िेिा िम्बन्िी भौमिक पूिामिार विकाि िथा व्यिस्थापन 

• औषमििन्य िनस्पमि, िमडिटुी र अन्य औषमििन्य िस्िकुो उत्पादन, प्रशोिन, र मनयिन 

• स्िास्थ्य बीिा लगायिका िािाजिक िरुक्षा कायमिि व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा औषिी िथा अन्य िेमडकल उत्पादनहरुको न्यूनिि िूल्य मनिामरण िथा मनयिन 

• स्थानीयस्िरिा औषमिको प्रयोग र िकु्ष्ि िीि मनरोिक (Antimicrobial Resistance) न्यूनीकरण 

• स्थानीयस्िरिा औषिी र स्िास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डार र वििरण 

• स्थानीय स्िास्थ्य िूचना प्रणाली व्यिस्थापन 

• िनस्िास्थ्य मनगरानी (पजव्लक हेल्थ िमभमलेन्ि) 
• स्थानीयस्िरको प्रििमनात्िक, प्रमिकारात्िक, उपचारात्िक, पनुमस्थापनात्िक र ्यामलएवटभ स्िास्थ्य िेिा 

िञ्चालन 
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• स्िस्थ िीिनशैली, पोषण, शारीररक व्यायाि, योग अभ्याि, स्िास्थ्यिृत्तको पालना लगायिका िनस्िास्थ्य िेिाको 
प्रििमन 

• िनुोवटक र कीटिन्य रोग मनयन्िण िथा व्यिस्थापन 

• िमुिम, िददरा र लागपुदाथमिन्य िस्िकुो प्रयोग, मनयन्िण िथा िचेिना अमभिृवि 

• आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होमियो्यामथक, प्राकृमिक जचवकत्िा लगायिका परम्परागि स्िास्थ्य उपचार िेिा 
व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा िनस्िास्थ्य, आपत्कालीन स्िास्थ्य, िहािारी मनयन्िण योिना र कायामन्ियन 

• स्थानीयस्िरिा िरुिा िथा निने रोग मनयन्िण िथा रोकथाि 

• आकजस्िक स्िास्थ्य िेिा प्रिाह 

• रि िञ्चार िेिा, स्थानीय िथा शहरी स्िास्थ्य िेिा 
• औषमि पिल िञ्चालन र मनयिन 

• आिारभिू स्िास्थ्य र िरिफाई िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन िथा मनयिन 

• स्िस्थ खानेपानी र खाद्यपदाथमको गणुस्िर एिं िाय ुिथा ध्िनी प्रदषुण मनयन्िण 

• िरिफाई िचेिना अमभिृवि  
• स्िास्थ्यिन्य फोहोरिैला व्यिस्थापन, िंकलन, पनुउमपयोग, विििमन, िेिा शलु्क मनिामरण र मनयिन 

 

 

 

 

आमथमक विकाि  शाखा  
(क)  कृवष, पशपुालन, कृवष उत्पादन, पशसु्िास्थ्य, कृवष प्रिारको व्यिस्थापन, िञ्चालन र मनयन्िण 

 

• कृवष िथा पशपुालन, कृवष उत्पादन र पश ु स्िास्थ्य िम्बन्िी स्थानीय नीमि, काननू, िापदण्ड, योिना 
कायामन्ियन र मनयिन 

• कृवष िथा पशपुन्छी बिार िूचना, बिार िथा हाटबिार पूिामिार मनिामण, िामलि, प्रविमि प्रिार, प्राविमिक टेिा, 
कृवष िािग्री आपूमिम र कृषक क्षििा विकाि कायमिि िञ्चालन र मनयिन 

• कृवष िथा पशपुन्छीिन्य प्राकृमिक प्रकोप िथा िहािारी रोग मनयन्िण 

• पशपुन्छी जचवकत्िा िेिा व्यिस्थापन 

• कृवष िािािरण िंरक्षण, िैविक विविििा िंरक्षण र प्रििमन 

• कृवषिन्य िस्िकुो प्रििमन िथा विकाि र बिारीकरण 

• पशनुश्ल ििुार पिमि विकाि र व्यिस्थापन 

• स्थानीय चरण िथा खकम  विकाि र व्यिस्थापन 

• पश ुआहार गणुस्िर मनयिन 

• स्थानीयस्िरिा कृवष र पशपंुक्षी िम्बन्िी िथ्याकं व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली 
• ििशाला र शीि भण्डारणको व्यिस्थापन र मनयिन 

• कृवष िथा पशपुन्छी िम्बन्िी बीिा र किाम िहिीकरण, 

• िाना मिंचाई मनिामण िथा ििुार 
• कृवष प्रिार िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीय िहिा कृवष प्रिार िथा िनशजि व्यिस्थापन र पररचालन, 

• कृषकहरुको क्षििा अमभिृवि, प्राविमिक िेिा,  टेिा, िीप विकाि र िशजिकरण 

• मबउमबिन, नश्ल, िलखाद र रिायन िथा औषमिहरुको उपयोग र मनयिन 
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• कृषक ििूह, िहकारी र स्थानीय िििि िंििंस्थाहरुको ििन्िय, व्यिस्थापन र मनयिन 

• स्थानीयस्िरिा कृवष िम्बन्िी प्रविमि िंरक्षण र हस्िान्िरण 

• कृवष िम्बन्िी िूचना प्रचार प्रिार 
• स्थानीयस्िरको कृवष स्रोि केन्रहरुको विकाि र व्यिस्थापन 

 

(ख) िहकारी, लि,ु िरेल ुर िाना उद्योग 

• िहकारी िंस्था एिि ्िहकारी बचि िथा ऋण पररचालन िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड कायामन्ियन 
र मनयिन 

• स्थानीय िहकारी िंस्था दिाम, अनिुमि, खारेिी र वििटन 

• िहकारी िम्बन्िी स्थानीय िथ्याकं व्यिस्थापन र अध्ययन अनिुन्िान 

• स्थानीय िहकारी क्षेिको प्रििमन, पररचालन र क्षििा अमभिृवि 

• लि,ु िरेल ुर िाना उद्योगको दिाम, नविकरण, खारेिी र मनयिन, विकाि र प्रििमन 

• उद्यिशीलिा प्रििमन 
(ग) स्थानीय व्यापार, आपमुिम िथा बिार व्यिस्थापन 

• स्थानीय व्यापार बाजणज्य, आपूमिम, बिार व्यिस्थापन िथा अनगुिन र उपभोिा अमिकार एिि ्वहि िम्बन्िी 
नीमि, कानून, िापदण्ड कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीय बिार िथा हाटबिार व्यिस्थापन 

• स्थानीय िस्िहुरुको उत्पादन, आपूमिम िथा मनकािी प्रक्षपेण, िूल्य मनिामरण र अनगुिन 

• स्थानीय व्यापार बाजणज्य िम्बन्िी पूिामिार 
• स्थानीय िस्ि ुर िेिा व्यापारको िूल्य िथा गणुस्िरको अनगुिन र मनयिन 

• स्थानीयस्िरका व्यापाररक फिम दिाम, अनिुमि, नविकरण, खारेिी र मनयिन 

• स्थानीय व्यापारको िथ्यांक प्रणाली  
• मनिी क्षेििाँग ििन्िय र िहकायम 
• स्थानीय व्यापार पिमिमन, िहिीकरण र मनयिन 

• स्थानीय बौविक िम्पजत्तको िंरक्षण, प्रििमन र अमभलेखांकन 

• उपभोिा िचेिना अमभिृवि 

•  स्थानीय िस्ि ुएिं िेिाको गणुस्िर परीक्षण 

 

(ि) िन, िािािरण  िथा िैविक विविििा  

• स्थानीयस्िरिा िािदुावयक, ग्रािीण िथा िहरी, िामिमक, कबमुलयिी िनको िंरक्षण, िम्ििमन, उपयोग र मनयिन 
एिं िन उपभोिा ििूहको व्यिस्थापन 

• िध्यििी क्षेिको िािदुावयक, िामिमक र कबमुलयिी िनको व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा नदी वकनार, नदी उकाि, नहर वकनार िथा िडक वकनार िृक्षारोपण व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा मनिी िथा व्यििावयक िनको प्रििमन िथा मनयिन 

• िािमिमनक खाली िग्गा र नांगा पाखा िनक्षिेिा िृक्षारोपण, िम्भार र उपयोग िथा व्यिस्थापन, 

• िमडिटुी िथा गैरकाष्ठ िन पैदािार िम्बन्िी िभेक्षण, उत्पादन, प्रिद्र्िन, र बिार व्यिस्थापन 

• िनबीउ बगैंचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रििमन 

• निमरी स्थापना, विरुिा उत्पादन, वििरण, रोपण र प्रििमन, 

• िन्यिन्ि ुर चराचरुुङ्गीको िंरक्षण, व्यििावयक पालन, उपयोग र मनयिन, 

• िानि िन्यिन्ि ुद्वन्द्व व्यिस्थापन 
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• स्थानीय प्राणी उद्यान (जचमडयाखाना) स्थापना र िञ्चालन 

• स्थानीय िन्यिन्ि ुपयमटन र आय आिमन 

• स्थानीयस्िरिा आखेटोपहार व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा िन, िन्यिन्ि ुर चराचरुुङ्गीको अमभलेखांकन िथा अध्ययन अनिुन्िान 

• रैथाने प्रिामिको िंरक्षण र प्रिद्र्िन िथा मिचाहा प्रिामिको मनयन्िण 

• िैविक विविििाको अमभलेखांकन 

• स्थानीयस्िरिा हररयाली िथा हररिक्षेि प्रििमन, 

• स्थानीय िाना िलउपयोग िम्बन्िी क्षेिगि आयोिना ििुमिा, कायामन्ियन र अनगुिन, 

• िािािरण िंरक्षण र िैविक विविििा िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड र योिना, कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीयस्िरिा िािािरणीय िोजखि न्यूनीकरण 

• स्थानीयस्िरिा प्रदषुण मनयन्िण र हानीकारक पदाथमहरु मनयिन िथा व्यिस्थापन 

• स्थानीयस्िरिा न्यून कािमनिखुी िथा िािािरणिैिी विकाि अिलम्बन 

• स्थानीयस्िरिा िािािरण िंरक्षण क्षेि मनिामरण, व्यिस्थापनर मनयिन 

 

(ङ) िलािार, िन्यिन्ि,ु खानी िथा खमनि पदाथम 
• िलािार िथा िन्यिन्ि ुिम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन, 

• पानी िहुान िंरक्षण 

• िािदुावयक भिंूरक्षण र िो िा आिाररि आय आिमन कायमिि 

• भिंूरक्षण र िलािार व्यिस्थापनिन्य िािदुावयक अनकुुलन 

• स्थानीय खानी िथा खमनि पदाथमको िंरक्षण िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, मनयिन, िूचना िथा िथ्याकं 
िंकलन, अमभलेखन िथा व्यिस्थापन 

• ढंुगा, मगटी, िालिुा, ननु, िाटो, फायर सले िथा स्लेट आदद खानीिन्य िस्िकुो ििेक्षण, अन्िेषण, उत्खनन,् 
िंरक्षण, विकाि, र उपयोग िम्बन्िी दिाम, अनिुमि, नविकरण, खारेिी र व्यिस्थापन 

 

(च) विपद् व्यिस्थापन 

• विपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी स्थानीय नीमि, काननू, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन 

• स्थानीयस्िर प्राकृमिक प्रकोप रोकथाि, विपद् पिूम ियारी िथा प्रमिकायम योिना  
• स्थानीयस्िरिा विपद् पूिम ियारी, खोि िथा उिार, राहि िािग्रीको भण्डारण, वििरण र ििन्िय 

• विपद् िोजखि न्यूनीकरणका पूिम िूचना प्रणाली िथहा स्थानीय आयोिना ििुमिा र कायामन्ियन 

• विपद् िोजखि क्षेिको नसिांकन, बस्िीहरुको पवहचान, स्थानान्िरण 

• विपद् पिाि स्थानीयस्िरको पनुस्थापन र पनुमनमिामण, 

• विपद् व्यिस्थापनिा िंि, प्रदेश र स्थानीय िंि िंस्था िथा मनिीक्षेििाँग िहयोग, ििन्िय र िहकायम 
• स्थानीय विपद् कोष स्थापना िथा िञ्चालन र स्रोि िािनको पररचालन 

• स्थानीयस्िरको विपद् िम्बन्िी िथ्यांक व्यिस्थापन र अध्ययन अनिुन्िान, 

• स्थानीय आपिकालीन कायमिञ्चालन प्रणाली, 
• स्थानीय पवहरो मनयन्िण र व्यिस्थापन 

• िलउत्पन्न प्रकोप मनयन्िण र ददगो मिंचाई विकािका आयोिना कायमिि ििुमिा र कायामन्ियन  

• स्थानीय िटबन्ि, नदद मनयन्िण िथा नदी व्यिस्थापन  

 

(छ) िैकजल्पक उिाम 
• स्थानीय िहिा िैकजल्पक उिाम िम्बन्िी नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना ििुमिा, कायामन्ियन र मनयिन, 
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• स्थानीय िहिा िैकजल्पक उिाम िम्बन्िी प्रविमि विकाि हस्िान्िरण, क्षििा अमभिृवि एिं प्रििमन 

• निीकरणीय उिामको उत्पादन िथा विकािका कायमििको ििुमिा र कायामन्ियन 
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अनिूुची १९: िडाको काि, किमव्य र अमिकारिा आिाररि कायमहरु 

 
िडाको काि, किमव्य र अमिकारिा आिाररि 

 

 िडा कायामलयको कायम जिम्िेिारी मभिका िोवकए बिोजििका कािहरूलाइम विमभन्न ५ बटा जशषमकिा विस्ििृीकरण गररएको छ । िो 
अनिुार राजसिराङ्ग गाउाँपामलका अन्िगमि रहेका ििै ११ िटा िडा कायामलयहरू िाफम ि देहायिा उल्लेख भए अनिुारका कािहरू िम्पादन 
हनुे गरी कायमवििरण कायि गरीएको छ ।  

 

(क) योिना ििुमिा,कायामन्ियन िथा अनगुिन  

(१) िहभामगिािूलक योिना ििुमिा प्रणाली अनिुार िस्िी िा टोलस्िरिाट योिना ििुमिा प्रविया अिलम्िन गरी िस्िी िथा टोलस्िरीय 
योिनाको िाग िंकलन, प्राथमिकीकरण िथा छनौट गने । 

(२) िडामभिका वियाशील रािनीमिक दल, िडा नागररक िञ्च, नागररक िचेिना केन्र, टोल विकाि िंस्था लगायि िािूदायीक एिं 
िािाजिक िंि िंस्था, मनकायहरुिाँग परािशम, छलफल, िहभामगिािूलक प्रवियाको अिलम्िन गने । 

(३) िडामभिका योिनाहरुको कायामन्ियन अनगुिन गने । 

(४) टोल विकाि िंस्थाको गठन र पररचालन गने । िडामभि िञ्चालन हनुे योिनाहरुका लामग उपभोिा िमिमिको गठन िथा िोको 
अनगुिन गन े। 

(५) िडामभिका आयोिना िथा भौमिक पूिामिारको िंरक्षण, ििमि िम्भार, रेखदेख िथा व्यिस्थापन गने । 

िथ्यांक अद्यािमिक िथा िंरक्षण  

(६) मनिी िर िथा िर पररिारको लगि राख्ने ऐमिहामिक, परुािाजत्िक, िांस्कृमिक िथा िामिमक िहत्िका िम्पदा िथा प्राचीन स्िारक, 

िािमिमनक िथा िािूदायीक भिन, िािमिमनक, ऐलानी, पिी िग्गाको लागि राख्न ेिथा िंरक्षण गने, खुल्ला क्षेि, चोक, िाट, पाटी, 
पौिा, ित्तल, ििमशाला, िठ, िजन्दर, गमु्बा, िजस्िद, देिस्थल, िदरिा, पमिम िगगा, डााँडापाखा, चरनक्षेि, पानीको िूल, पोखरी, िलाउ, इनार, 

कुिा, िारा, ढुाँगेिारा, गठुीिर, िाटो, िडक, पलु पलेुिा, कुलो नहर, पानी िट्ट, मिल आददको िथ्याङ्क िंकलन िथा अद्यािमिक गरी लगि 
राख्ने िंरक्षण गन ेर खण्डीकृि िथ्याङ्क र िूचना िवहिको िडाको पाश्र्िजचि ियार िथा अद्यािमिक गने । 

विकाि कायम 
 (७)जशक्षा िालउद्यानको व्यिस्था र व्यिस्थापन, अनौपचाररक जशक्षा कायमिि िथा प्रारम्भीक बाल विकाि केन्र िञ्चालन िथा व्यिस्थापन 

गने, पसु्िकालय, िाचनालय, िािूदायी मिकाई केन्र, बालसलि िथा बाल िञ्जालको िञ्चालन िथा व्यिस्थापन गन े।  

(८)स्िास्थ्यः िडा िहको स्िास्थ्य केन्र उपकेन्रको व्यिस्थापन गने, िालिामलकाहरुलाई वि.मि.जि.पोमलयो, मभटामिन “ए” को व्यिस्था गने, 
पोषण कायमिि िञ्चालन गने, िडा िहिा स्िास्थ्य िनचिेना विकाि, स्िास्थ्य िूचना कायमिि िञ्चालन गने, शहरी िथा ग्रािीण 
स्िास्थ्य जसलमनक िञ्चालन गन ेगराउने, िािमिमनक शौचालय िथा स्नान गृहको मनिामण िथा व्यिस्थापन गने गराउन े। 

(९) खानेपानी, िरिफाई िथा फोहोरिलैा व्यिस्थापनःिडास्िरीय िािूदावयक िाराको प्रबन्ि, कुिा, इनार, पोखरीको मनिामण,िंरक्षण, गणुस्िर 
मनयिन गरी गाउाँपामलकालाई िानकारी गराई िहयोग गन ेगराउने, िरिाट मनकािा हनुे फोहोर िैलाको िङ्कलन र व्यिस्थापन, चोक 
िथा गल्लीहरुको िरिफाई, ढल मनकाि, िरेका िनािर व्यिस्थापन, ििही पानीको मनकाि गने, पानीको स्रोि अथामि िूलको िंरक्षण 
(िृक्षारोपण, िटबन्ि र नदी मनयन्िण) गन ेगराउने, फोहोरिैला गनेलाई िम्बजन्िि ऐन अनिुार िररिाना गने ।  

(१०) कृवष विकािः कृवष िथा फलफूल निमरीको स्थापना िथा ििन्िय र प्रिद्र्िन गन ेिडास्िरीय अगिुा कृषक िामलि अमभिजुखकरण 
गने, कृवष िलको िाग िङ्कलन गने र कृवषिा लाग्ने रोगहरुको वििरण ियार गरी  गाउाँपामलकािा प्रस्ििु गन े।  

(११) पशपन्छी विकाि िथा व्यिस्थापनः पशपंुछी विकाि, छाडा चौपाया व्यिस्थापन, िडामभिको चरन क्षेि िंरक्षण िथा व्यिस्थापन गन े
।  

(१२) िांस्कृमिक प्रिद्र्िनः स्थानीय ििूदायका चाडपिम, भाषा िंस्कृमिको विकािको लामग कला, नाटक, िनचेिनािूलक िथा िांस्कृमिक 
कायमििहरुको आयोिना गन ेगराउने, स्थानीय िौमलकिा झल्कने िास्कृमिक रीमिररिािलाई िंरक्षण िथा प्रिद्र्िन गने । 

(१३) खेलकुदः िडामभि खेलकुद पूिामिारको विकाि गने, अन्िर विद्यालय िथा बालसलिहरु िाफम ि खेलकुद कायमिि िञ्चालन गन े
गराउने । 

(१४)यािायािःिडा क्षेिमभिको िाटोिाटो चाल ु अिस्थािा राख्ने िथा राख्न िहयोग गने, िडामभिका िडक अमिकार क्षेििा अिरोि र 
अमिििण गनम नददने, बिपाकम को िरिफाई गने, बाटोिाटोको िाढी पवहरो पन्छाउने । 

(१५)उद्योगःिरेल ु उद्योगको लागि िङ्कलन, िम्भाव्यिा िटना दिाम, अद्यािमिक िथा िोको अमभलेख िंरक्षण गने र गाउाँपामलका िा  
गाउाँपामलकािा प्रमििेदन गने िनचेिना कायमिि िञ्चालन गने । 

(१६) व्यजिगि िटना दिामः प्रचमलि कानून बिोजिि व्यजिगि िटना दिाम, अद्यािमिक िथा िोको अमभलेख िंरक्षण गने र  
गाउाँपामलकािा प्रमििेन गने र िनचेिना कायमिि िञ्चालन गने । 

(१७) िािाजिक िरुक्षाःिािाजिक िरुक्षा भत्ता वििरण गने, अमभलेख अद्यािमिक गने, बालपोषण िथा बाल िंरक्षण िम्बजन्ि काि गने । 
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(१८) िािाजिक िथा आमथमक िशिीकरणःिडालाई बालिैिी बनाउने, िडामभि आमथमक िथा िािाजिक रुपिा पमछ परेका िवहला, 
बालिामलका, दमलि, अपाङ्गिा भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अल्पिं्यक, िीिान्िकृि ििूदायको अमभलेख राजख िािाजिक िथा 
आमथमक उत्थान िम्बजन्ि काि गने, विमभन्न ििूदायका िीचिा िािाजिक िदभाि र िौहादमिा कायि गने, िालवििहा, िवहला 
विरुिको वहंिा, छुिाछुि, दहेि िथा दाइिो, हमलया प्रथा, छाउपडी, किलरी प्रथा, िालश्रि, िानि िेचविखन, मनरक्षरिा आदद िस्िा 
िािाजिक कुररिी र अन्िविश्वािको अन्त्य गने गराउने ।  

(१९) कर िम्बन्िी कायमहरुः गाउाँपामलका िडाले प्रचमलि कानूनको अिीनिा रही िालपोि िथा भूमि कर, व्यििाय कर, िहाल कर, 

विज्ञापन कर, िःशलु्क पावकम ङ्ग, नयााँ व्यििाय दिाम, मिफाररश दस्िरु, ििारी िािन कर, िनोरञ्जन करको लेखािोखा र िङ्कलन गन े
िथा िम्बजन्िि  गाउाँपामलकािा प्रमििेदन गने बझुाउने । 

(२०) अिहाय, अिि, िेिाररि व्यिीको िहायिा र िंरक्षणः िडामभिको अिि विरािी भएको िेिाररि िा अिहाय व्यजिलाई नजिकको 
अस्पिाल िा स्िास्थ्य केन्रिा प¥ुयाई औषिोपचार गराउने, िडािा कुनै अिहाय िा िेिाररि व्यजिको ितृ्य ुभएिा मनिको दाह 
िंस्कारको व्यिस्था मिलाउने, िडक िालिामलकाको उिार र पनुस्र्थापना गने गराउने ।  

(२१) िन िथा िािािरणः िडामभिको िािूदायीक िन, िन्यिन्ि ुिम्पदा र िैविक विविििाको िंरक्षण र प्रिद्र्िन गन े। िडा, टोलिस्िी 
स्िरिा हररयाली षेि विस्िार गने गराउने, िडालाई िािािरणिैिी िनाउन े।  

(२२) प्रिद्र्िनात्िक कायमिि गने गराउनेः प्राङ्गाररक कृवष, िरुजक्षि िाितृ्ि, विद्याथी भनाम, पूणम खोप, खुला ददशाििु पूणम िरिफाई, 

िािािरणिैिी िथा िालिैिी शािन िस्िा प्रिद्र्िनात्िक कायमहरु गन ेगराउने ।  

 

मनयिन कायम 
(२३)िडामभि िञ्चामलि विकाि योिना आयोिना िथा िंलग्न उपभोिा िमिमिहरुका कायमको मनयिन गने ।  

(२४) िर मनिामण िथा गणुस्िर कायम भिन िंवहिा िथा िापदण्ड अनिुार भए नभएको अनगुिन गने, मिकिी, डकिीलाई भूकम्प प्रमिरोिी 
भिन मनिामण िम्बन्िी िामलि ददेने । 

(२५)खाद्यान्न, िाछािाि,ु िरकारी, फलफुल, पेयपदाथम िथा उपभोग्य िािाग्रीको गणुस्िर र िूल्यिूची अनगुिन गरी उपभोिा वहि िंरक्षण 
गने । 

(२६) िडामभिको उद्योग िन्दा र व्यििायको प्रिद्र्िन गरी लगि राख्ने । 

(२७) हाट ििारको व्यिस्थापन गन ेगराउने । 

(२८) विद्यिु चहुािट िथा चोरी मनयन्िण गने । 

 िडाले देहाय बिोजििका विषयिा मिफाररश िा प्रिाजणि गने  

(१) नािा प्रिाणीि ।  

(२) नागररकिाको मिफाररश र नागररकिाको प्रमिमलवप मलनका लामग मिफाररि । 

(३) िहाल करको लेखािोखा मिफाररश । 

(४) कोठा खोल्न रोहिरिा िस्न े। 

(५) िोही लगि कट्टा मिफाररि । 

(६) िर िग्गा करको लेखािोखा मिफाररश । 

(७) िन्ि मिमि प्रिाणीि ।  

(८) व्यापार व्यििाय िन्द भएको िा िञ्चालन नभएको िा व्यापार व्यििाय हुाँदै नभएको मिफाररश । 

(९) मिलापि कागि गराउने मनिेदन दिाम मिफाररि । 

(१०) वििाह प्रिाजणि , अवििावहि प्रिाजणि । 

(११) मनःशलु्क िा िशलु्क स्िास्थ्य उपचार मिफाररि । 

(१२) आफ्नो अमिकार क्षेिका विषयिा अंग्रिेी भाषािा मिफाररि िथा प्रिाणीि । 

(१३) िर पािाल प्रिाजणि । 

(१४) व्यजिगि वििरण प्रिाजणि । 

(१५) पिुामिा िर कायि गन ेमिफाररश । 

(१६) फरकफरक नाि थर,िन्ि मिमि मिफाररश र प्रिाजणि, दिैु नाि गरेको व्यजि एकै हो भने्न मिफाररश । 

(१७) नाि थर िन्ि मिमि िंशोिनको मिफाररश । 

(१८) िग्गा िनीपिुाम हराएको िफाररश । 

(१९) कागि र िन्िरुीनािा प्रिाजणि । 

(२०) वकत्ताकाट मिफाररश । 

(२१) िंरक्षक प्रिाजणि िथा िंस्थागि र व्यजिगि िंरक्षक मिफाररश । 

(२२) िीविििाँगको नािा प्रिाजणि । 
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(२३) हकिाला िा हकदार प्रिाजणि । 

(२४) नाििारी मिफाररश । 

(२५) िग्गाको हक िम्बन्िी मिफाररश (िािमिमनक, ऐलानी िथा पमिम िग्गा िाहेक) । 

(२६) ििृक िाँगको नािा प्रिाजणि ििीि मिफाररश । 

(२७) उद्योग ठाउाँिरी मिफाररश । 

(२८) िीविि रहेको मिफाररश । 

(२९) पूिम प्राथमिक विद्यालय खोल्ने मिफाररश र अनिुमि ।  

(३०) िग्गा िूल्यांकन मिफाररश प्रिाजणि । 

(३१) विद्यालयको कक्षा िृवि मिफाररि । 

(३२) पालन पोषण मिफाररश । 

(३३) िैिावहक अंमगकृि नागररकिा मिफाररश । 

(३४) आमथमक अिस्था कििोर िा विपन्निा प्रिाजणि आमथमक अिस्था िमलयो िा िम्पन्निा प्रिाजणि । 

(३५) विद्यालय ठाउाँिारी मिफाररश । 

(३६) िारा िथा विद्यिु िडान मिफाररि । 

(३७) प्रचमलि कानून अनिुार प्रत्यायोिन अमिकार बिोजििको अन्य मिफाररश िा प्रिाजणि । 

  विविि 

   गाउाँ कायमपामलकाले िडाले गने गरी िोवक ददएबिोजििका अन्य कायम गने । 
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अनिूुची २०: नेपालको िंवििानको अनिूुजच ८ बिोजिि स्थानीय िहको एकल अमिकारको िूजच 
 

नेपालको िंवििानको अनिूुची ८ बिोजिि स्थानीय िहको एकल अमिकारको िूची 
१. गाउाँ प्रहरी 
२. िहकारी िंस्था 
३. एफ.एि.िञ्चालन 
४. स्थानीय कर (िम्पजत्त कर, िर िहाल कर, िर िग्गा रजििेशन शलु्क, ििारी िािन कर),िेिा शलु्क दस्िरु, 

पयमटन शलु्क, विज्ञापन कर, व्यििाय कर, भूमिकर (िालपोि), दण्ड िररिाना, िनोरञ्जन कर, िालपोि िङ्कलन । 
५. स्थानीय िेिाको व्यिस्थापन 
६. स्थानीय िथ्याङ्क र अमभलेख िङ्कलन 
७. स्थानीय स्िरका विकाि आयोिना िथा पररयोिनाहरु 
८. आिारभिु र िाध्यामिक जशक्षा 
९. आिारभूि स्िास्थ्य र िरिफाई 
१०. स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िािािरण िंरक्षण र िैविक विविििा  
११. स्थानीय िडक, ग्रािीड िडक, कृवष िडक, मिंचाइ 
१२. गाउाँ िभा, गाउाँ िभा, जिल्ला िभा, स्थानीय अदालि, िेलमिलाप र िध्यस्थिाको व्यिस्थापन 
१३. स्थानीय अमभलेख व्यिस्थापन  
१४. िर िग्गा िनी पिुाम वििरण 
१५. कृवष िथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ्य, िहकारी 
१६. ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यजि र अशिहरुको व्यिस्थापन 
१७. बेरोिगारको िथ्याङ्क िंकलन 
१८. कृवष प्रिारको व्यिस्थापन, िञ्चालन र मनयन्िण 
१९. खानेपानी, िाना िलविद्यिु आयोिना, िैकजल्पक ऊिाम 
२०. विपद् व्यिस्थापन  
२१. िलािार, िन्यिन्ि,ु खानी िथा खमनि पदाथमको िंरक्षण 
२२. भाषा, िंस्कृमि र लमलिकलाको िंरक्षण र विकाि 
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अनिूुची २१: नेपालको िंवििानको अनिूुजच ९ बिोजिि िंि,प्रदेश र स्थानीय िहको िाझा अमिकारको िूजच 
 

नेपालको िंवििानको अनिूुची ९ बिोजिि िङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहको िाझा अमिकारको िूची 
१. िहकारी 
२. जशक्षा, खेलकुद र पिपमिका 
३. स्िास्थ्य 
४. कृवष 
५. विद्यिु, खानेपानी, मिंचाई िस्िा िेिाहरु 
६. िेिा शलु्क, दस्िरु, दण्ड िररिाना िथा प्राकृमिक स्रोििाट प्राप्त रोयल्टी, पयमटन शलु्क 
७. िन, िंगल, िन्यिन्ि,ु चराचरंुुगी, िल उपयोग, िािािरण, पयामिरण िथा िैविक विविििा 
८. खानी िथा खमनि 
९. विपद् व्यिस्थापन 
१०. िािाजिक िरुक्षा र गरीिी मनिारण 
११. व्यजिगि िटना, िन्ि, ितृ्य,ु वििहा र िथ्याङ्क 
१२. परुाित्ि, प्राचीन स्िारक र िंग्रहालय 
१३. िकुुम्बािी व्यिस्थापन 
१४. प्राकृमिक स्रोििाट प्राप्त रोयल्टी 
१५. ििारी िािन अनिुिी 
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अनिूुची २२: गाउाँपामलकाका किमचारीहरुको पद अनिुारको कायमवििरण 
 गाउाँपामलकािा कायमरि किमचारीहरुको पद अनिुारको कायमवििरण 

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििहूः   

१. पद- प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि 

२.  (स्थायी)/अस्थायी 
३. िलि (िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

मि.नं 
काि अमिकार उत्तर 

दावयत्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

1 गाउाँपामलकाका कायामलयको प्रशािकीय प्रिखु भइम  काि गने गराउने ।     
2  गाउाँपामलकाको चल, अचल िथा जिन्िी िम्पजत्तको लगि राख्ने, िंरक्षण 

ििमि िम्भार गने,गराउने । 

    

3 लेखा पररक्षण गराउने, बेरुि फछ्र्यौट गराउने िम्बन्ििा आिश्यक 
कारिाही गन,े गराउने । 

    

4 गाउाँपामलकाका किमचारीहरुको प्रशािकीय मनयन्िण गने ।     
5  गाउाँपामलकाको आन्िररक श्रोि पररचालन र व्यिस्थापन गने ।     
6 विषयगि मनकायहरुको गाउाँस्िरीय ििेट िथा कायमिि स्िीकृि गराउने ।     
7 ठेक्कापट्टा, िम्झौिाबाट भएका कािहरुको प्राविमिक िूल्याङ्कनको आिारिा 

भिुानी गने,गराउने । 

    

8 आयोिनाको िााँचपाि र फरफारक गने, गराउने ।     
9 गाउाँविकाि योिनाको िामिक, चौिामिक र िावषमक प्रगमि ििीक्षा गने, 

गराउने  

    

10 िानि िंिािन व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम     
11  गाउाँपामलकाको कायामलयको िनशजि विकाि योिना ियार गरी लागू गने,   

गराउने । 

    

12  गाउाँपामलकाको कायामलयमभि िानि िंिािन विकाि केन्रको स्थापना गरी 
िनशजिको िीप र क्षििा विकािको कायम गराउने । 

    

13 किमचारी प्रशािन िम्बन्िी कायम     
14 गाउाँपामलकाका किमचारीहरुको मनयजुि, पदस्थापना, िरुिा, बढुिा, काि, विदा, 

परुस्कार, ििाय, राजिनािा, िरिझुारथ र अिकाश िम्बन्िी कायम गने, 
गराउने । 

    

15  गाउाँपामलकाको कायामलयका किमचारीको अिािारण विदा र अध्ययन विदा 
स्िीकृमिका लामग मिफाररश गने । 

    

16  गाउाँपामलकाको कायामलय अन्िगमि कायमरि मनिाििी िेिा िथा स्थानीय  
िेिा िफम का कायमरि किमचारीहरुको मनयिानिुार िोवकए ििोजिि 
कायमिम्पादन िूल्याङ्कन िम्बन्िी कायम गने । 

    

17 किमचारीहरुको िृजत्त विकाि योिना ियार गरी लागू गराउने ।     
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18 आमथमक प्रशािन िम्बन्िी कायम गन े     
19 नेपाल िरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान, िािाजिक िरुक्षा र अन्य विमनयोजिि 

रकिको मनकािा मलने, आम्दानी गरी खचम गन,े गराउने र खचमका  शे्रस्िा 
राख्न लगाउने । 

    

20 गाउाँपामलकाका खािा िञ्चालन गने, गराउने ।     
21 लेखा परीक्षण िम्बन्िी कायम गने ।     
22 जिन्िी व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम गने, गराउने ।     
23 कायामलय िञ्चालनका लामग कायामलयका शाखाहरु व्यिजस्थि गराउने, भौमिक 

िािािरणलाई अनकूुल बनाइम  िेिा वििरण गने व्यिस्था मिलाउन लगाउने  

    

24 विमभन्न मनदेजशकाहरु ियार गराई गाउाँिभा/गाउाँ कायमपामलकाबाट स्िीकृि 
गराई लागू गराउने । 

    

25 कायमिोझका आिारिा किमचारीहरुिा काि र जिम्िेिारी िााँडफााँड गने, काि 
र जिम्िेिारी, अमिकार प्रत्यायोिन गरी ििूह भािनािा नेितृ्िदायी भूमिका 
मनिामह गने 

    

26 गाउाँपामलका अन्िरगि िञ्चामलि विमभि कायमििहरु िञ्चालनिा ििन्िय 
गने, मनरीक्षण गने र मनयन्िण गने, गराउने । 

    

27 मनरीक्षण, िपुरीिेक्षण, अनगुिन र िूल्याड्ढन र प्रमििेदन िम्बन्िी कायम      
28 स्िीकृि गाउाँ विकाि यूोिना र आिमिक योिनाका नीमि, रणनीमि, 

कायमिि कायामन्ियनको मनरीक्षण, िपुरीिेक्षण, अनगुिन र िूल्याङ्कन गने, 
गराउने । 

    

29 केन्रीय िथा जिल्ला स्िरीय आिमिक योिनाहरुको िागम मनदेशन र िूचक 
प्रामप्तको लामग ििेट प्रिाह गरी िदअनरुुप प्रमििेदन व्यिस्थापन गने । 

    

30 ििय–िियिा िािमिमनक िनुिुाइम  गने ।     
31 गाउाँ स्िरीय िभा र ििारोहहरुको ििन्िय र िहिीकरण गने ।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद– अमिकृिस्िर छैठौं/िािौं िह प्रशािन/िा.प्र.  

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु। 

 

शाखा: िािमिमनक प्रशािन िथा व्यिस्थापन शाखा 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिको िािान्य मनदेशन, िपुरीिेक्षण िथा मनयन्िणिा रही मनिले अमिकार प्रत्यायोिन गरे बिोजिि  गाउाँपामलकाको 
कायमिा गमिजशलिा ल्याउन र स्थानीय स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४   िथा मनयिािलीको िफल कायामन्ियनका लामग स्थानीय 
मनकायको स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को ििम र भािना अनरुुप प्रशािकीय अमिकृिले गाउाँपमलकाका पञ्जीकरण, जिन्िी 
व्यिस्थापन, दिाम चलानी िथा िोिपछु र गाउाँ िरुक्षा इकाई ििेिको रेखदेख, मनरीक्षण र मनयन्िण गदै देहायको कायम–वििरण बिोजिि 
कायमहरु िम्पादन गनुम पन ेछ । 
मि.
नं. 

कािको वििरण 
अमिकार उत्तरदावयत्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ रा.प.अनं. िथा िहायकस्िरका किमचारीहरुको ७ ददन िम्िको िर विदा िथा विरािी 
विदा र भैपरी िथा पिम विदा, प्रिमुि विदा र विया विदा स्िीकृि गने । िो भन्दा 
बढी अिमिको मबदा िथा अिािारण र अध्ययन विदाका लामग प्रिखु प्रशािकीय 
अमिकृि ििक्ष पेश गन े।  

    

२ गाउाँपामलकाको कायामलय अन्िगमिका िहायक स्िरका किमचारीको कायम िम्पादनको 
िपुरीिेक्षक भै िूल्याङ्कन गने, गाउाँपामलका िा अन्िगमि खवटएका मनिाििी किमचारीको 
िपुरीिेक्षक भै का.ि.िू. गने ।  

    

३ गाउाँपामलकाको िफम बाट प्रमिमनमित्ि गने िमिमि/उप–िमिमिहरुिा िहभागी हनुे र 
प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिलाई िानकारी गराउने ।  

    

४ कायामलयमभि आउने िािान्य जचट्ठीपिहरुिा िोक आदेश गने र आिश्यक देजखएका 
पिहरु प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि ििक्ष पेश गने ।  

    

५ कायामलयका किमचारीहरुको हाजिरी प्रिाजणि गने ।      

६ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिको िािान्य मनदेशनिा रही  गाउाँपामलकाको प्रििा भई 
काि गने ।  

    

७ गाउाँपामलकाको नोडल अमिकृि भई कायम गन े।      

८ िडा िमिमिको व्यिस्थापन िंबन्िी कायम गने ।      

९ गाउाँपामलकाको िङ्गठन िामलका र शाखा िथा पदहरुको कायम वििरण अद्यािमिक गरी 
स्िीकृमिको लामग पेश गने ।  

    

१० गाउाँ ;ef, गाउाँपामलकाका बैठक िथा िमिमि/उपिमिमिका बैठकहरुिा प्रिखु 
प्रशािकीय अमिकृिलाई िहयोग प¥ुयाउने ।  

    

११ किमचारीहरुको व्यजिगि वििरण, लगि अद्यािमिक गने/दरिन्दी थपिट गनुमपने भएिा 
कायम वििरण र पषु्ट्याईिाथ पेश गने ।  

    

१२ आिश्यकिा अनिुार प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिको स्िीकृमि मलई गोष्ठी, िेमिनारिा 
भाग मलने  

    

१३ गाउाँपामलकाका किमचारीहरुको िृजत्त विकािको लामग कायम योिना ियार गरी 
स्िीकृमिका लामग पेश गने र स्िीकृि भएपमछ कायामन्ियन गने ।  

    

१४ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिको स्िीकृमि मलई िामिक बैठक गने ।      

१५ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिले प्रत्यायोिन गरेको रकिको िीिामभि रही जिन्िी 
िािानको िाग फाराि, खरीद आदेश िथा दाजखला ररपोटम स्िीकृि गने ।  

    

१६ जिन्िी शे्रस्िा अद्यािमिक गनम लगाउने, जिन्िी िािानको िंरक्षण एिं उजचि ििमि     
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िंभार गने र लेखापरीक्षण गन ेव्यिस्था मिलाउने ।  

१७ गाउाँपामलकाको नाउाँिा रहेको िग्गा र भिनको वििरण अद्यािमिक गने, लगि राख्न े
िथा राख्न लगाउन े।  

    

१८ जिन्िी िािानहरुको मिनाहा, िुलाई, मललाि, ििमि गनुम पन े भए िो अनिुार गनम 
स्िीकृमिका लामग पेश गने ।  

    

१९ गाउाँपामलकामभिका िािमिमनक िथा पमिम िग्गाहरुको लगि अद्यािमिक गरी राख्न 
लगाउने र िम्पूणम  गाउाँपामलकाको िािमिमनक िथा पमिम िग्गाहरुको एकीकृि वििरण 
ियार गरी प्रत्येक श्रािण िवहनामभि प्रकाजशि गन ेव्यिस्था मिलाउने ।  

    

२० उत्कृष्ट रुपिा कायम गन े उपभोिा िमिमि, नागररक ििाि, गैर िरकारी िंस्थाहरु, 

स्थानीय स्िरका िंस्थाहरु, किमचारी र कायामलयहरुलाई परुस्कार ददन मिफाररश गन े
िथा नराम्रा कायम गनेलाई िचेि िथा कारिाही गनम मिफाररश गन े।  

    

२१ िडास्िरीय योिना िथा कायमििहरुको ििन्िय, रेखदेख, अनगुिन गरी पेश गन े।      

२२ िन्िालय, मिमलङ्ग प्राप्त गनम प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिलाई िहयोग गने ।      

२३ गाउाँपामलकाको िावषमक बिेट िथा कायमिि ियार गरी मनणमयको लामग पेश गन े र 
स्िीकृि भए बिोजिि कायामन्ियन गने, गराउने ।  

    

२४ स्थानीय प्रविमिको विकाि एिं प्रबद्र्िनका लामग पहल गन े।      

२५ नेपाल िरकारबाट अन्िरामविय िजन्ि, अमभिजन्ििा हस्िाक्षर भई कायामन्ियनको लामग 
स्थानीय मनकाय जिम्िेिार बनाईएका विषयहरु कायामन्ियन गनम गाउाँ स्िररय 
कायमयोिनािा ििािेश गनम िहयोग गने ।  

    

२६ िािाजिक िशिीकरण कायमििहरुको ििन्िय गने, दोहोरोपन हटाउने, िबै गाउाँ िथा 
िस्िीहरुिा ििान रुपिा कायमििहरु प¥ुयाउन आिश्यक उपायहरुको पवहचान गने, 
स्िीकृि गनम पेश गने र िो अनिुार कायामन्ियन गने, गराउने ।  

    

२७ गाउाँपामलकाको काििा ििाउ पगु्ने मनदेजशका ियार गने िथा गनम लगाई स्िीकृमिका 
लामग पेश गन े । प्रत्येक मनदेजशका ियार गदाम िवहला, िािािरण, िनिं्या 
व्यिस्थापन, द्वन्द्व व्यिस्थापन, िािाजिक ििािेशीकरणलाई विशेष ध्यान ददने ।  

    

२८ िंिीय िामिला िथा िािान्य प्रशािन िन्िालयबाट भएका मनदेशन िथा पररपिको 
पालना गनम िहयोग गने ।  

    

२९ गाउाँ ;ef िथा गाउाँपामलका कायमपामलका, िमिमि, उपिमिमििा पेश गन ेप्रस्िाि ियार 
गरी प्रिखु प्रशािकीय अमिकृि ििक्ष पेश गन े।  

    

३० गाउाँ कायमपामलका िथा पररषदबाट भएका मनणमयहरु कायामन्ियन गनम िहयोग गन े।      

३१ गाउाँपामलकाको िदुृढीकरण कायमिा िरलिा, मछटो छररिो, िेिा प्रिाहिा स्िरीयिा 
कायि गनमको लामग नीमिगि मनणमय गनम प्रस्िाि िथा िझुाि पेश गन े।  

    

३२ िावषमक िभा ििारोह उत्ििहरुको आयोिनािा िहयोग गने, गराउने ।      

३३ प्रिखु प्रशािकीय अमिकृिले प्रत्यायोिन गरेका अन्य कायमहरु गन े।      
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद– अमिकृिस्िर छैठौं/िािौं िह इन्िी./मिमभल 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा:  पूिामिार विकाि उपशाखा 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले शाखा प्रिखु र प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक िथा शहरी विकाि 
उपशाखा एिि ्खानेपानी इकाईको रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू 
िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 

िचुकांक 

िचुकांक 
आिार (स्रोि) 

१  गाउाँपामलकाको आिमिक िथा िावषमक योिना िंबन्िी कायम गने ।      

२ स्िीकृि योिनाहरुको कायामन्ियन गराउने र िम्पन्न भएका योिनाहरुको अनगुिन 
िथा मनरीक्षण गरी प्रमििेदन पेश गन े।  

    

३ स्िीकृि योिनािध्य ेउपभोिा िमिमिबाट कायामन्ियन हनु ेयोिना िथा कायमििहरुको 
उपभोिा िमिमि गठन गरी िम्झौिा गराउने र िम्झौिा अनिुारको कायम िोवकएको 
ििय, गणुस्िर, लागि बिोजिि िम्पन्न गनम लगाउने, आिश्यकिानिुार अनगुिन गन े 

    

४ गाउाँपामलका अन्िगमि िञ्चालन हनु े कायमिि ििुमिा गनम िहयोग गने, िंििंस्थाबीच 
ििन्िय गने, िम्झौिा अनिुार कायामन्ियन गने, गराउने ।  

    

५ गाउाँपामलका अन्िगमि िञ्चामलि योिना िथा कायमििहरुको मनयमिि रुपिा अनगुिन 
िथा िूल्याङ्कन गर्र्ने, कायामन्ियनिा देजखएका ििस्या पवहचान गरी ििािानका उपाय 
िवहि प्रमििेदन पेश गने । जिल्लाको यािायाि, खानेपानी िथा िरिफाई, मिंचाईं िथा 
नदी मनयन्िण िथा अन्य पूिामिार विकाि (भिन, ग्रामिण विद्यिुीकरण िथ अन्य) 
िम्बन्िी योिना ििुमिा गनम गाउाँपामलकालाई िहयोग गने  

    

६ पूिामिार विकाि िम्िन्िी योिनाहरुको मडिाइन, नसशा, लागि इवष्टिेट, ठेक्कापट्टा िथा 
उपभोिा िमिमििंग गररने िम्झौिा, कायम ददशा िथा अन्य कागिाि ियार गने ।  

    

७ विमभन्न योिनाको िफल कायामन्ियनको लामग िरोकारिाला उपभोिाहरु िथा स्थानीय 
ििदुायहरुलाई योिना िम्बन्िी िागरण अमभयान िंचालन गने ।  

    

८ पूिामिार विकाि िम्बन्िी िहुाउंदो क्षेिगि नीमि ििुमिा गनम गाउाँपामलकालाई टेिा 
प¥ुयाउने ।  

    

९ स्थानीय भौमिक पूिामिार विकाििंग िम्बन्िीि िन्िालय÷विभाग िथा  गाउाँपामलकाको 
मनदेशन पालना गन ेगराउने ।  

    

१० विकाि कायमििहरुको चौिामिक िथा िावषमक ििीक्षा गन े व्यिस्था मिलाउन े । 
चौिामिक िथा िावषमक प्रमििेदन ियार गने, विश्लेषण गन े र िम्बजन्िि मनकाय िथा 
िालकु मनकायिा पठाउने  

    

११ आयोिनाको लामग आिश्यक पने स्रोि, िािन, िनशजि, मनिामण िािग्रीहरुको वििरण 
ियार गरी स्िीकृमिका लामग पेश गने र स्िीकृि भए अनिुार उपलब्ि गराउन े
व्यिस्था मिलाउने ।  
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१२ योिना िथा कायमिि ििुमिा, कायामन्ियन, अनगुिन िथा िूल्याङ्गन गदाम लैंवङ्गक िििा 
एिं ििािेशीकरण गनमिा विशेष ध्यान ददने ।  

    

१३ वपछमडएका क्षेि, िगम, अिि, अिहाय, िनिामि, दमलि िगमहरुकोलामग प्रत्यक्ष फाइदा 
पगु्ने िथा मछटो प्रमिफल ददने कायमिि स्िीकृि गराई कायामन्ियन गने, गराउने ।  
िम्झौिा अनिुार मनिामररि ििय मभि योिना िम्पन्न गराउन वियाजशल रही िाकेिा 
गने ।  

    

१४ िंचालन भएको योिनाको नापी वकिाि, रमनङ विल र कायम िम्पन्न प्रमििेदन चेक गने 
गराउने ।  

    

१५ िंचामलि आयोिनाहरुको मनररक्षण, अनगुिन िथा िूल्यांकनको व्यिस्था गने ।      

१६ िम्पन्न भएका विकाि योिनाहरुको िााँचपाि िथा फरफारक गराउने ।      

१७ िम्पन्न र चालू योिनाको लागि एिं िथ्यांक राख्न लगाउने ।      

१८ आयोिना िंचालनका लामग िम्बजन्िि मनकायहरु िस्िैः विद्युि, खानेपानी, दूरिञ्चार, 

िडक, िािािरण, पयमटन आददिंग मनकटिि िम्पकम  कायि गनम गाउाँपामलका 
िजचिलाई िहयोग गन े। 

    

१९ गाउाँपामलकाबाट ियार भएको उपभोिा िमिमि िम्बन्िी मनदेजशकाको प्रभािकारी 
कायामन्ियनका लामग आिश्यक कायमहरु गन े।  

    

२० पूिामिार विकाििंग िम्बजन्िि अन्य कायमहरु गन े।      

२१ पूिम िंचामलि योिनाहरु गाउाँपामलकाद्वारा मनजणमि मनकाय िाफम ि िंचालन गराउने र 
ि–िाना लागिका र उपभोिाको क्षििाले ििमि िम्भार गनम िसन े योिनाहरुिा 
उपभोिालाई नै जिम्िेिार बनाउने िफम  आिश्यक कायमहरु गने ।  

    

२२ ििमि िम्भारिा उपभोिाको क्षििा भन्दा बढी खचम लाग्न े ठूला योिनाहरुिा 
उपभोिाहरुलाई न्यूनिि रुपिा िंलग्न गराई िाझेदारीको भािना िागृि गराउन 
आिश्यक प्रवियागि कायमहरु गन े 

    

२३ गाउाँपामलकाद्वारा पूिम िंचामलि योिनाहरु िध्य े यथािियिा न ै ििमि गनुम पन े
योिनाहरु पवहचान गरी लागि अनिुान ियार गरी िोको प्रमििेदन गाउाँपामलका िजचि 
ििक्ष पेश गने र आदेश भए अनिुार ििमि कायमहरु गने ।  

    

२४ गाउाँपामलकाद्वारा पूिम िंचामलि योिनाहरु िध्ये यथािियिा िै ििमि गनुम पन े
योिनाहरु ििमि िम्भार गनमका लामग व्यिस्था भएको ििमि िम्भार कोष खडा गनम 
आिश्यक कायमहरु गने ।  

    

२५ िामिक रुपिा िंचामलि योिनाहरुको जस्थमि िम्बन्िी प्रमििेदन गाउाँपामलका िजचि 
िाफम ि गाउाँपामलका र िम्बजन्िि मनकायहरुिा पेश गने ।  

    

२६ गाउाँपामलकाले ियार पानुमपने िामिक, चौिामिक, िावषमक आदद प्रमििेदनहरु ियार पानम 
ििाउने ।  

    

२७ िैिामिक र िावषमक प्रगमि ििीक्षाको िैठक आयोिना गनम गाउाँपामलकालाई ििाउने र 
ििीक्षािा आएको मनणमय िझुािहरु कायामन्ियन गने ।  

    

२८ ठेक्कापट्टा िम्बन्िी कायमहरु इवष्टिेट अनिुार भए नभएको अनगुिन गरी मनिामणको 
काि गराउने ।  

    

२९ िंचामलि प्रत्येक आयोिनाहरुको शरुु देजख िााँचपाि िथा हस्िान्िरण िम्िको 
कागिाि भएको फाइल खडा गने िथा गनम लगाउने ।  

    

३० आगािी िषमको योिनािा क्षेिगि योिना पमन िंकलन गरी रेकडम गन े।      
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद– िबइमजन्िमनयर पााँचौ िह इन्िी/मिमभल 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा: पूिामिार विकाि उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 

िचुकांक 

िचुकांक 
आिार (स्रोि) 

१ गाउाँ विकाि योिना अनिुार िञ्चालन हनु े आयोिनाहरुको िावषमक कायमिि 
स्िीकमििा िहयोग गने ।  

    

२ आयोिना/कायमिि ििेट कायामन्ियन िम्बन्िी िावषमक कायमिामलका लागू गने, 
गराउने, िञ्चामलि आयोिना मनरीक्षण गने, गराउने ।  

    

३ स्िीकृि िावषमक कायमिि अनिुार आयोिनाको लागि अनिुान ियार गने, गराउने ।      

४ आयोिना कायामन्ियन गदाम ददगो विकाि र िािािरणीय पक्षलाई ध्यान ददने      

५ आयोिना िञ्चालनका लामग आिश्यक व्यिस्था गने, गराउने ।      

६ ठेक्कापट्टा, िम्झौिा गनुम अजि लागि अनिुान ियार गने िथा िञ्चामलि योिनाहरुको 
प्राविमिक िूल्याङ्कन गर्र्ने, गराउने ।  

    

७ आयोिनाको िााँचपाि र फरफारक गने, गराउने ।      

८ स्िीकृि आयोिनाको आिश्यकिानिुार िंशोिन र ििेट रकिान्िर गने िम्बन्ििा 
िोवकएको कायम गने, गराउने ।  

    

९ आयोिनाहरुको स्िीकृि कायमिि अनिुार परािशम िेिा मलने व्यिस्था गने ।      

१० आयोिनाहरुको अनगुिन िम्बन्िी फारािहरु मनयमिि रुपिा भरी शाखा प्रिखुििक्ष 
पेश गने ।  

    

११  गाउाँपामलकाको कायामलय अन्िगमि िंचामलि विकाि आयोिनाहरुको मनयमिि 
मनरीक्षण िपुररिेक्षण र अनगुिन गने ।  

    

१२ िामिक, चौिामिक र िावषमक प्रगमि प्रमििेदन ियार गरी प्रिखुििक्ष पेश   गन े।      

१३ आयोिनाहरुिा गणुस्िररयिा कायि गदै िियि ैकायम िम्पन्न गनम आिश्यक िम्पूणम 
कायम गने ।  

    

१४ दररेट ियारी र विश्लेषण िंबन्िी कायमहरु गन े।     

 
 

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

६. पद–अमिषे्टण्ट िबइमजन्िमनयर चौथो िह इन्िी/मिमभल 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. िलि( िामिक)  

९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा: पूिामिार विकाि उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन िचुकांक 
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िचुकांक आिार (स्रोि) 
१ िावषमक कायमिि िथा योिनाहरुको कायामन्िनयिा  िहयोग गने ।      

२ आयोिना/कायमिि ििेट कायामन्ियन िम्बन्िी िावषमक कायमिामलका लागू गने, 
गराउने, िञ्चामलि आयोिना मनरीक्षण गने, गराउने ।  

    

३ स्िीकृि िावषमक कायमिि अनिुार आयोिनाको लागि अनिुान ियार गने, गराउने ।      

४ आयोिना कायामन्ियन गदाम ददगो विकाि र िािािरणीय पक्षलाई ध्यान ददने      

५ आयोिना िञ्चालनका लामग आिश्यक व्यिस्था गने, गराउने ।      

६ ठेक्कापट्टा, िम्झौिा गनुम अजि लागि अनिुान ियार गने िथा िञ्चामलि योिनाहरुको 
प्राविमिक िूल्याङ्कन गर्र्ने, गराउने ।  

    

७ आयोिनाको िााँचपाि र फरफारक गने, गराउने ।      

८ स्िीकृि आयोिनाको आिश्यकिानिुार िंशोिन र ििेट रकिान्िर गने िम्बन्ििा 
िोवकएको कायम गने, गराउने ।  

    

९ आयोिनाहरुको स्िीकृि कायमिि अनिुार परािशम िेिा मलने व्यिस्था गने ।      

१० आयोिनाहरुको अनगुिन िम्बन्िी फारािहरु मनयमिि रुपिा भरी शाखा प्रिखुििक्ष 
पेश गने ।  

    

११  गाउाँपामलकाको कायामलय अन्िगमि िंचामलि विकाि आयोिनाहरुको मनयमिि 
मनरीक्षण िपुररिेक्षण र अनगुिन गने ।  

    

१२ िामिक, चौिामिक र िावषमक प्रगमि प्रमििेदन ियार गरी प्रिखुििक्ष पेश   गन े।      

१३ आयोिनाहरुिा गणुस्िररयिा कायि गदै िियि ैकायम िम्पन्न गनम आिश्यक िम्पूणम 
कायम गने ।  
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: अमिकृिस्िर; छैठौं/िािौं िह जशक्षा/प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; lzIff tyf िािाजिक विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि शाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथ ैमनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका 
किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिकार उत्तरदावयत्ि 
कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ प्रारजम्भक बाल जशक्षा िथा विद्यालय जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खुला िथा िैकजल्पक 
जशक्षा (गरुुकुल, िदरिा, गमु्बा आदद), मनरन्िर मिकाइ िथा विशेष जशक्षा िम्बन्िी नीमि, 

कानून, िापदण्ड, योिनाको मनिामण, कायामन्ियन र मनयिन गने गराउने । 

    

२ प्राविमिक जशक्षा िथा व्याििावयक िामलिको योिना ििुमिा, िञ्चालन, अनिुमि र मनयिन 
गने गराउने । 

    

३ पाठ्यिि र पाठ्यिािग्रीको वििरण िथा कायामन्ियन गन ेगराउने ।     

४ विद्यालय जशक्षक िथा किमचारी व्यिस्थापन गन ेगराउने ।     

५ विद्यालयको नसिाङ्कन, अनिुमि, स्िीकृमि, ििायोिन िथा मनयिन      

६ शैजक्षक पूिामिार मनिामण र ििमि िम्भार गन ेगराउने ।     

७ आिारभूि िह (कक्षा ८) को परीक्षा िंचालन िथा व्यिस्थापन      

८ विद्याथी मिकाइ उपलब्िीको परीक्षण र व्यिस्थापन गन ेगराउने ।     

९ विद्याथी प्रोत्िाहन िथा छाििृजत्तको व्यिस्थापन गने गराउने ।     

१० शैजक्षक परािशम िेिाको अनिुमि िथा मनयिन गन ेगराउन े।     

११ स्थानीयस्िरको शैजक्षक ज्ञान, िीप र प्रविमिको िंरक्षण, प्रिद्र्िन र स्िरीकरण      

१२ िाध्यमिक िहिम्िको शैजक्षक कायमििको ििन्िय र मनयिन गन ेगराउने ।     

१२ स्थानीय पसु्िकालय, िाचनालय िथा िािदुावयक अध्ययन केन्र िञ्चालन िथा 
व्यिस्थापन गने गराउने । 

    

१४ स्थानीयस्िरिा खेलकूद प्रशािन िथा िङ्घ िंस्थाको मनयिन र ििन्िय      

१५ यिुा िागरण, िशजिकरण र पररचालन गन ेगराउने ।     

१६ यिुा िीप, उद्यिजशलिा िथा नेितृ्ि विकाि गने गराउने ।     

१७ भाषा, िंस्कृमि र लमलिकलाको िंरक्षण र विकाि िम्बन्िी स्थानीयस्िरको नीमि, कानून, 

िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन गने गराउने । 
    

१८ परुाित्ि, प्राचीन स्िारक िथा िङ्खग्रहालयको िंरक्षण, िम्भार, प्रबद्र्िन र विकाि      

१९ परम्परागरि रुपिा चमलआएका िािा िथा पिमको िञ्चालन र व्यिस्थापन गन े 
गराउने । 

    

२० स्थानीय िहत्िका िामिमक िथा िांस्कृमिक िम्पदाको व्यबस्थापन गने गराउने ।     

२१ पयमटकीय िहत्िका स्थल िथा िम्पदाको पवहचान, िंरक्षण र प्रिद्र्िन गन ेगराउने ।     

२२ पयमटन पूिामिार विकाि िथा प्रोत्िाहन गने गराउने ।      

२३ परुािाजत्िक, िामिमक िहत्िका िम्पदाहरुको िंरक्षण िथा िम्बद्र्िन गने गराउने ।     

२४ भाषा, िंस्कृमि, िािा, पिम र लमलिकलाको िंरक्षण, प्रबद्र्िन र विकाि गने गराउने ।     

२५ खेलकुदको िंरचनाको पूिामिार मनिामण, िञ्चालन िथा विकाि गने गराउने ।     

२६ खेलकूदको विकाि र प्रिद्र्िन गने गराउने ।     
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२७ खेलकूद प्रमियोगीिा आयोिना र िहभागीिा गने गराउने ।     

२८ अमिररि वियाकलाप िम्बन्िी विषय गने गराउन े।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

६. पद: प्राविमिक िहायक पााँचौ िह जश/प्र 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. िलि( िामिक)  

९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; जशक्षा यिुा िथा खेलकुद उपशाखा 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं
. 

कािको वििरण अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार (स्रोि) 

१ िाध्यामिक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खुला िथा िैकजल्पक जशक्षा (गरुुकुल, 

िदरिा, गमु्बा आदद), मनरन्िर मिकाइ िथा विशेष जशक्षा िम्बन्िी नीमि, कानून, 

िापदण्ड, योिनाको मनिामण, कायामन्ियन र मनयिन गन ेगराउने । 

    

२ प्राविमिक जशक्षा िथा व्याििावयक िामलिको योिना ििुमिा, िञ्चालन, अनिुमि र 
मनयिन गन ेगराउने । 

    

३ पाठ्यिि र पाठ्यिािग्रीको वििरण िथा कायामन्ियन गन ेगराउने ।      

४ विद्यालय जशक्षक िथा किमचारी व्यिस्थापन गन ेगराउने ।     

५ विद्यालयको नसिाङ्कन, अनिुमि, स्िीकृमि, ििायोिन िथा मनयिन गन े गराउन े
। 

    

६ शैजक्षक पूिामिार मनिामण र ििमि िम्भार गन ेगराउने ।     

८ विद्याथी मिकाइ उपलब्िीको परीक्षण र व्यिस्थापन गन ेगराउने ।     

९ विद्याथी प्रोत्िाहन िथा छाििृजत्तको व्यिस्थापन गने गराउने ।     

१० शैजक्षक परािशम िेिाको अनिुमि िथा मनयिन गन ेगराउन े।     

११ स्थानीयस्िरको शैजक्षक ज्ञान, िीप र प्रविमिको िंरक्षण, प्रिद्र्िन र स्िरीकरण      

१२ िाध्यमिक िहिम्िको शैजक्षक कायमििको ििन्िय र मनयिन गन ेगराउने ।     

१७ भाषा, िंस्कृमि र लमलिकलाको िंरक्षण र विकाि िम्बन्िी स्थानीयस्िरको 
नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना, कायामन्ियन र मनयिन गने गराउने । 

    

१८ परुाित्ि, प्राचीन स्िारक िथा िङ्खग्रहालयको िंरक्षण, िम्भार, प्रबद्र्िन र विकाि      

१९ परम्परागरि रुपिा चमलआएका िािा िथा पिमको िञ्चालन र व्यिस्थापन गन े
गराउने । 

    

२५ खेलकुदको िंरचनाको पूिामिार मनिामण, िञ्चालन िथा विकाि गने गराउने ।     

२६ खेलकूदको विकाि र प्रिद्र्िन गने गराउने ।     

 



96 
 

 
 

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद– िूचना प्रविमि अमिकृि छैटौ/िािौं िह विविि 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा: िूचना,िंचार िथा प्रविमि एिं िशुािन उपशाखा 
। 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि शाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि 
कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमिकार उत्तरदावयत्ि 

कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१  गाउाँपामलकािा इिेल, इन्टरनेट, कम््यटुर, फोटोकपी, फ्यासि िेजशन आददको 
उपयिु व्यिस्था र website ियार र अद्यािमिक गने ।  

    

२ गाउाँपामलकाबाट िन्िालय िथा विमभन्न मनकायहरुिा िामिक, चौिामिक, आिमिक 
र िावषमक रुपिा गनुम पने प्रमििेदनहरु िबै शाखाहरुबाट प्राप्त गने र एकीकृि गरी 
प्रमििेदन पठाउन िहयोग प¥ुयाउने ।  

    

३ गाउाँपामलकाबाट भए गरेका काि कारिाही िम्िन्िी िूचना िथा िानकारीहरु 
कम््यटुराइज्ड गने, िरुजक्षि ििरले राख्न ेिथा मनिामररि नीमिको आिारिा उपलव्ि 
गराउने व्यिस्था मिलाउन े।  

    

४ गाउाँिा िूचना प्रविमिको प्रयोग, विकाि र विस्िार गने नीमि ििुमिा गने ।      

५  िूचना केन्रको प्रचार प्रिार गन ेव्यिस्था गन े।      

६ गाउाँपामलकाबाट प्रकाशन हनुे िूचनािलूक पमिका िथा प्रोफाइलहरुिाँग िम्बजन्िि 
आिश्यक कायमहरु गने ।  

    

७ गाउाँको ििवष्टगि विकाििाँग िम्बजन्िि िथ्यांक, िूचना र िानकारीहरु िंग्रह, 

अद्याबमिक, प्रिाह र उजचि प्रयोगिाँग िम्बजन्िि कायमको व्यिस्था मिलाउने ।  
    

८  गाउाँपामलकाको अमभलेख अद्यािमिक गने, िङ्खग्रह गने कायमहरु गन े।      

९ गाउाँपामलकाबाट िामिक, चौिामिक रुपिा गररने प्रकाशन िम्बन्िी कायम गने ।      

१०  गाउाँपामलकाको िावषमक प्रगमि वििरण ियार गनम िहयोग गने ।      

११ टेमलफोन, इिले र इण्टरनेट िेिाको प्रभािकारी उपयोग एिि ् िंचालन िम्बन्िी 
कायम गने ।  

    

१२ कम््यटुर प्रणालीबाट िूचना िंकलन र प्रिाह िम्बन्िी कायम गने ।      

१३ पारदजशमिा र िशुािनका प्रिद्र्िनका लामग विकाि बलेुवटनहरु प्रकाशन िथा 
वििरण गने र विमभन्न िंचार िाध्यिबाट विकाि गमिविमिहरु प्रिारण गने । 

   
 
 

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद– िहायकस्िर पााँचौ िह प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा: िािाजिक िरुक्षा िथा पजन्िकरण इकाइम । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि इकाइम प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा । उपशाखा प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, 
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िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा 
कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमिकार उत्तरदावयत्ि 

कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ व्यजिगि िटना दिाम िम्बन्िी प्राप्त अमभलेख िरुजक्षि एिि ्व्यिजस्थि गरी राख्न े
।  

    

२ व्यजिगि िटना दिाम िम्बन्िी प्राप्त रािस्ि बझुी बैंक दाजखला गने र रािस्िको 
िास्केिारी िम्बजन्िि मनकायिा पठाउने ।  

    

३ दिाम रेकडम स्िीकृि ढााँचाको फाराििा उिार गरी िियिै िम्बजन्िि मनकायिा 
पठाउने ।  

    

४ िेष्ठ नागररक, अिहाय विििा, दमलि िालिामलका िथा अपाङ्गको रेकडम राख्ने र 
अद्यािमिक गने ।  

    

५ िािाजिक िरुक्षाको रकि मनकािा िाग गने र वििरण गने व्यिस्था मिलाउने ।      

६ िािाजिक िरुक्षाको रकि वििरण भएको अमभलेख ियार गरी िम्बजन्िि 
मनकायिा प्रमििेदन गने ।  

    

७ िटना दिामको िामिक, चौिामिक िथा िावषमक प्रमििेदन ियार गने ।      

८ कायमकारी अमिकृि र प्रशािन शाखा प्रिखुको मनदेशनिा अन्य काि गन े। 
    

९ व्यजिगि िटना दिाम िम्बन्िी प्राप्त अमभलेख िरुजक्षि एिि ्व्यिजस्थि गरी  

राख्ने ।  
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: िहायकस्िर पााँचौ प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा:   िाबमिमनक खररद िथा व्यिस्थापन उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा  प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण 
गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ  
मि.नं. कािको वििरण अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 

िचुकांक 

िचु
कांक  

१ प्रत्येक शाखा, उपशाखा िथा इकाइबाट स्िीकृि िाग फाराि अनिुार िाग भइ 
आएको जिन्िी िािान िौज्दाििा भए उपलब्ि गराउने, िौज्दाि नभए आिश्यक 
प्रविया प¥ुयाई बिारबाट खररद गरी उपलब्ि गराउने ।  

    

२ खचम भई िाने जिन्िी िािान र खचम भई निाने जिन्िी िािानको बेग्ला बेग्लै रजिष्टर 
खडा गने र कायमकारी अमिकृिबाट प्रिाजणि गराई अमभलेख राख्ने ।  

    

३ खररद गरी िा िस्िगुि िहायिा िा कुन ै पमन प्रकारबाट आएका िालिािान प्राप्त 
भएको मिमिले िीन ददन मभि आम्दानी बााँध्ने ।  

    

४ जिन्िी मनरीक्षण पजुस्िका खडा गरी मनरीक्षण गराउने, िालिािानको िरुक्षा, ििमि 
िंभार, मललाि वििी, हानी नोसिानी आदद पक्षहरुिा मनरीक्षकबाट प्रमििेदन प्राप्त गने  

    

५ कायामलय िािान र मनिामण िािग्री मनयिानिुार िोझै, कोटेशन, टेण्डरद्वारा आपूमिम गने 
कायमबाहीका लामग कायमकारी अमिकृि ििक्ष पेश गन ेर मनणमय भए बिोजिि खररद 
गने, दाजखला गने र वििरण गन े।  

    

६ नयााँ आमथमक िषम िरुु भएको १५ ददन मभि अजिल्लो आमथमक िषमको जिम्िेिारी िाने, 
जिन्िी िौज्दािको िावषमक वििरण ियार गन ेर प्रिाजणि गराउने ।  

    

७ व्यजिगि र िहायक जिन्िी खािा राख्ने ।      

८  गाउाँपामलकाको भौमिक िथा चल अचल िम्पजत्तको अमभलेख राखी िो को िरुक्षा 
एिि ्ििमि िंभारको व्यिस्था मिलाउने ।  

    

९ कायामलयलाई आिश्यक पन ेछपाई िम्बन्िी कायमको व्यिस्था गने ।      

१० नगदी रमिद िथा अन्य आिश्यक रमिदहरु छपाई िियिै उपलब्ि गराउने र िो को 
रेकडम रमिद मनयन्िण खािािा राख्ने ।  

    

११ ििारी िािन िथा ढुिानी िािनहरुको ब्ल ुबकु राख्ने र ररन्यू गन ेिथा लगिकु राख्ने      

१२ दैमनक खचम हनुे िािानको िाग फाराि अनिुार खचमको अमभलेख राख्ने ।      

१३ कायामलयलाई आिश्यक पने िरिग्गा आदद खररद िा भाडािा मलनपुने भएिा 
आिश्यक व्यिस्था मिलाउने ।  

    

१४ ििमि गदाम पमन काि नलाग्ने अथिा ििमि गनम निवकने िािानहरुको मललािका 
लामग आिश्यक कारबाही चलाउने ।  

    

१५ राविय चाडपिम िथा विमभन्न िभा, ििारोह, कायमििहरुिा आिश्यक िािग्रीको 
व्यिस्था मिलाउने ।  

    

१६ प्रत्येक शाखा, उपशाखा िथा इकाइहरुलाई आिश्यक जिन्िी िािानको लगि िंकलन 
गरी आगािी आमथमक िषमको बिेटिा ििािेश गनम पशे गने । 
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: िहायकस्िर चौथो प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िोिपछु िथा दिाम चलानी उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा  प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण 
गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकां
क 
आिार 
(स्रोि) 

१ प्राप्त मनिेदन र कागिािहरु मनयिानिुार दिाम गन े र िम्बजन्िि शाखािा 
पठाउने ।  

    

२ दिाम िम्बन्िी अमभलेख पजुस्िकाहरु (दिाम वकिाब, चलानी वकिाब र भरपाई 
पजुस्िका), कायामलयको छाप, पदामिकारीहरुको छाप िरुजक्षि राख्ने ।  

    

३ कायामलयबाट बावहर िान ेपिहरु चलानी गने र अद्यािमिक अमभलेख राख्न े
।  

    

४ चलानी भइिकेका पिहरुको कायामलय प्रमि िम्बजन्िि शाखा, उपशाखा 
िथा इकाइहरुिा पठाउने ।  

    

५ बावहरी कायामलयहरुिा पि पठाउंदा भरपाई वकिाब प्रयोग गने ।      

६ आगन्िकु र जिज्ञाशहुरु ििक्ष जशष्टिापूणम व्यिहार प्रदशमन गने ।      

७ कायामलयिा रहेको आन्िररक टेमलफोन िंचालन गने ।      

८ प्रशािन शाखा प्रिखुको मनदेशनिा अन्य काि गने ।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: िहायक पााँचौ प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िािािरण िंरक्षण िथा विपद व्यिस्थापन 
उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा एिं िहाशाखा प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, 

िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम 
गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 

िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँ क्षेिमभि िािािरणीय िन्िलुन व्यिस्थापनका लामग आिश्यक कायम गने ।      

२ खुल्ला ददशाििु िोषणाका लागी स्थामनय ििदुायलाई पररचालन गने ।      

३ िनस्िास्थ्य प्रबद्र्िनका लागी ििदुाय पररचालन गन े।      

४ गाउाँ क्षेिमभि िंचालीि शहरर स्िास्थ्य केन्रको फोकल पशमन भई कायम गन े।      

५ पूणम खोप कायामन्ियनको लागी ििदुाय पररचालन गने ।      

६ नेपाल िरकारले िोषणा गरेको मबमभन्न स्िास्थ्य िम्बजन्ि राविय अमभयानहरु 
िफल बानाउन ििदुायलाई वियामिल बनाउने ।  

    

७ िवहला स्िास्थ्य स्ियं िेिीकाहरुलाई िविय बनाउन उत्प्रेरीि गने ।      

८ गाउाँ मभि िािािरणीय िन्िलुन मबग्रने गरी मनिामण कायम लगायि कुनै पमन कायम 
हनु नददने व्यिस्था गन े।  

    

९ िािािरणका क्षेििा िहत्िपूणम योगदान प¥ुयाउनेलाई परुस्कृि र िािािरणीय 
िन्िलुन मबग्रने गरी कायम गनेलाई दजण्डि गनम शाखा प्रिखु ििक्ष मिफाररि गन े
।  

    

१० िािािरणीय अध्ययन गरी शहरी फोहर व्यिस्थापनका लामग उपयिु स्थानिा 
ल्याण्डवफल िाइटको पवहचान, मनिामण, िञ्चालन र व्यिस्थापन गने ।  

    

११ गाउाँ क्षेिको िरिफाइ िंबन्िी अन्य िम्पूणम कायम गने ।      

१२ िािािरण र िरिफाइ िंबन्िी िचेिनाको कायम गने ।     

१३ प्रचमलि कानूनले िोके बिोजििको िन िम्बन्िी कायम गन े।     

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

६. पद: खा.पा.ि.टे. चौथो/पााँचौ इमजन्ि/मि./स्यानेटरी 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. िलि( िामिक)  

९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िािािरण िंरक्षण िथा विपद व्यिस्थापन 
उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा एिं िहाशाखा प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, 

िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम 
गराउन ुपनेछ । 
मि.नं कािको वििरण अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 

िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
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. (स्रोि) 

१ गाउाँ क्षेिमभि िािािरणीय िन्िलुन व्यिस्थापनका लामग आिश्यक कायम गने ।      

२ खुल्ला ददशाििु िोषणाका लागी स्थामनय ििदुायलाई पररचालन गने ।      

३ िािािरण र िरिफाइम िाँग िम्बजन्िि योिनाहरुको नाप िााँच िथा िूल्यााँकन गने     

४ विपद् न्यूमनकरणका लामग आिश्यक पूिामिारहरुको पवहचान गरी पेश गने ।     

५ िािािरण र िरिफाइमको क्षेििा आिश्यक पन ेप्राविमिक कायमको फोकल पिमन 
भइम काि गने । 

    

६ नेपाल िरकारले िोषणा गरेको मबमभन्न स्िास्थ्य िम्बजन्ि राविय अमभयानहरु 
िफल बानाउन ििदुायलाई वियामिल बनाउने ।  

    

७ िन िंगलको नसशांकन गरी िन क्षेि र आिाजशय क्षेि छुट्याउन िहयोग गने     

८ गाउाँ मभि िािािरणीय िन्िलुन मबग्रने गरी मनिामण कायम लगायि कुनै पमन कायम 
हनु नददने व्यिस्था गन े।  

    

९ िािािरणका क्षेििा िहत्िपूणम योगदान प¥ुयाउनेलाई परुस्कृि र िािािरणीय 
िन्िलुन मबग्रने गरी कायम गनेलाई दजण्डि गनम शाखा प्रिखु ििक्ष मिफाररि गन े
।  

    

१० िािािरणीय अध्ययन गरी शहरी फोहर व्यिस्थापनका लामग उपयिु स्थानिा 
ल्याण्डवफल िाइटको पवहचान, मनिामण, िञ्चालन र व्यिस्थापन गने ।  

    

११ गाउाँ क्षेिको िरिफाइ िंबन्िी अन्य िम्पूणम कायम गने ।      

१२ िािािरण र िरिफाइ िंबन्िी िचेिनाको कायम गने ।     

१३ खानेपानी िरिफाइम  िम्बन्िी कायम गने ।     

१४ गाउाँपामलका मभिका खानेपानी िथा िरिफाइम िम्बन्िी उपभोिा िमिमि िथा 
िंस्थाहरुको मनयिन िथा अनगुिन गने 

    

१५ खानेपानी िम्बन्िी गरुुयोिना ियार गने     

१६ खानेपानी िम्बन्िी आयोिनाको लगि राख्ने िथा बावषमक रुपिा जस्िकृि कायमिि 
िंचालन गन े

    

१७ िािािरण िंरक्षणका िम्बन्ििा आिश्यक पन े अल्पकामलन िथा ददिमकामलन 
योिना ियार गन े
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

११. पद: नगर प्रहरी 
१२.  (स्थायी )/अस्थायी 
१३. िलि( िामिक)  

१४. काि गने िियः 
१५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िरुक्षा इमकाइम । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि  इमकाइ प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण 
गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमिकार उत्तरदावयत्ि कायम िम्पादन 

िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँ क्षेिमभिको शाजन्ि िरुक्षा र शाजन्ि स्थापनािा िहयोग गने ।      

२ गाउाँ क्षेिमभि होहल्ला, अशाजन्ि, अिरुक्षा, लटुपाट, कुटवपट िस्िा िटना 
मनयन्िण गने र आफ्नो प्रयािबाट िो िम्भि नभएिा प्रहरी प्रशािनको 
िहयोग मलने ।  

    

३ होहल्ला, अशाजन्ि, अिरुक्षा, लटुपाट, कुटवपट िस्िा िटना र िो 
मनयन्िणिा प्रहरी प्रशािनको िहयोग िंबन्िी िानकारी ित्काल शाखा 
प्रिखु र कायमकारी अमिकृिलाई गराउने ।  

    

४ िोवकएको क्षेिमभि िरुक्षा मनगरानीका लामग ििुिुा िरुक्षा उपलब्ि 
गराउने ।  

    

५ दिकल पररचालन र व्यिस्थापन गने ।      

६ दिकलको प्रयोग आकजस्िक कायमका लामग िनुिकैु बेला पमन हनुे 
भएकाले िवहले िकैु ठीक र दरुुस्ि हनुे गरी राख्ने ।  

    

७ दिकलिा कायम गने किमचारीहरुलाई आलोपालो २४ िै िण्टा डु्यटीिा 
रहने व्यिस्था गने ।  

    

८ आगलागीबाट बच्ने उपाय अिलम्बन िथा िरुक्षा व्यिस्थापनका लामग 
िचेिना िगाउने र अन्य आिश्यक कायम गने । 
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१६. पद: िहायक पााँचौ प्रशािन/िा.प्र. 
१७.  (स्थायी )/अस्थायी 
१८. िलि( िामिक)  

१९. काि गने िियः 
२०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; प्रशािन िथा िनशिी व्यिस्थापन उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण 
गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमिकार उत्तरदावयत्ि 

कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ कायामलयको िरुक्षा र िरिफाइम िथा किमचारीहरुको खटनपटन गने     

२ किमचारीहरुको व्यजिगि वििरण, विदा िथा अन्य रेकडमको अद्यािमिकिा गने     

३ न.पा.का ्याड, छापको िरुजक्षि प्रयोग गने     

४ विमभन्न िैठकहरुको उपयिु व्यिस्थापन र मनणमय पजुस्िकाको िरुक्षा गने     

५ मिफाररििंग िम्िजन्िि कायमहरुको यथािसय मछटो िम्पादन र कागिािहरुको 
अमभलेख व्यिजस्थि गन े

    

६ आिश्यक किमचारीहरुको दरिन्दी िृिना र व्यिस्थापन िम्िन्िी कायम गने      

७ स्िीकृि दरिन्दी अनिुार नयां मनयजुि िथा िढुिा िम्िन्िी िूचनाहरु व्यिजस्थि 
रुपिा राख्ने । 

    

८ किमचारीको कायमवििरण ियार र आिश्यकिा अनिुार मनयमिि रुपिा पररिािमन 
ििेि गरी अद्यािमिक राख्ने । 

    

९ आिश्यकिा अनिुार किमचारीलाइम  खटाउने कायम िोसने ।     

१० अस्थायी किमचारीको म्याद थप िम्िन्ििा िियि ैिानकारी गराउने      

११ प्रशािनलाइम  चसु्ि, दरुुस्ि र प्रभािकारी िनाइम  मछटो, छररिो एि ूं ििमिलुभ 
रुपिा िेिा िथा कायमिम्पादन गनम गराउन आिश्यक िहयोग गने  

    

१२ किमचारीहरुको िैयजिक वििरण, विदा िथा कािको अमभलेख दरुुस्ि राख्ने ।     

१२ आिश्यकिा अनिुार अन्य प्रशािमनक कायम गन े।     

१४ िियिै पिाचार गन ेर िझुाएका पिहरुको भपामइम  व्यिजस्थि रुपिा राख्न े।     

१५ िैठकिा भएका मनणमयहरु लेखन कायमिा िहयोग गन े िथा मनणमय पजुस्िका 
िरुजक्षि िाथ राख्ने । 

    

१६ मनणमय उिार गरर िम्िजन्िि मनकायिा पठाउने ।     

१७ मनणमय प्रमिमलपी िियिै ियार गने ।     

१८ मनयिानिुार िोवकएका क्षेिहरुिा मिफाररशका लामग आिश्यक कागिािहरु ियार 
गने । 

    

१९ भएका मिफाररशहरु िम्िजन्िि िेिाग्राही लाइम  उपलव्ि गराइम  कायामलयको प्रमि 
िरुजक्षि िाथ राख्ने व्यिस्था मिलाउन े। 

    

२० कायामलय खोल्ने, िन्द गने िथा िरिफाइम  आददको िन्दोिस्ि गने गराउन े     

२१ कायामलयको िरुक्षाथम  दैमनक पालो पहराको जिम्िा ददने ।     

२२ किमचारीको दैमनक उपजस्थमि–हाजिरी र लगिकु कायामन्ियनिा ल्याउने ।     

२३ प्रशािमनक कायमको फोकल पिमन भइम काि गन े।     

२४ मनिामजचि िनप्रमिमनमि िथा पदामिकारीहरुको व्यिजस्थि रुपिा अमभलेख राख्ने      

२५ गाउाँ प्रिखु, उपप्रिखु एिूं िडा अध्यक्षहरुको कायमकक्षको िरिफाइम  लगायिका 
अन्य िवु्यिस्था मिलाउने 
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२६ िनप्रमिमनमिहरुको िैठक िञ्चालनका लामग आिश्यक िैठक कक्षको व्यिस्था र 
िियिै िरिफाइम  गराउने । 

    

२७ कायामलय प्रिखुको अन्य मनदेशनको पालना गन े।      
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: िहायक पााँचौ प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; रािस्ि उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा  प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका 
िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ मनयिानिुार करदािाहरुको कर अिलुीिा िहयोग गने ।     
२ िावषक िथा बावषमक रुपिा अिलु हनु ुपन ेकर अिलु हनु नआएिा व्यििायीहरुको 

व्यििाय स्थलिा गइम  कर अिलु उपर गन े। 
    

३ गाउाँ क्षेििा िंचालन भएका व्यििाय दिाम हनु नआएिा दिाम गनम िहयोग गरर रािश्व 
शाखािा दिाम गने । 

    

४ व्यििायीक एि करदािाको अमभलेखहरु िरुजक्षि रुपिा राख्न उपशाखा प्रिखुलाइम  
िहयोग गने । 

    

५ कायामलय एि उपशाखा प्रिखुले िोके बिोिीि िम्पजत्तकर, रािश्व लगाएिका 
काउण्टरिा कर विमलङ्क गने । 

    

६ कर उठाउन पिाचार गन ेएिं िािमिमनक िूचना प्रकाजशि गने ।     
७ रािस्ििंग िम्िजन्िि मिफाररश गनम आिश्यक भएिा उपशाखा प्रिखुको राय ििोिीि 

ियार गन े
    

८ पटके व्यििाय ,बहालविटौरी कर उठाउने व्यिस्था गन े।     
९ करदािाको अमभलेख अद्यािमिक गनम िफ्टि ूेयरको प्रयोग गने व्यिस्थाको लामग 

पहल गन े। 
    

१० करदािालाइम  उत्प्रेरणा गन ेखालका पारदशी र चेिनािूलक कायमिि िञ्चालन गन े
। 

    

११ कर दस्िरु, शलु्क मनिामरण िम्िन्ििा शाखा प्रिखु िाफम ि कायमकारी अमिकृि र 
रािस्ि परािशम  िमिमििा प्रमििेदन पेश गरी मनणमयिा िहयोग पूरयाउने । 

    

१२ रािस्ि िम्िन्ििा गाउाँपररषदले गरेको मनणमयहरु पूणम रुपले पालना गन े।     
१२ रमिद मनयन्िण खािा खडा गरी रािस्ि शाखारउपशाखाहरुलाइम  कायम प्रकृमिको 

आिारिा रमिदहरु उपलव्ि गराउन शाखा प्रिखु िाफम  ि जिन्िी व्यिस्थापन 
उपशाखा िंग ििन्िय कायि गन े। 

    

१४ आफ्नो शाखािा भएका कािको वििरण यथाशसय चांडो िूचना िथा अमभलेख 
केन्रलाइम  लाइम  उपलव्ि गराउने  

    

१५ मनयिानिुार ििै पररिारको स्ििोषणा गर ूेको िम्पजत्त र िो को िूल्याकन पारदजशम 
र औजचत्य पूणम िररकाले गरी ििै पररिारको अलग अलग फाईल िडागि रुपिा 
(िंभि भएिा िडामभि 

    

१६ पमन टोलगि रुपिा) खडा गन े । (िफटिेअर प्रयोग गरी इलेसट्रोमनक अथिा 
िेनअुल)। 

    

१७ िूल्याकंनका आिारिा एवककृि िम्पजत्त कर अिलु उपर गने ।     
१८ मनयिानिुार िूल्याकंन गररएको िम्पजत्तको िमिक्षा र आिश्यक भएिा पनुमिूल्याकंन     
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गने । 

१९ अमभलेखहरु िरुजक्षि रुपिा राख्ने ।     
२० स्थायीरुपिा ििाइम  िराइम  गरी अन्यििाट गा.पा.मभि आइम  िम्पजत्तको िामलक 

भएका पररिारहरुको िूचना पजन्िकामिकारी, िडा िजचि, िािाजिक पररचालक, नसिा 
पाि उपशाखा र गाउाँ 

    

२१ मनररक्षकहरुिाट प्राप्त गरी यथािसय मछटो उि पररिारहरुको व्यजिगि फाईल 
खडागरी एवककृि िम्पजत्तकरको दायरामभि ल्याउने । 

    

२२ कर उठाउन पिाचार गन ेएिं िािमिमनक िूचना प्रकाजशि गने ।     
२३ रािस्ििंग िम्िजन्िि मिफाररश ियार गन े ।     
२४ पटके व्यििाय (हाटििार) कर उठाउन आिश्यक िहयोग गने ।     
२५ उत्कृष्ट करदािालाइम  परुस्कृि गनम आिश्यक कायम गने ।     
२६ करदािाको अमभलेख अद्यािमिक गनम िफ्टि ूेयरको प्रयोग गने व्यिस्थाको लामग 

पहल गन े। 
    

२७ करदािालाइम  उत्प्रेरणा गन ेखालका पारदशी र चेिनािूलक कायमिि िञ्चालन गन े
। 

    

२८ कर दस्िरु, शलु्क मनिामरण िम्िन्ििा शाखा प्रिखु िाफम ि कायमकारी अमिकृि र 
रािस्ि परािशम  िमिमििा प्रमििेदन पेश गरी मनणमयिा िहयोग पूरयाउने । 

    

२९ रािस्ि िम्िन्ििा गाउाँपररषदले गरेको मनणमयहरु पूणम रुपले पालना गन े।     
३० रमिद मनयन्िण खािा खडा गरी रािस्ि शाखारउपशाखाहरुलाइम  कायम प्रकृमिको 

आिारिा रमिदहरु उपलव्ि गराउन शाखा प्रिखु िाफम ि जिन्िी व्यिस्थापन उपशाखा 
िंग ििन्िय कायि गने । 

    

३१ आफ्नो शाखािा भएका कािको वििरण यथाशसय चांडो िूचना िथा अमभलेख 
केन्रलाइम लाइम  उपलव्ि गराउन े 

    

३२ कायामलय प्रिखु एिं आमथमक व्यिस्थापन शाखा प्रिखुको अन्य मनदेशनको पालना गने      
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: आ.ले.प िहायक पााँचौ प्र/ले/आलेप 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः    किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; आन्िररक लेखा पररक्षण इकाई । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि इमकाइम प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र 
आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण अमिका

र 
उत्तरदावय
त्ि 

कायम िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार(स्रोि) 

१ मनयिानिुार लाभ र लागि विश्लेषणका आिारिा मििव्यवय खचम व्यिस्थापन ।     
२ िेरुिहुरु िामथ मनयन्िण र पूिम  िेरुिकुो आकारिा कटौमि ।     
३ िम्पन्न योिनाहरुको िियिै िािाजिक पररक्षण ।     
४ आमथमक कारोिार ऐन मनयि िथा िोडमको नीमि मनदेशन अनिुार खचम भए नभएको 

िांच गने । 
    

५ िामिक िा िैिामिक रुपिा गा.पा.को आम्दानी िथा खचमको िम्िजन्िि खािाहरुको 
पररक्षण गरी िवुट देजखएिा मलजखि प्रमििेदन कायमकारी अमिकृि ििक्ष पेश गन े। 

    

६ ऐन मनयिले िोकेििोजिि पेश्की िा भिुानी ददंदा ररि पगुे नपगुेको िम्िन्ििा पूिम 
आन्िरीक लेखा पररक्षण गन े। 

    

७ आ.ले.प.िाट देजखएका िेरुिहुरुको वकिाि खडा गरी आमथमक व्यिस्थापन शाखालाइम 
उपलव्ि गराउने । 

    

८ िडा िमिमि कायामलयिाट भए गरेका आमथमक कारोिारहरुको िावषमक आ.ले.प. गने ।     
९ अजन्िि लेखा पररक्षण गराउन लेखा पररक्षकको छनौटिा राय िझुाि ददइम  िहयोग      
१० अजन्िि लेखा पररक्षण गराउन आिश्यक कागिपि िथा िूचना िटुाइम  िहयोग गने      
११ अजन्िि लेखा पररक्षणिाट प्राप्त िेरुिहुरु मनयमिि गनम, अिूल गनम र 

आिश्यकिानिुारको कारिाही गनम िो प्रमििेदन िम्िजन्िि शाखािा ददने । 
    

१२ गाउाँपररषदको िैठकिा लेखा परीक्षणको प्रमििेदन पेश गन ेिथा जिज्ञािा ििािान गनम 
िहयोग गने । 

    

१२ गा.पा. लेखा िमिमिको िदस्य िजचिको रुपिा आिश्यक पने कायमहरु गने ।     
१४ लेखा िमिमिको िैठकको लामग मनदेशानिुार पि ियार गने र एिणे्डा िवहि 

िदस्यहरुलाइम  िैठकको िानकारी गराउने । 
    

१५ लेखा िमिमिको िैठक िञ्चालनको लामग आिश्यक व्यिस्था मिलाउने ।     
१६ लेखा िमिमिको मनणमय लेख्ने, िाइम न्यूट िरुजक्षि राख्ने, मनणमय उिार गरी िम्िजन्िि 

मनकायलाइम  िानकारी ददने । 
    

१७ लेखा िमिमिको मनणमय कायामन्ियन गनम िथा गराउन आिश्यक िहयोग र पहल गन े     
१८ लेखा िमिमिले गाउाँपररषदिा पेश गनुमपने िावषमक प्रमििेदन िस्यौदािा िहयोग गन े।     
१९ गा.पा.का िम्पन्न योिनाहरुको नेपाल िरकारद्वारा ियार गररएको िािाजिक पररक्षण 

मनदेजशका अनिुार िािाजिक पररक्षण गराउने । 
    

२० उि िािाजिक पररक्षणको प्रमििेदन कायमकारी अमिकृि िाफम ि गा.पा.िा पेश गने ।     
२१ न्यूिि शिम िथा कायमिम्पादनको फोकलपिमन भइम  काि गने ।     
२२ कायामलय प्रिखुको अन्य मनदेशनको पालना गन े।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: िब इमजन्िमनयर पााँचौ इजन्ि/मिमभल 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; भिन मनिामण िथा नसशा इमिािि उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा  प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका 
िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण अमिका

र 
उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँपामलकािाट िर मनिामण स्िीकृिी प्राप्त गनुम पदाम अपनाउन ुपने कायमविमि िम्िजन्िि 
व्यजिलाइम  िानकारी गराउने । 

    

२ िरनसिा स्िीकृिीका लामग मनिेदन फारि उपलव्ि गराउने ।     
३ नसिा पािको मनिेदन दिाम गने ।     
४ िरनसिा पाि दस्िरु चेक गन े।     
५ प्रिाण हेरी १५ ददने िूचना टा्रि गने, गराउने ।     
६ ििममिन िचुलु्का र प्राविमिक प्रमििेदन ियार गने ।     
७ प्राविमिक प्रमििेदन िवहि शाखा प्रिखु िाफम ि कायमकारी अमिकृि ििक्ष स्िीकृिीको 

लामग पेश गन े। 
    

८ स्िीकृि नसिा ििोजिि कायम क्षेििा गइम  िडक िापदण्ड छुटयाउने ।     
९ स्िीकृि नसिाको अमभलेख र रेकडम राख्ने ।     
१० म्याद थप िम्िन्िी मनिेदनिा कारिाही गने ।     
११ िरनसिाको प्रमिमलपी िाग भएिा प्रमिमलपी उपलव्ि गराउने ।     
१२ नसिा नाििारी मनयिानिुार गने ।     
१२ विना ईिािि िर मनिामण भएको पाईएिा मनिामण कायम  रोक्काराखी कारिाही अगाडी 

चलाउने । 
    

१४ स्िीकृि ईिािि ििोजिि िर मनिामण भए नभएको िांच गने ।     
१५ मनिामण िम्पन्न प्रिाण पि िाग भएिा ियार पारी पेश गन े।     
१६ अमनयमिि िररकाले मनिामण भएका पखामल, िर लगायिका िंरचनाहरुको रोक्काको लामग 

अनगुिन गन े। 
    

१७ गाउाँ क्षेिमभि रहेका िरहरुको िर नम्िरीङ गरी िर नम्िर वििरणको व्यिस्था 
मिलाउने । 

    

१८ िर नसिा पाि भइम  िके पमछ िो को लगि रािस्ि शाखािा पठाउने ।     
१९ गाउाँ क्षेिमभिको िरिग्गा प्रिाजणि गरी िरिाटोको मिफारीश गने ।     
२० िडकको िमगमकरण, नािाकरण, र मनिामरण भएको िापदण्ड कायामन्ियन गन े।     
२१ िापदण्ड पररिािमन, थप मनिाामरण गनुम पन े भएिा कायमकारी अमिकृि िाफम ि िोडमिा 

पेश गने । 
    

२२ गा.पा. क्षेिमभि मनिामण भएका िडकहरुको लगि राख्ने ।     
२३ भिन मनिामण िम्िन्िी िापदण्डको प्रचार प्रिार गने ।     
२४ भकुम्प मनरोिक िर मनिामण गराउन प्रयाि र पहल गने ।     
२५ स्िीकृि योिनाहरुको िियि ैमडिाईन र मििव्यवय लगि इस्टिेट ियारी ।     
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२६ िियिै स्िीकृि योिनाहरु कायामन्ियन ।     
२७ कायामन्ियनिा आएका योिनाहरुको मनिामररि प्राविमिक स्िर कायि ।     
२८ योिनाको िंभाव्यिा अध्ययन गने कायमिा शाखा प्रिखुलाइम  िहयोग गने ।     
२९ िंभाव्य योिनाको िभे, मडिाईन,ल.ई. ियार गने, गराउने ।     
३० जिल्लाको स्िीकृि दररेटलाइम  आिारिानी ल.ई. गने, गराउने ।     
३१ स्िीकृि योिनाहरुको लगि राजख प्राथमिकिा िोसने कायमिा आफनो राय शाखा प्रिखु 

ििक्ष पेश गने । 
    

३२ ििमि िम्भार गने योिनाको ल.ई. गरी स्िीकृिीका लामग पेश गने,     
३३ स्िीकृि योिनाको कायम िामलका िनाइम  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का ििोजिि र उपभोिा 

िमिमि िथा अिानि भए ू्रकृया परुा गरी स्िीकृिीका लामग पेश गन े। 
    

३४ उपभोिा िमिमि गठन गनम िहयोग गन े।     
३५ उपभोिा िमिमि र ठेकेदार िंग िम्झौिा गने ।     
३६ िम्झौिा अनिुार मनिामरीि रुपिा योिना िम्पन्न गनम िारिाकेिा गने ।     
३७ योिनाहरुको नापी वकिाि, रमनङ मबल, िूल्यांकन, कायम िम्पन्न प्रमििेदन ियार गरी 

पेश गने । 
    

३८ िम्पन्न आयोिनाको िांचपाि गरी फरफारकको लामग पेश गने ।     
३९ योिना िंचालनिा वििाद एि ूं ििस्या उत्पन्न भएिा िो को िानकारी यथामिघ्र 

शाखा प्रिखुलाइम  गराउने । 
    

४० िंचामलि योिनाहरुको बेग्लाबेग्लै फाईल खडा गरी राख्न ेराख्न लगाउन े।     
४१ योिना िम्झौिा भएपमछ रजिष्टर खडा गरी रेकडम राख्न लगाउने ।     
४२ िामिक, चौिामिक, िावषमक प्रगमि प्रमििेदन ियार गरी पठाउनेका लामग शाखा 

प्रिखुलाइम  िहयोग गने । 
    

४३ चौिामिक र िावषमक प्रगमि िमिक्षा िैठकिा प्रगमि पेश गनेकायमिा शाखा प्रिखुलाइम 
आिश्यक िहयोग गने । 

    

४४ िाग र आिश्यकिाका आिारिा िम्िजन्िि टोल विकाि िंस्थालाइम  ििेि िंलग्न 
गराइम  योिना मनिामण कायमिा िहयोग गने । 

    

४५ कायामलय प्रिखु िथा शाखा प्रिखुको अन्य मनदेशनको पालना गने ।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: अमिकृि छैठौं प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; योिना िथा पूिामिार  विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि शाखा प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु 
आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ योिनाको िम्झौिा कागिपिहरु ियार गने ।     
३ योिनाको िामिक, चौिामिक, बावषमक प्रगमि वििरण ियार गने ।     
४ योिना कायामन्ियन िम्बन्िी पि ियार गरी पिाचार गन े।     
५ योिना िााँचपािको िाइन्यटु उठाउने र प्राविमिकबा६ कायम िम्पन्न भएका योिनाको 

फाइल िमिमििा पेश गने । 
    

६ िबै योिनाको बिेट शीषमक अनिुार अमभलेख रजिष६्रिा राख्ने ।     
७ योिनािंग िम्बजन्िि पिहरु िन्िालय िा अन्य मनकायिा प७ूाउने ।     
९ उपभोिा िमिमि गठन गने कायमिा िहयोग गने     
१० उपभोिा िमिमिका पदामिकारीहरुलाइम  आिश्यक िामलि ददनका लामग मिफाररि 

गने 
    

११ िियिै स्िीकृि योिनाहरु कायामन्ियन ।     
१२ योिनाको िंभाव्यिा अध्ययन गने कायमिा शाखा प्रिखुलाइम  िहयोग गने ।     
१२ स्िीकृि योिनाहरुको लगि राजख प्राथमिकिा िोसने कायमिा आफनो राय शाखा प्रिखु 

ििक्ष पेश गने । 
    

१४ ििमि िम्भार गने योिनाको लगि राख्नपुर्र्ने,     
१५ स्िीकृि योिनाको कायम िामलका िनाइम  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का ििोजिि र उपभोिा 

िमिमि िथा अिानि भए प्रिखु ििक्ष पेश गन े। 
    

१६ योिनाहरुको नापी वकिाि, रमनङ मबल, िूल्यांकन, कायम िम्पन्न प्रमििेदन चेकिांच गरी 
वकस्िा प्रभाह मिफाररि गनम शाखा प्रिखु ििक्ष पेश गन े। 

    

१७ योिना िंचालनिा वििाद एिं ििस्या उत्पन्न भएिा िो को िानकारी यथामिघ्र शाखा 
प्रिखुलाइम  गराउने । 

    

१८ िंचामलि योिनाहरुको बेग्लाबेग्लै फाईल खडा गरी राख्ने राख्न लगाउन े।     
१९ िािमिमनक परीक्षण गन ेकायमिा शाखा प्रिखुलाइम  िहयोग गने ।     
२० कायामलय प्रिखुको अन्य मनदेशनको पालना गन े।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: अमिकृिस्िर छैटौ/िािौं    न्याय/कानून 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; कानून शाखा 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि शाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु 
आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँपामलका र यिका पदामिकारीहरुलाइम  पक्ष िा विपक्ष िनाइम  विमभन्न िहका 
अडडा अदालिहरुिा विचारामिन (दायर) रहेका िदु्दा र उिरुीहरुको लगि राखी 
अध्यािमिक अिस्थािारे िजचि 

 

   

२ र प्रिखुलाइम  िानकारी गराउने ।     
३ िदु्दाहरुको पपुमक्ष िम्िन्िी कायमिाही िियिै गन ेगराउने व्यिस्था मिलाउने ।     
४ यस्िा िदु्दाहरुिा िहि िथा अन्य आिश्यक कानूनी कारिाहीको लामग व्यिस्था 

मिलाउने । 

 
   

५ चाल ुिदु्दा िामिलाहरुको रजिष्टर दिाम गरी कागिािहरु िरुजक्षि िाथ राख्न ेर चल्िी 
मिमिलहरुको नक्कल िरोकारिाला व्यजिले मलन आएिा कानूनी प्रकृया परु ू्याइम  
नक्कल ददने व्यिस्था 

 

   

६ गने ।     
७ अदालि िा अन्य मनकायहरुिाट प्रिाणको लामग मिमिल िाग भइम आएिा पंजिका 

िथा नक्कल बनाइम  िम्िजन्िि मनकायिा पठाउने व्यिस्था गने । 

 
   

८ गाउाँपामलकािंग िम्िजन्िि ऐन कानून, मनयि र िलुकुी ऐन आदद िंकलन गरी 
िरुजक्षि िाथ राख्ने व्यिस्था मिलाउन े। 

 
   

९ स्थानीय स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४   २०५५ को पररच्छेदिा व्यिस्था 
भएको  गाउाँपामलकाको न्यावयक अमिकार िम्िन्िी कायमहरुको कायामन्ियनको लामग 
आिश्यक व्यिस्था मिलाउने । 

    

१० िनिाको आपिी झगडा िथा िदु्दाहरुको कारिाही िथा वकनारा लगाउन िध्यस्थ 
िमिमिको गठन गनम िहयोग गने  

    

११ कानूनले िोकेअनिुारको िदु्दा िम्िन्िी कारिाहीको कायमप्रणाली बारे िम्बजन्िि 
शाखाहरु िथा व्यजिहरुलाइम  िानकारी गराउने । 

    

१२ गाउाँपामलकाका अन्य शाखा आिश्यकिा अनिुार कानूनी िल्लाह िथा राय उपलव्ि 
गराउने । 

    

१२ कायामलय प्रिखुले लाए अह्राएको अन्य कायमहरु गन े     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद:  ि.क.अ.चौथो िह विविि 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िािमिमनक प्रशािन िथा व्यिस्थापन उपशाखा। 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि  ि.क.अ.चौथो िहको किमचारीले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई मनम्न मलजखि कायमहरु 
आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमि
कार 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकां
क 
आिार 
(स्रोि) 

१ िूचना िंकलन, िंग्रह, अमभलेख िम्बन्िी व्यिस्थापन िथा िूचना प्रदान गने     

२ शाखाहरूबाट आयका िामिक कायम प्रगमि वििरण ियार गरी त्यिको अमभलेख 
राख्ने । िम्बजन्िि मनकायिा पठाउने कायम  

    

३ िूचना प्रकाशन बलेुवटन, ब्रोिर िथा अन्य िूचना िथा िानकारी िलुक 
िूचनाहरू प्रकाशन गन े। 

    

४ शाखागि कायम  प्रगमि प्रकाजशि पसु्िक िथा बलेुवटन, पि पमिका पसु्िक 
आददहरूको अमभलेख राख्ने कायम । 

    

५ इिेल, इन्टरनेट र िेभिाइटको िञ्चालन र िूचनाहरूको अद्यािमिक व्यिस्थापन 
गने । 

    

६ िबै शाखा िथा िडा कायामलयिा भए गरेका गमिविमिहरू िूचना शाखािा 
अमभलेखीकरण गने । 

    

७ कायामलयिा आउने पिपमिकाहरू, िूचनाशाखा िाफम ि  मलने व्यिस्था गने र 
आिश्यकिा अनिुार ग्राहक बने्न । 

    

८ कायामलयबाट विमभन्न वकमििका िूचना प्रिाहगदाम िूचना शाखािाफम ि गने ।     

९ कायामलयबाट गररने मनणमय, नीमि िथा कायमिि, योिना, िथ्यांक, कायमप्रगमि 
वििरण, बलेुवटन, ब्रोशर, नागररक िडापि, िथा अन्य त्यििा िानकारी ददने िाथ 
ूै िूचना िलुक प्रकाशनहरू 

    

१० िूचना शाखाबाट प्रकाशन गने ।     
११ िूचना शाखा कायामलयको एक अमभन्न अङ्ग भएकोले यिको उजचि व्यिस्थपन र 

कायमन्ियनिा िोड ददने । 
    

१२ योिना ििुमिा, अनगुिन र िलु्यांकनको लामग आिश्यक िूचना िंकलन, विश्लेषण, 

प्रकाशन र वििरण गन े
    

१२ िरोकारिालाहरूको आमथमक िथा प्राविमिक िहयोगिा प्राथमिक िथ्यांक िंकलन 
गरी प्रशोिन गने विमभन्न विषयगि कायामलय, िरकारी िथा गैरिरकारी िंि िि ्
ूंथाहरूबाट प्राप्त हनु े

    

१४ िथ्यांकहरूलाइम  ििेि व्यिजस्थि गरर प्रयोगिा ल्याउन े     
१५ यि शाखाले गाउाँको िस्िगुि वििरण, क्षेिगि विश्लेषण प्रमििेदन, वित्तीय विश्लेषण, 

िंस्थागि प्रमििेदन, विकाि बलेुवटन, गाउाँ ििाचार, ब्रोिरहरूको प्रकाशन लगायि 
िोको अध्यािमिक 
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१६ गने र िरोकार िालाहरूलाइम  उपलब्ि गराउने     
१७ केन्रिा उपलब्ि प्रकाशनहरू, पमििेदन, िूचना िथा िथ्यांक र विमभन्न मनिामरण 

गर ूेको िूल्यिा िशलु्क मबिी वििरण गन े। 
    

१८ बेरुि ु जस्थमि, प्रशािमनक खचम, पुाँिीगि मनिामण, अनपुाि, आन्िररक श्रोि आददको 
विश्लेषण िवहिको प्रमििेदन ियार पाने । 

    

१९ गाउाँपामलकाले गरेका िफल कायम  असल अभ्यवस को प्रकाशन िथा प्रिार गन े
। 

    

२० आमथमक मनयमिििा िथा कायम िम्पादन जस्थमि झल्कन ेगरी िलुनात्िक वििरण 
मनयमिि रुपिा प्रकाजशि गने । 

    

२१ शाखालाइम  िक्षि र ददगो बनाउन आिश्यकिा अनिुार दक्ष परािमशदािाको 
िहयोग मलने । 

    

२२ िूचना व्यिस्थापन, अनिुन्िान, प्रकाशन र वििरण कायम गने ।     
२३ िैदेजशक प्रयोिनको लामग िम्पजत्त िलू्यांकन िाहेक अन्य अंग्रिेीिा गनुम पन े

मिफाररि िथा पिहरु ियार गने । 
    

२४ कायामलयबाट िारी गरीने पिहरु ियार गन े िथा िूचना प्रिाह िम्बन्िी कायम 
गने । 

    

२५ िूचना केन्रलाइम एवककृि िूचना केन्रको रुपिा विकाि गरर कायामलयबाट 
िोवकएको अन्य कायमहरू गन े। 

    

२६ न.पा.को कम््यटुर िथा िि ू्िम्बन्िी अन्य िेजशनरी िािानहरुको रेखदेख 
ियार ििमि िम्भारिा िहयोग गने । 
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: िहायक िवहला विकाि मनररक्षक चौथो/पााँचौ विविि 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िवहला िालिामलका िथा िेष्ठ नागररक उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि उपशाखा प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो शाखा  प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका 
िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिकार उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकां
क 
आिार 
(स्रोि) 

१ िवहला िालिामलका िथा ििािेशीकरण उपशाखाको प्रिखु भइ कायम गने ।     
२ िाल िंरक्षओ उिार िथा पनसु्थापना गने कायमिा िहयोग गने ।     
३ िालवििहाह अन्त्य गनम आिश्यक िहयोग र ििन्िय गन े।     
४ िालिामलकाविरुि  हनुे वहंिा र दवु्यहारको अन्त्य गने ।     
५ िालिामलका विरुि हनुे शाररररक िथा िानमिक दण्ड ििाय अन्त्य गने ।     
६ आिश्यकिा िाग अनिुार िाल िंरक्षण िम्बन्िी कायमििहरुको ििुमिा र 

कायामन्ियनिा िहभागी गने । 

    

७ विकाि मनिामण िम्बन्िी कायामलयलाई िालििैी िनाउन पहल गन े।     
८ िालिामलकाहरुको ओिारपिार िथा िेचविखन विरुि कायमिि िंचालन गने ।     
९ िेष्ठ नागररकहरुको पररचयपि ियार गनम पेश गने ।     
१० िवहलाहरुको ििहू िमिमि िं्या र मनगरानी ििूह वकशोरी ििूह आदद गठनिा 

िहयोग र ििन्िय गन े। 
    

११ आफ्ना क्षेि मभि रहेका अपांगहरुको पवहचान िमगमकरण अमभलेख राख्न े कायम गन े
गराउने ।     

१२ लैंगक वहंिा विरुि िचेिनाका अमभयान िंचालनिा िहयोग प्रचार प्रिादर र दाइिो 
विरुिको कायमिि िंचालन गन े

    

१३ िोवकएको अन्य काि गन े।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: अमिकृि छैठौ/िािौं  कृषी 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; कृवष विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि शाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि 
कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकां
क 
आिार 
(स्रोि) 

१ कृवष उत्पादन िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना कायामन्ियन र मनयिन 
गने।  

    

२ कृवष बिार िूचना, बिार िथा हाटबिार पूिामिार मनिामण, िामलि, प्रविमि प्रिार, 

प्राविमिक टेिा, कृवष िािग्री आपूमिम र कृषक क्षििा विकाि कायमिि िञ्चालन र 
मनयिन गने। 

    

३ कृवष िन्य प्राकृमिक प्रकोप िथा िहािारी रोग मनयन्िण गने।     
५ कृवष िािािरण िंरक्षण, िैविक विविििा िंरक्षण र प्रििमन गने।     
६ कृवषिन्य िस्िकुो प्रििमन िथा विकाि र बिारीकरण गन।े     
८ स्थानीय चरण िथा खकम  विकाि र व्यिस्थापन गने।     
१० स्थानीयस्िरिा कृवष िम्बन्िी िथ्यांक व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली व्यिस्थापन गन े

। 
    

११ शीि भण्डारणको व्यिस्थापन र मनयिन गने।     
१२ कृवष किाम िहिीकरण गने।     
१२ िाना मिंचाई मनिामण िथा ििुार गने।     
१४ कृवष प्रिार िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, योिना कायामन्ियन र मनयिन 

गने। 
    

१५ स्थानीय िहिा कृवष प्रिार िथा िनशजि व्यिस्थापन र पररचालन गने।     
१६ कृषकहरुको क्षििा अमभिृवि, प्राविमिक िेिा,  टेिा, िीप विकाि र िशजिकरण 

कायमिि िंचचलन गने। 
    

१७ मबउमबिन, र रिायन िथा औषमिहरुको उपयोग र मनयिन गने।     
१८ कृषक ििूह, िहकारी र स्थानीय िििि िंििंस्थाहरुको ििन्िय, व्यिस्थापन र 

मनयिन गने।  
    

१९ स्थानीयस्िरिा कृवष िम्बन्िी प्रविमि िंरक्षण र हस्िान्िरण गने गराउन े।      
२० कृवष िम्बन्िी िूचना प्रचार प्रिार गने गराउने ।      
२१ स्थानीयस्िरको कृवष स्रोि केन्रहरुको विकाि र व्यिस्थापन गने।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

६. पद: पश ुविकाि अमिकृि/पश ुजचवकत्िक छैठौं/िािौं कृषी/भेट 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. िलि( िामिक)  

९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; पशपंुक्षी विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

यि शाखाका प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि  प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि 
कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिकार 
उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकां
क 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँपामलकामभि पशपुालन र पश ु स्िास्थ्य िम्बन्िी स्थानीय नीमि, कानून, िापदण्ड, 

योिना कायामन्ियन र मनयिन गने।  
    

२ पशपुन्छी बिार िूचना, बिार िथा हाटबिार पूिामिार मनिामण, िामलि, प्रविमि प्रिार, 

क्षििा विकाि कायमिि िञ्चालन र मनयिन गने। 
    

३ पशपुन्छीिन्य प्राकृमिक प्रकोप िथा िहािारी रोग मनयन्िण गने।     
४ पशपुन्छी जचवकत्िा िेिा व्यिस्थापन गने।     
५ कृवष िािािरण िंरक्षण, िैविक विविििा िंरक्षण र प्रििमन गने।     
६ पशिुन्य िस्िकुो प्रििमन िथा विकाि र बिारीकरण गने।     
७ पशनुश्ल ििुार पिमि विकाि र व्यिस्थापन गने।     
८ स्थानीय चरण िथा खकम  विकाि र व्यिस्थापन गने।     
९ पश ुआहार गणुस्िर मनयिन गने।     
१० स्थानीयस्िरिा पशपंुक्षी िम्बन्िी िथ्यांक व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली व्यिस्थापन 

गने । 
    

११ ििशाला व्यिस्थापन र मनयिन गने।     
१२ पशपुन्छी िम्बन्िी बीिा र किाम िहिीकरण गने।     
१६ कृषकहरुको क्षििा अमभिृवि, प्राविमिक िेिा,  टेिा, िीप विकाि र िशजिकरण 

कायमिि िंचचलन गने। 
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 पद िङ्केिः 
 िेिाः स्िास्थ्य    ििहू।उपििूहः िनरल नमिमङ     शे्रणीः 
१ .पदको नािः अ न िी     
२ .िलब  ) िामिक(ूः     
३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार  
४ .किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका आिार 

)स्रोि( 

१. नगपामलकामभि नमिमङ िम्बन्िी कायमिि, कायमयोिनाहरु 
िनाई अगामड िढाउने ।  

  

२. स्िास्थ्य चौकीबाट प्रदान हनु ेनगपामलकामभि नमिमङ स्िास्थ्य 
जशक्षा ,परािशम ,प्रदान गन ेकायमिा िहयोग र ििन्िय गने 
। 

मनरन्िर  

३. गाउाँपामलका अन्िगमिका स्िास्थ्य चौकी र अन्य 
जसलमनकहरुको िंचालनिा आिश्यकिाअनिुार 
नगपामलकामभि नमिमङ िम्बन्िी परािशम ददइम िकरात्िक िोच 
र आत्िविश्वाि िगाउन उत्प्रेररि गन े 

मनरन्िर  

४. गाउाँपामलका अन्िगमिका स्िास्थ्य चौकी र अन्य 
जसलमनकहरुको िेिा प्रिाह गदाम िेिाको प्रकृमिअनिुारको 
िंिेदनशीलिालाइम िध्यनिर गदै कायम गनम लगाउन े

मनरन्िर  

५. गाउाँपामलका अन्िगमिका स्िास्थ्य चौकी र अन्य 
जसलमनकहरुले िम्पादन गरेका कायमको अमभलेख व्यिस्थापन 
गरी आिश्यकिाअनिुार प्रगमि प्रमििेदन पेश गने । 

मनयमिि  

६. आफु िािहिका किमचारीहरूको ििजुचि पररचालन गने ,
आइपरेका ििस्या ििािान गन े एिं आिश्यकिाअनिुार 
िपुररिेक्षक ििक्ष प्रमििेदन गन े

मनयमिि  

७ नगपामलकामभि नमिमङ िम्बन्िी अन्य कायमििहरु िंचालन 
गने 
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 पद िङ्केिः 

िेिाः स्िास्थ्य    ििहू।उपििूहः हे इम     शे्रणीः 
१ .पदको नािः मि.अ.हे.ि     

२ .िलब  ) िामिक:     

३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार 

४ .किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोि( 

१. गाउाँपामलकामभि स्िास्थ्य िम्बन्िी कायमिि, कायमयोिनाहरु िनाई अगामड 
िढाउने ।  

  

२. स्िास्थ्य चौकीबाट प्रदान हनुे िेिािा मबरािीहरुलाई मनयमिि रूपिा 
स्िास्थ्य जशक्षा ,परािशम ,प्रदान गन ेकायमिा िहयोग र ििन्िय गने । 

मनरन्िर  

३. गाउाँपामलका अन्िगमिका स्िास्थ्य चौकी र अन्य जसलमनकहरुको िंचालनिा 
आिश्यकिाअनिुार परािशम ददइम िकरात्िक िोच र आत्िविश्वाि िगाउन 
उत्प्रेररि गने  

मनरन्िर  

४. गाउाँपामलका अन्िगमिका स्िास्थ्य चौकी र अन्य जसलमनकहरुको िेिा प्रिाह 
गदाम िेिाको प्रकृमिअनिुारको िंिेदनशीलिालाइम िध्यनिर गदै कायम गनम 
लगाउने 

मनरन्िर  

५. गाउाँपामलका अन्िगमिका स्िास्थ्य चौकी र अन्य जसलमनकहरुले िम्पादन 
गरेका कायमको अमभलेख व्यिस्थापन गरी आिश्यकिाअनिुार प्रगमि 
प्रमििेदन पेश गने । 

मनयमिि  

६. आफु िािहिका किमचारीहरूको ििजुचि पररचालन गने ,आइपरेका ििस्या 
ििािान गने एिं आिश्यकिाअनिुार िपुररिेक्षक ििक्ष प्रमििेदन गने 

मनयमिि  

७  गाउाँपामलकािा स्िास्थ्य िम्बन्िी अन्य कायमििहरु िंचालन गने   
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 पद िङ्केिः 

िेिाः प्रशािन  ििूह।उपििूहः िािान्य प्रशिान     शे्रणीः 
१ .पदको नािः हलकुा ििारी चालक  

२ .िलब  ) िामिक:     

३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार(९ :००– ५:०० 

४ .किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोि( 

१. गाउाँपामलकाको िरिफाई पर वट्रिथा आिश्यक परेको अिस्थािा 
वपकअप गाडी िंचालन गने । 

  

२. आफ्नो जिम्िािा रहेको ििारी िािनको िोविल, पानी चेक गने । मनरन्िर  

३. आफ्नो जिम्िािा भएको ििारी िािन िरिफाई गने  मनरन्िर  

४. ििारी िािन ििय िियिा िमभममिङ  गरी ििमि गने  मनरन्िर  

५. ििारी लगबकु ियार पारी िम्बजन्िि शाखािा पेश गने  मनयमिि  

६. कायामलय प्रिखु एिं शाखा प्रिखुले लगाए अह्राएको अन्य 
कायामलयिंग िम्बजन्िि कायमहरु गने । 

मनयमिि  
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 पद िङ्केिः 

िेिाः प्रशािन ििूह।उपििूहः िािान्य प्रशािन शे्रणीः 
१ .पदको नािः कायामलय िहयोगी  
२ .िलब  ) िामिक:     

३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार( 
 किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोि( 

१. आफूलाई िोवकएको शाखा िरिफाई गने,   

२. भांडािा दैमनक रुपिा खानेपानी भने । मनरन्िर  

३. शाखािा रहेका किमचारीहरुले कायामलयिंग िम्बजन्िि काि 
अह्राएिा िरुुन्ि गने । 

मनरन्िर  

४. िेिाग्राहीलाई आिश्यक परेको िेला िहयोग गने । मनरन्िर  

५. शाखा प्रिखु एिं कायामलय प्रिखुले लगाए अह्राएको कािहरु गने मनयमिि  
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अनिूुची २३: गाउाँपामलका अन्िगमि िडा कायामलयका किमचारीहरुको कायमवििरण 
कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

१. पद: (िडा िजचि) 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  

४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा:  िडा कायामलय 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

िडा कायामलयका िडािजचिले प्रिखुले प्रिखु प्रशािवकय अमिकृि र आफ्नो िम्बजन्िि शाखा  प्रिखु प्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, 

िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम 
गराउन ुपनेछ । 
मि.नं
. 

कािको वििरण 
अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ कायामलयको िरुक्षा र िरिफाइम  िथा किमचारीहरुको खटनपटन गने .  

   

२  किमचारीहरुको व्यजिगि वििरण, विदा िथा अन्य रेकडमको अद्यािमिकिा गने     
३  गा.पा.का ्याड, छापको िरुजक्षि प्रयोग गन े     
४  विमभन्न िैठकहरुको उपयिु व्यिस्थापन र मनणमय पजुस्िकाको िरुक्षा गने     
५ िहभामगिािूलक योिना ििुमिा प्रणाली अनिुार िस्िी िा टोलस्िरबाट योिना 

ििुमिा प्रविया अबलम्बन गरी बस्िी िथा टोलस्िरीय योिनाको लागि िंकलन, 
प्राथमिकीकरण िथा छनौट गने । 

 

   

६ टोल विकाि िंस्थाको गठन र पररचालन िथा िडामभि िंचालन हनुे योिनाहरुका 
लामग उपभोिा िमिमिको गठन, योिनाहरुको कायामन्ियन िथा िोको अनगुिन 
गने । 

 

   

७ िडामभिका योिना िथा भौमिक पूिामिारको िंरक्षण, ििमि िम्भार, रेखदेख िथा 
व्यिस्थापन गने ।  

 
   

८ मनिी िर िथा िर पररिारको लगि राख्ने,      
९ ऐमिहामिक, परुािाजत्िक, िांस्कृमिक िथा िामिमक िहत्िका िम्पदा िथा प्राचीन 

स्िारक, िािमिमनक िथा िािदुावयक भिन, िािमिमनक, ऐलानी, पिी िग्गाको 
लगि राख्न ेिथा िंरक्षण गने,  

 

   

१० खुला क्षेि, चोक, िाट, पाटी, पौिा, ित्तल, ििमशाला, िठ, िजन्दर, गमु्बा, 
िजस्िद, देिस्थल, िदरिा, पमिमिग्गा, डााँडापाखा, चरनक्षेि, पानीको िूल, पोखरी, 
िलाउ, इनार, कुिा, िारा, ढुाँगेिारा, गठुीिर, बाटो, िडक, पलु पलेुिा, कुलो 
नहर, पानीिट्ट, मिल आददको िथ्यांक िंकलन िथा अद्यािमिक लगि राख्ने, 
िंरक्षण गन े

 

   

११ खजण्डकृि िथ्यांक र िूचना िवहिको िडाको पाश्वमजचि ियारी िथा अद्यािमिक गने 
। 

    

१२ िािमिमनक पाकम , िनोरन्िन स्थल िथा बालउद्यानको मनिामण िथा िंचालनको 
व्यिस्था गने  

    

१२ अनौपचाररक जशक्षा कायमिि िथा प्रारजम्भक बाल विकाि केन्र िंचालन िथा 
व्यिस्थापन गने,      

१४ पसु्िकालय, िाचनालय, िािदुावयक मिकाई केन्र, बाल सलब िथा बाल िञ्जालको 
िंचालन िथा व्यिस्थापन गन े। 
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१५ िडा िहको स्िास्थ्य केन्र र उपकेन्रको व्यिस्थापन गने,      
१६ बालबामलकाहरुलाई मब.मि.जि, पोमलयो, मभटामिन ‘ए’ को व्यिस्था गने,      
१७ पोषण कायमिि िंचालन गने,      
१८ िडा िहिा स्िास्थ्य िनचेिना विकाि, स्िास्थ्य िूचना कायमिि िंचालन गने,      
१९ शहरी िथा ग्रािीण स्िास्थ्य जसलमनक िंचालन गने गराउने,      
२० िािमिमनक शौचालय िथा स्नान गृहको मनिामण िथा व्यिस्थापन गने गराउने ।     
२१ िडास्िरीय िािदुावयक िाराको प्रबन्ि, कुिा, इनार, पोखरीको मनिामण, िंरक्षण, 

गणुस्िर मनयन्िण गन े 
    

२२ िडामभिका िडक अमिकार क्षेििा अिरोि र अमिििण गनम नददने,     
२३  बिपाकम को िरिफाई गने,      
२४ बाटोिाटोको बाढी, पवहरो पन्छाउने ।     
२५ िरेल ुउद्योगको लगि िंकलन, िम्भाव्यिा पवहचान गने,      
२६ िडामभि िरेल ुउद्योगको प्रिद्र्िन गने ।     
२७  किमचारीको दैमनक उपजस्थमि–हाजिरी र लगिकु कायामन्ियनिा ल्याउने ।     
२८  मनिामजचि िनप्रमिमनमि िथा पदामिकारीहरुको व्यिजस्थि रुपिा अमभलेख राख्न े     
२९  गाउाँ प्रिखु, उपप्रिखु एिं िडा अध्यक्षहरुको कायमकक्षको िरिफाइम  लगायिका 

अन्य िवु्यिस्था मिलाउने 
    

३० िनप्रमिमनमिहरुको िैठक िञ्चालनका लामग आिश्यक िैठक कक्षको व्यिस्था र 
िियिै िरिफाइम  गराउने । 

    

३१ स्थानीय िरकार िंचालन एन िथा अन्य एनले िोके बिोजििका िडा अध्यक्षले 
प्रिाजणि गनुमपन ेभमन िोवकएका कायमहरुको लागी कागिपि ियार गन े।स्थानीय 
पजञ्जकामिकारीको रुपिा कायम गने । 
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   

ििूह/उपििूहः   

६. पद:  अ.िि इजन्िमनयर िहायक चौथो इमजन्ि/मिमभल  

७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. िलि( िामिक)  

९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 

 

शाखा; िडा कायामलय 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

आफ्नो िडा प्रिखुप्रमि उत्तरदायी भई प्राविमिक रेखदेख, िपुरीिेक्षण र मनयन्िण गनुमका िाथै मनम्न मलजखि कायमहरु आफू र आफू 
िािहिका किमचारीहरुद्वारा प्रभािकारी रुपिा कायामन्ियन गनुम गराउन ुपनेछ । 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकां
क 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँपामलकािाट िर मनिामण स्िीकृिी प्राप्त गनुम पदाम अपनाउन ु पन े कायमविमि 
िम्िजन्िि व्यजिलाइम  िानकारी गराउने । 

    

२ िरनसिा स्िीकृिीका लामग मनिेदन फारि उपलव्ि गराउने ।     
३ नसिा पािको मनिेदन दिाम गने ।     
४ िरनसिा पाि दस्िरु चेक गन े।     
५ प्रिाण हेरी १५ ददने िूचना टा्रि गने, गराउने ।     
६ ििममिन िचुलु्का र प्राविमिक प्रमििेदन ियार गने ।     
७ प्राविमिक प्रमििेदन िवहि शाखा प्रिखु िाफम ि कायमकारी अमिकृि ििक्ष 

स्िीकृिीको लामग पेश गने । 
    

८ स्िीकृि नसिा ििोजिि कायम क्षेििा गइम  िडक िापदण्ड छुटयाउने ।     
९ स्िीकृि नसिाको अमभलेख र रेकडम राख्ने ।     
१० म्याद थप िम्िन्िी मनिेदनिा कारिाही गने ।     
११ िरनसिाको प्रमिमलपी िाग भएिा प्रमिमलपी उपलव्ि गराउने ।     
१२ नसिा नाििारी मनयिानिुार गने ।     
१२ विना ईिािि िर मनिामण भएको पाईएिा मनिामण कायम  रोक्काराखी कारिाही 

अगाडी चलाउने । 
    

१४ स्िीकृि ईिािि ििोजिि िर मनिामण भए नभएको िांच गने ।     
१५ मनिामण िम्पन्न प्रिाण पि िाग भएिा ियार पारी पेश गन े।     
१६ अमनयमिि िररकाले मनिामण भएका पखामल, िर लगायिका िंरचनाहरुको रोक्काको 

लामग अनगुिन गने । 
    

१७ गाउाँ क्षेिमभि रहेका िरहरुको िर नम्िरीङ गरी िर नम्िर वििरणको व्यिस्था 
मिलाउने । 

    

१८ िर नसिा पाि भइम  िके पमछ िो को लगि रािस्ि शाखािा पठाउने ।     
१९ गाउाँ क्षेिमभिको िरिग्गा प्रिाजणि गरी िरिाटोको मिफारीश गने ।     
२० िडकको िमगमकरण, नािाकरण, र मनिामरण भएको िापदण्ड कायामन्ियन गन े।     
२१ िापदण्ड पररिािमन, थप मनिाामरण गनुम पने भएिा िम्बजन्िि अमिकृि िाफम ि िोडमिा 

पेश गने । 
    

२२ गा.पा. क्षेिमभि मनिामण भएका िडकहरुको लगि राख्ने ।     
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२३ भिन मनिामण िम्िन्िी िापदण्डको प्रचार प्रिार गने ।     
२४ भकुम्प मनरोिक िर मनिामण गराउन प्रयाि र पहल गने ।     
२५ स्िीकृि योिनाहरुको िियि ैमडिाईन र मििव्यवय लगि इस्टिेट ियारी ।     
२६ िियिै स्िीकृि योिनाहरु कायामन्ियन गनमको लामग आिश्यक पने प्राविमिक कायम 

गने। 
    

२७ कायामन्ियनिा आएका योिनाहरुको मनिामररि प्राविमिक स्िर कायि गने।     
२८ योिनाको िंभाव्यिा अध्ययन गने कायमिा शाखा प्रिखुलाइम  िहयोग गने ।     
२९ िंभाव्य योिनाको िभे, मडिाईन,ल.ई. ियार गने, गराउने ।     
३० जिल्लाको स्िीकृि दररेटलाइम  आिारिानी ल.ई. गने, गराउने ।     
३१ स्िीकृि योिनाहरुको लगि राजख प्राथमिकिा िोसने कायमिा आफनो राय शाखा 

प्रिखु ििक्ष पेश गने । 
    

३२ ििमि िम्भार गने योिनाको ल.ई. गरी स्िीकृिीका लामग पेश गने,     
३३ स्िीकृि योिनाको कायम िामलका िनाइम  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का ििोजिि र उपभोिा 

िमिमि िथा अिानि भए ू्रकृया परुा गरी स्िीकृिीका लामग पेश गन े। 
    

३४ उपभोिा िमिमि गठन गनम िहयोग गन े।     
३५ उपभोिा िमिमि र ठेकेदार िंग िम्झौिा गने ।     
३६ िम्झौिा अनिुार मनिामरीि रुपिा योिना िम्पन्न गनम िारिाकेिा गने ।     
३७ योिनाहरुको नापी वकिाि, रमनङ मबल, िूल्यांकन, कायम िम्पन्न प्रमििेदन ियार गरी 

पेश गने । 
    

३८ िम्पन्न आयोिनाको िांचपाि गरी फरफारकको लामग पेश गने ।     
३९ योिना िंचालनिा वििाद एि ििस्या उत्पन्न भएिा िो को िानकारी यथामिघ्र 

शाखा प्रिखुलाइम  गराउने । 
    

४० िंचामलि योिनाहरुको बेग्लाबेग्लै फाईल खडा गरी राख्न ेराख्न लगाउन े।     
४१ योिना िम्झौिा भएपमछ रजिष्टर खडा गरी रेकडम राख्न लगाउने ।     
४२ िामिक, चौिामिक, िावषमक प्रगमि प्रमििेदन ियार गरी पठाउनेका लामग शाखा 

प्रिखुलाइम  िहयोग गने । 
    

४३ चौिामिक र िावषमक प्रगमि िमिक्षा िैठकिा प्रगमि पेश गनेकायमिा शाखा 
प्रिखुलाइम आिश्यक िहयोग गन े। 

    

४४ िाग र आिश्यकिाका आिारिा िम्िजन्िि टोल विकाि िंस्थालाइम  ििेि िंलग्न 
गराइम  योिना मनिामण कायमिा िहयोग गने । 

    

४५ कायामलय प्रिखु िथा शाखा प्रिखुको अन्य मनदेशनको पालना गने ।     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

१. पद:  अमिकृि िािौं/आठौं प्रशािन/लेखा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
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३. िलि( िामिक)  
४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

 
शाखा; आमथमक प्रशािन िथा रािश्व शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण अमिका

र 
उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ आनथइक कायइववनि िम्वजिी िीनत, नियम, कायइवविी तिुइमा र कायाइजवयि 
, 

    

२ आनथइक प्रशािि र व्यवस्थापि िम्वजिी कामहरू      
३ आनथइक प्रशािि ववषयमा मांनगए बमोन्िम राय परामशइ प्रदाि गिे,     
४ वावषइक बिेट तिुइमा ,बिेट िीमा नििाइरण, नशषइकगत व्ययको अिुमाि 

तयारी , 
    

५ स्थािीय िंन्चचत कोष तथा आकन्स्मक कोषको व्यवस्थापि,     
६ लेखा व्यवस्थापि, खचइ, रािस्व, घरौटी, कायइिचचालि कोष तथा अजय 

स्थािीय कोष तथा िम्पविको एकीकृत वववरण तयारी , 
    

७ गाउँििाबाट स्वीकृत बावषइक बिेट अिुिार आनथइक कारोवारको लेखांकि, 
नियजत्रण र व्यवस्थापि , 

    

८ रािस्व तथा व्ययको अिुमाि िठहत रािस्व परामशइ िनमनतमा पेश गि,े     
९ ववनिजि आनथइक श्रोतहरूको ववश्लेषण र रािस्वको प्रक्षेपण अिुिार 

िंकनलत रािस्वको मानिक Income and Expenditure Flow वववरण तयारी  
    

१० नियमाििुार आजतररक तथा पूवइ लेखापररक्षण गराउिे।िाथै अन्जतम 
लेखापररक्षण गराउिे , 

    

११ लेखापररक्षणबाट कायम बेरूिु प्राथनमकताका िाथ फछौट गराउिे ,     
१२ िमग्रमा  गाउँपानलकाको आय व्यय कारोवारमा आनथइक अिुशािि कायम 

गिे , 
    

१२  गाउँपानलकाको बावषइक खरीद योििा तयारीमा िहयोग गिे,     
१४ गाउँस्तरीय रािस्व िीनत, नियम तिुइमा, कायाइजवयि तथा नियमि 

िम्वजिी , 
    

१५ बावषइक बिेटले प्रक्षेपण गरे अिुिार रािस्व अिूलीका लानग आजतररक र 
बाह्य िरोकारवालाहरूिंग नियनमत िमजवय र िहकायइ , 

    

१६ रािस्व चुहावट नियजत्रणका लानग आवश्यक िचेतात्मक कायइहरू ,     
१७ स्थािीय िरकार िचचालि ऐि, गाउँपानलकाबाट िारी ऐि नियम, 

कायइववनि  र प्रचनलत िङ्घीय र प्रदेश कािूि बमोन्िम स्थािीय तहको 
अनिकार क्षेत्र नित्रका नशषइकहरूमा गाउँििाले तोकेको दरमा रािस्व 
िंकलि तथा दान्खला , 

    

१८ प्राकृनतक श्रोतको उपयोग िम्वजिी स्थािीय िीनत नियम तिुइमा तथा 
िङ्घ र प्रदेश स्तरीय मापदण्डको पालिा , 

    

१९ कािूि बमोन्िम ढंुगा,नगट्टी,बालुवा,माटो,स्लेट,ग्रािले लगायत खिीि 
पदाथइको िवेक्षण, अजवेषण, उत्खिि र रोयल्टी िकंलि र रािस्व 
बांडफांडका काम, 

    

२० करदाता नशक्षा, िचेतिा तथा करदाता िम्माि कायइ,     
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२१ बाकी बक्यौता रकमको लगत तयारी र अिूलउपर गिे गराउिे       
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

१. पद:   िहायक पााँचौ प्रशािन/लेखा 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  
४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
 
शाखा; आमथमक प्रशािन िथा रािश्व शाखा। 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१  गाउाँपामलकाको बैठक िम्बजन्ि िानकारी एिेण्डा िवहि िियिै मलजखि 
रुपिा िदस्यहरुलाई 

    

२ पठाउने ।     
३ कायमकारी अमिकृि) को आदेश अनिुार गाउाँपामलका, गाउाँ पररषद् िथा 

विमभन्न विषयगि 
    

४ िमिमि एिं अन्य िमिमिहरुको बैठकको िाइन्यूवटंग गने िा मनणमय उिार गने 
र कायामन्ियनको 

    

५ लामग पेश गने ।     
६ विमभन्न बैठकका मनणमय पजुस्िकाहरु िरुजक्षि राख्ने ।     
७ िैठकका मनणमयहरु नेपाल िरकार िथा िम्बजन्िि मनकायहरु, गाउाँपामलकाका 

िदस्यहरु, 
    

८ शाखाहरु िथा अन्य िम्बजन्िि मनकाय र व्यजिहरुलाई िियिा उिलव्ि 
गराउने । 

    

९ जिन्िी शाखाबाट प्राप्त विलहरु िंच गरी भौचर उठाई चेक बनाउने कायम 
योिना शाखा िथा 

    

१० प्राविमिकहरुबाट प्राप्त मनिामण िम्बजन्ि विल एि.वि. िांच गरी भौचर उठाई 
चेक ियार गने 

    

११ कायम र भौचरहरु िम्बमनिि फािहरुिा पोवषं्टग गने कायमहरु ।     
१२ आयोिना िम्बजन्ि मनकािा, पेश्की आदीको कायम उपभोिा िमिमिबाट खचम 

गररएको रकिको 
    

१२ विल, भपामई बझु्ने, िांच्ने, मनयि बिोजिि कारिाही चलाउने कायम, जिवििको 
बैठकबाट 

    

१४ भएका अथम िम्िजन्ि मनणमयहरुको कायामन्ियन िम्बजन्ि कायमहरु ।     
१५ भत्ता, पाररश्रमिक िथा किमचारीहरुको िामिक िलब िम्बजन्ि कायम, 

चौिाजशक मनकाि िाग 
    

१६ गने र मनयिानिुार खचम गने र िोको िास्केिारी ियार गरी मनयमिि रुपिा 
िम्बजन्िि 

    

१७ मनकायिा पठाउने कायम िाथै परुानो पेश्की बांकी रहेको अिलु उपर िथा 
फछ्र्यौट िम्बजन्ि 

    

१८ कायम ।     
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१९ लेखापररक्षणबाट प्राप्त हनु आएका बेरुिहुरु मनयमिि गने अिलुउपर गनुम पने 
भए अिलुउपर 

    

२० गरी बेरुि ुफछ्र्यौट गनम गराउन आिश्यक कारिाही िम्बजन्ि कायम, मनयमिि 
रुपिा आन्िररक 

    

२१ लेखा पररक्षण गराउने । आन्िररक लेखापरीक्षणबाट प्राप्त बेरुि ुफर्छ्यौट गनम 
आिश्यक 

    

२२ कारिाही उठाउने िथा अजन्िि लेखापररक्षणको लामग कागिाि ियार गने र 
बेरुि ुिम्पररक्षण 

    

२३ गराउने कायम ।     
२४ एक आमथमक िषमको अन्ि पमछ अको आमथमक िषमको लामग पेश्की, बैंक 

िौज्दाि, किमचारी 
    

२५ िंचयकोष, उपचार खचम, िरौटी आदीको जिम्िेिारी िाने ।     
२६ प्रिखु प्रशािवकय अमिकृिको मनदेशनिा रवह अन्य कायमहरु गने ।     
२७ टेमलफोि, विद्यिु, पानी िहशलु िियिा बभुाmउने व्यिस्था गने     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

१. पद:  िहायक पााँचौ  कृषी/भेट/ला.पो.डे.डे. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  
४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
 
शाखा; पशपंुक्षी विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ उपभोिाहरुलाई दिु, िाि,ु पशपंुक्षीको रोगहरु बारे िनचेिनाको लामग िूचना 
प्रदान 

    

२ पशपंुक्षी र पश ुस्िास्थ्य िम्बन्िी योिना कायामन्ियन गने,     
३ कृषकस्िरिा पशपुालन िफम  िहािारी लागेिा मनराकरण गने,     
४ पशिेुिा िफम  नश्लििुार िम्बन्िी काि गने,     
५ पशपुामलकको क्षििा अमभिृवि, प्राविमिक िेिा, टेिा, िीप विकाि र 

िशिीकरण गने, गराउने, 
    

६ कृषक ििूह, कृवष िहकारी र कृवष िम्बन्िी स्थानीय िङ्घ िंस्थाहरूको 
ििन्िय गने, गराउने, 

    

७ पशपंुक्षी िथा कृवष बिार िूचना, हाटबिारको पूिामिार मनिामणिा िहयोग गने,     
८ पशपंुक्षी िम्बन्िी मबिा र किाम िहिीकरणका लामग िहयोग गने,     
९ स्थानीय चरन िथा खकम  विकाि र व्यिस्थापन गने, गराउने िथा पश ु

आहारको गणुस्िर मनयिन गने, 
    

१० पश ु ििशाला र  शीि भण्डारणको  व्यिस्थापन र मनयिन  गर्र्नेिि 
िञ्चालन गनम  िंि िंस्थाहरु  मबच  ििन्िय गने, 

    

११ शाखाका अन्य कायमहरु गन े।     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

१. पद:  िहायक पााँचौ  कृषी 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  
४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
 
शाखा; कृषी विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ कृवष  उत्पादन,  प्रशोिन  र  बिारीकण  िम्बन्िी  उद्यि  व्यििायको  
व्यििावयक  विकाि  योिना  ििुमिा  गनम 

    

२ िहयोग गने गराउने,     
३ िाग िथा आिश्यकिा अनिुार कृवष निमरी, मबउवििन केन्र िथा निूना फािम 

िञ्चालन गने गराउने, 
    

४ कृवष  अनिुन्िान,  बागबानी, िैकजल्पक  खेिी  प्रणाली,  िाली  िंरक्षण,  
िाटो  परीक्षण,  कृवष  प्रयोगशाला,  िैविक उत्पादन र कृवष पयमटन िेिा 
विकाि र विस्िार गने, 

    

५ कृवषिन्य िहािारी रोगको मनयन्िण िम्बन्िी कायम गने, गराउने,     
६ कृवष िािािरण िंरक्षण िथा िैविक विविििाको िंरक्षण र प्रिद्र्िन कायम 

गने, 
    

७ कृवष प्रिार प्रचार िम्बन्िी कायम गने,     
८ उच्च िूल्ययिु कृवषिन्य िस्िकुो प्रिद्र्िन, विकाि िथा बिारीकरण गने,     
९ कृवषिम्बन्िी मबिा र किाम िहिीकरण िम्बन्िी कायमिा िहयोग गने,     
१० शीि भण्डारणको व्यिस्थापनको कायम मनयमिि रेखदेख गने र िचुारु राख्ने, 

राख्न लगाउने, 
    

११ कृवष  मबउवििन,  नश्ल,  िलखाद  र  रिायन  िथा  औषिीहरूको  
आपूमिम,  उपयोगिा  कृषकहरुिाँग  ििन्ियिा रही मनयमिि कायम िम्पादन 
गने, 

    

१२ कृषक ििूहहरुको बैठकहरु मनयमिि गने व्यिस्था मिलाउने,     
१२ कृवष िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली िथा कृवष िम्बन्िी िूचनाको 

प्रचार प्रिार गने, गराउने, 
    

१४ कृवष स्रोि केन्रको िञ्चालन र व्यिस्थापन गन,े     
 विमभन्न मिफाररि÷िथा अनिुमि पि व्यििायी दिाम रिायमनक िल वििरण 

आदद, 
    

 
कायम वििरण फारि  पद िंकेि  

िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

६. पद:  िहायक चौथो  कृषी 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 



131 
 

८. िलि( िामिक)  
९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

 
शाखा; कृषी विकाि शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण अमिका

र 
उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ कृवष  उत्पादन,  प्रशोिन  र  बिारीकण  िम्बन्िी  उद्यि  व्यििायको  
व्यििावयक  विकाि  योिना  ििुमिा  गनम 

    

२ िहयोग गने गराउने,     
३ िाग िथा आिश्यकिा अनिुार कृवष निमरी, मबउवििन केन्र िथा निूना फािम 

िञ्चालन गने गराउने, 
    

४ कृवष  अनिुन्िान,  बागबानी, िैकजल्पक  खेिी  प्रणाली,  िाली  िंरक्षण,  
िाटो  परीक्षण,  कृवष  प्रयोगशाला,  िैविक उत्पादन र कृवष पयमटन िेिा 
विकाि र विस्िार गने, 

    

५ कृवषिन्य िहािारी रोगको मनयन्िण िम्बन्िी कायम गने, गराउने,     
६ कृवष िािािरण िंरक्षण िथा िैविक विविििाको िंरक्षण र प्रिद्र्िन कायम 

गने, 
    

७ कृवष प्रिार प्रचार िम्बन्िी कायम गने,     
८ उच्च िूल्ययिु कृवषिन्य िस्िकुो प्रिद्र्िन, विकाि िथा बिारीकरण गने,     
९ कृवषिम्बन्िी मबिा र किाम िहिीकरण िम्बन्िी कायमिा िहयोग गने,     
१० शीि भण्डारणको व्यिस्थापनको कायम मनयमिि रेखदेख गने र िचुारु राख्ने, 

राख्न लगाउने, 
    

११ कृवष  मबउवििन,  नश्ल,  िलखाद  र  रिायन  िथा  औषिीहरूको  
आपूमिम,  उपयोगिा  कृषकहरुिाँग  ििन्ियिा रही मनयमिि कायम िम्पादन 
गने, 

    

१२ कृषक ििूहहरुको बैठकहरु मनयमिि गने व्यिस्था मिलाउने,     
१२ कृवष िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र िूचना प्रणाली िथा कृवष िम्बन्िी िूचनाको 

प्रचार प्रिार गने, गराउने, 
    

१४ कृवष स्रोि केन्रको िञ्चालन र व्यिस्थापन गन,े     
 विमभन्न मिफाररि÷िथा अनिुमि पि व्यििायी दिाम रिायमनक िल वििरण 

आदद, 
    



132 
 

 
 

कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

१. पद:  िहायक पााँचौ प्रशािन/िा.प्र. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  
४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
 
शाखा;  िहकारी,उद्योग िथा व्यििाय उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ िहकारी िंस्था दिामको िििा आिश्यक िम्पूणम कागिािहरु िंकलन, 

िााँचबझु गरी पेश गने, 
    

२ िहकारी  बचि  िथा  ऋण  पररचालन  िम्बन्िी  स्थानीय  िापदण्ड  
मनिामरण  र  मनयिन  गने  गराउने  र िहकारी बचि िथा ऋण पररचालन 
िम्बन्िी कायमिा िहयोग गने, 

    

३ िहकारी िम्बन्िी राविय, प्रादेजशक र स्थानीय िंि िंस्थािाँग ििन्िय र 
िहकायम गने, 

    

४ िहकारी िम्बन्िी स्थानीय िथ्याङ्क िंकलन गरी रेकडम राख्ने,     
५ गाउाँपामलका  क्षेििा  िञ्चालनिा  रहेका  िहकारीहरुको  विमनयि  

िंशोिन  िम्बन्ििा  कारिाही  अगाडी बढाउने र पेश गने, 
    

६ गाउाँपामलका  क्षेििा  िञ्चालनिा  रहेका  िहकारीहरुको  िामिक,  िावषमक  
प्रगमि  वििरण  िंकलन  गरी  पेश गने, 

    

७ िहकारी िंस्थाको विरुििा आएका उिरुीको दिाम गने र कारिाहीको लामग 
कायमिाही अगाडी बढाउन,े 

    

८ िहकारी जशक्षा, िामलि र िूचना िम्बन्िी कायमिा आिश्यक कायम गने,     
९ िहकारी व्यिस्थापन िूचना प्रणाली को लामग प्रयोग किाम पररचय िथ 

पाििडम वििरण गने, 
    

१० िहकारी िंस्थाहरुको अनगुिन विद्यिुीय अनगुिन प्रणालीबाट व्यिस्था गनम 
ियारी गने, 

    

११ गाउाँपामलका  क्षेििा  िञ्चालनिा  रहेका  िहकारीहरुको  िामिक,  िावषमक  
प्रगमि  वििरण  िंकलन  गरी  पेश गने, 

    

१२ लि,ु िरेल ुिथा िाना उद्योगको दिाम, निीकरण, खारेिी र मनयिन िम्बन्िी 
कायम गने 

    

१२ लि,ु  िरेल ु िथा  िाना  उद्योगको  दिाम,  निीकरण,  खारेिी  र  
मनयिन  िथा  लि,ु  िरेल ु िथा  िाना  उद्योगको विकाि र प्रिद्र्िन,गने 

    

१४ व्यापाररक फिम, पिलको दिाम, अनिुमि, निीकरण, खारेिी र मनयिन गन े     
१५ ि  िगमको  लाइिेन्ि  उपलब्ि  गराउने  प्रकृया  अगामड  बढाउन  

वट्पणी  लेख्ने  र  निीकरण  गनम  आिश्यक प्रकृया अगामड बढाउने, 
    

१६ रोिगार िथा िेरोिगारको िथ्याङ्क िङ्कलन, प्रशोिन र िूचना प्रणालीको 
स्थापना गने । 
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

१. पद: ि.स्िा.अमिकृि/ि.स्िा.मन. छैठौ/िािौं स्िास्थ्य/हे.इम. 
२.  (स्थायी )/अस्थायी 
३. िलि( िामिक)  
४. काि गने िियः 
५. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
 
शाखा; स्िास्थ्य िेिा शाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँको िनस्िास्थ्य िथा िनिं्या िम्बजन्िि रणनीमि िथा योिना ििुमिा 
कायमिा िहयोग, 

    

२ गाउाँपामलकाले   पाररि   गरेको   स्िास्थ्य  िथा   िनिं्या   िम्बन्िी   
नीमि,   मनयि,   मनदेजशकाहरु   िापदण्ड, योिनाको  मनिामण,  ििुमिा  
कायमिा  िहयोग  िम्बन्िी  कायम  र  स्िास्थ्य  िम्बन्िी  कायमिि  
कायामन्ियन 

    

३ िम्बन्िी कायम,     
४ गाउाँपामलका  िभा  िथा  कायमपामलकािा  पेश  गनुम  पने  स्िास्थ्य  िथा  

िनिं्या  िम्बन्िी  विषयहरुको  ियारी 
    

५ िम्बन्िी कायम,     
६ राविय िथा प्रदेश स्िरीय लक्ष्य र िापदण्ड बिोजिि स्थानीय स्िरको 

स्िास्थ्य िम्बन्िी लक्ष्य र गणुस्िर मनिामरण, 
    

७ राविय  र  प्रादेजशक  िापदण्ड  अनरुुप  िनरल  अस्पिाल,  नमिमङ्ग  होि,  
मनदान  केन्र  िथा  अन्य  स्िास्थ्य 

    

८ िंस्थाहरूको जसलमनक दिाम, िञ्चालन अनिुमि र मनयिन     
९ स्िास्थ्य िंस्थाहरुिा औषिी उपकरण िथा अन्य िािाग्री आपूमिम व्यिस्थापन 

िम्बन्िी कायम, 
    

१० स्िास्थ्य  िम्बन्िी  िमडबटुी  प्रबिमन  िथा  विकाि,  प्रचार,  प्रशार,  योग  
िथा  पन्चकिम  आदद  लगायिका आयिेुद िथा बैकल्पीक स्िास्थय 
िम्बन्िी कायमहरु, 

    

११ मनिी स्िास्थ्य िंस्थाहरु दिाम, नविकरण गने, गराउने, र स्िरोन्निी िथा 
मनयिन िम्बन्िी कायम, 

    

१२ स्िास्थ्य िम्बन्िी िंिीय िथा प्रदेश िहका स्िास्थ्य कायामलयहरुिाँग ििन्िय 
िम्बन्िी कायम, 

    

१३ विपदको िियिा स्िास्थ्य िम्बन्िी पूिमियारी, द«ूुि प्रमिकायम िम्बन्िी कायम,     
१४ स्िास्थ्य िम्बन्िी कायमििको िपुरीिेक्षण एिं अनगुिन िम्बन्िी कायम,     
१५ स्िास्थ्य िंस्थाहरुिा औषिी उपकरण िथा अन्य िािाग्री आपूमिम व्यिस्थापन 

मनरीक्षण गने, 
    

१६ औषिी पिल िञ्चालन र मनयिन िम्बन्िी कायम,     
१७ औषिीिन्य िनस्पमि, िटीबटुी र अन्य औषिीिन्य िस्िकुो उत्पादन, प्रशोिन     
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र वििरण िम्बन्िी कायम, 
१८ स्िास्थ्य मबिा लगायिका िािाजिक िरुक्षा कायमििको व्यिस्थापन,     
१९ औषिी र स्िास्थ्य उपकरणको खरीद, भण्डाण र वििरण िम्बन्िी कायम,     
२० िनस्िास्थ्य मनगरानी (पजब्लक हेल्थ िभेलेन्ि) िम्बन्िी कायम     
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कायम वििरण फारि  पद िंकेि  
िेिाः   
ििूह/उपििूहः   

६. पद:  अमिन िहायक चौथो इमजन्ि/िभे 
७.  (स्थायी )/अस्थायी 
८. िलि( िामिक)  
९. काि गने िियः 
१०. किमचारीको नाि र िंकेि नम्िरः 

६.कायामलय: राजसिराङ्ग गा.पा. 
७.ठेगाना:  िकिानपरु  । 
 
शाखा; भिन मनिामण िथा नसशा इमिािि उपशाखा । 

७.विस्ििृ रुपिा पदको काि ,अमिकार र उत्तरदावयत्ि 

 
मि.नं. कािको वििरण 

अमिका
र 

उत्तरदावय
त्ि 

कायम 
िम्पादन 
िचुकांक 

िचुकांक 
आिार 
(स्रोि) 

१ गाउाँको िस्िगुि वििरण, भौगोमलक िूचना प्रणाली, स्रोि नसिा आदद ियार 
िथा अद्यािमिक गने 

    

२ भूमिको  िगीकरण  अनिुारको  लगि  र  िग्गाको  वकत्ताकाट  र  भूिी  
लगि  (नसिा,  से्रस्िा)  िथा  िरिग्गा िनी दिाम प्रिाणपूिाम वििरण िथा 
लगि व्यिस्थापन िम्बन्िी कायम गने । 

    

३ गाउाँपामलका  क्षेिको  भौमिक  पूिामिार,  िठिजन्दर,  िडक  नाला,  ढल,  

पाकम ,  चौिार,  विद्यालय,  खुल्लास्थान, पलुपलेुिा, भौमिक विकािको वििरण 
स्पष्ट देजखने गरी भौमिक नसिा ियार गने, 

    

४ िर िग्गा िाटो िम्बन्िी मिफाररश ियार गने र िरको िूल्यांकन िम्बन्िी आिश्यक 
िहयोग गन े

    

५ गाउाँक्षेिमभि िग्गाको नसिा, वकत्ताकाट िम्बन्िी ििस्य परेका ििािान गने ।     
६ GIS िम्बन्िी कायम गने ।     
७ गाउाँपामलका क्षेििा िर नम्बररङ िम्बन्िी कायम गने ।     
८ गाउाँपामलका क्षेि मभि िािमिमनक, एलानी र प्रमि िग्गाको लगि ियार गने ।     
९ िामिक िथा िावषमक वििरण ियार गने ।     
१० शाखा प्रिखुले लाए अहामएका अन्य कायम गने ।     
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 पद िङ्केिः 

िेिाः प्रशािन ििूह।उपििूहः िा प्रशािन शे्रणीः 
१ .पदको नािः कायामलय िहयोगी  िडा कायामलय िफम  
२ .िलब  ) िामिक(ूः     

३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार( 
 किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोि( 

१. आफूलाई िोवकएको शाखा िरिफाई गने,   

२. भांडािा दैमनक रुपिा खानेपानी भने । मनरन्िर  

३. शाखािा रहेका किमचारीहरुले कायामलयिंग िम्बजन्िि काि अह्राएिा 
िरुुन्ि गनमू े। 

मनरन्िर  

४. िेिाग्राहीलाई आिश्यक परेको िेला िहयोग गन े। मनरन्िर  

५. शाखा प्रिखु एिं कायामलय प्रिखुले लगाए अह्राएको कािहरु गने मनयमिि  
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 अनिूुची २४ :गाउाँपामलका अन्िगमि प्राथमिक स्िास्थ्य केन्र र स्िास्थ्य चौकीका किमचारीहरुको कायमवििरण 
 पद िङ्केिः 

िेिाः स्िास्थ्य    ििहू।उपििूहः हे इम शे्रणीः 
१ .पदको नािः मि.अ.हे.ि  /अ.हे.ि   

२ .िलब  ) िामिक:    

३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार(९ :००– ५:०० 

४ .किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोि( 

१. इन्चािमको प्रत्यक्ष िपुररिेक्षणिा रही डु्यटी रोष्टर बिोजिि मबरािीहरूलाइम 
नमिमङ िेिा प्रदान गने 

  

२. मबरािीहरुलाई मनयमिि रूपिा स्िास्थ्य जशक्षा ,परािशम ,प्रदान गने मनरन्िर  

३. विरािी एिं मनिका िहयोगीहरू िाँग ििुिुर एिं िौहादमपणुम व्यिहार कायि 
गने , आिश्यकिाअनिुार परािशम ददइम िकरात्िक िोच र आत्िविश्वाि 
िगाउन उत्प्रेररि गने  

मनरन्िर  

४. िेिा प्रिाह गदाम िेिाको प्रकृमिअनिुारको िंिेदनशीलिालाइम िध्यनिर गदै 
मिवकस्ि मबरािीको नमिमङ केयर गराउने , 

मनरन्िर  

५. आफुले िम्पादन गरेका कायमको अमभलेख व्यिस्थापन गरी 
आिश्यकिाअनिुार िहकिीहरूलाइम Handover गने र िपुररिेक्षक। 
िम्बजन्िि जचवकत्िकलाइम ररपोवटमङ गने 

मनयमिि  

६. आफु िािहिका किमचारीहरूको ििजुचि पररचालन गने ,आइपरेका ििस्या 
ििािान गने एिं आिश्यकिाअनिुार िपुररिेक्षक ििक्ष प्रमििेदन गने 

मनयमिि  

  गाउाँपामलकािा स्िास्थ्य िम्बन्िी खोप   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 पद िङ्केिः 

िेिाः स्िास्थ्य    ििहू।उपििूहः िनरल नमिमङ     शे्रणीः 
१ .पदको नािः स्टाफ निम  )५ औ ँिह     

२ .िलब  ) िामिक:   

३ .काि गन ेििय  ) मनयिानिुार(९ :००– ५:०० 

४ .किमचारीको नाि र िंकेि नंः  

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७ .विस्ििृ रुपिा पदको 
ि.िं. काि कायमिम्पादन िूचकाङ्कक िूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोि( 

१. इन्चािमको प्रत्यक्ष िपुररिेक्षणिा रही डु्यटी रोष्टर बिोजिि मबरािीहरूलाइम 
नमिमङ िेिा प्रदान गने 

  

२. मबरािीहरुलाई मनयमिि रूपिा स्िास्थ्य जशक्षा ,परािशम ,प्रदान गने मनरन्िर  

३. विरािी एिं मनिका िहयोगीहरू िाँग ििुिुर एिं िौहादमपणुम व्यिहार कायि 
गने ,आिश्यकिाअनिुार परािशम ददइम िकरात्िक िोच र आत्िविश्वाि 

मनरन्िर  
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िगाउन उत्प्रेररि गने  

४. िेिा प्रिाह गदाम िेिाको प्रकृमिअनिुारको िंिेदनशीलिालाइम िध्यनिर गदै 
मिवकस्ि मबरािीको नमिमङ केयर गराउने , 

मनरन्िर  

५. आफुले िम्पादन गरेका कायमको अमभलेख व्यिस्थापन गरी 
आिश्यकिाअनिुार िहकिीहरूलाइम Handover गने र िपुररिेक्षक। 
िम्बजन्िि जचवकत्िकलाइम ररपोवटमङ गने 

मनयमिि  

६. आफु िािहिका किमचारीहरूको ििजुचि पररचालन गने ,आइपरेका ििस्या 
ििािान गने एिं आिश्यकिाअनिुार िपुररिेक्षक ििक्ष प्रमििेदन गने 

मनयमिि  

 
 
 

 पद िङ्केिः 
िेिाः स्िास्थ्यििूह।उपििूहः िनरल नमिमङशे्रणीः 

१  .नािः पदको  अ.न.िी 4/५।६ औ ँिह 

२  .िलब  )िामिक(ूः      

३  .ििय गने काि )मनयिानिुार(ूः  

४  .कोकिमचारी  नाि र िंकेि नंूं .ूः   

५.कायामलयको नािः राजसिराङ्ग गाउाँपामलका  

६ .ठेगानाः   िकिानपरु  | 

७  .पदको रुपिा विस्ििृ  

ि .िं.  काि   

१. स्िास्थ्य जशक्षा पाररिाररक िरिफाइ िम्बन्िी र पररिार मनयोिन िम्बन्िी 
जशक्षा िथा प्रचार प्रिारिा िनििूदायिंग िहकायम गने 

  

२. राविय स्िरका कायमििहरु िंचालन र रेकडम वकवपङको कायम गने   

३. स्िास्थ्य बीिा लगायिका िािाजिक िरुक्षा कायमिि व्यिस्थापन 
 

  

४. उि पामलकािा स्िास्थ्य िम्बन्िी कायमिि िंचालनिा ििाउने ।    

५. विरािीिाँग ििुिुर एिं िौहादमपणुम व्यिहार कायि गने ,आिश्यकिाअनिुार 
परािशम ददइम िकरात्िक िोच र आत्िविश्वाि िगाउन उत्प्रेररि गनेिािािरण 
ियार गन े

  

६. अमभभािक र ििदुाय स्िास्थ्य िम्बन्िी कायम गने ।   

७ िोवकएको काि जिम्िेिारपूणम ढंगले मनिामह गन े   

८ प्रिखुलगायि िामथल्लो मनकायको मनदेशन, आदेश पालना गने   

१० िािहिका किमचारीहरुलाई मनिहरुको कायमिा िहयोग, उत्प्रेररि गने   
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अनिूुची २% : गाउाँपामलकाको कायमिोझ र आिश्यक िनशजि पवहचान िचुना िंकलन फाराि 
 

िङ्गठन िथा व्यिस्थापन ििेक्षण 

कायमबोझ र आिश्यक िनशजि पवहचान िूचना िङ्कलन फारि 

िबै किमचाररले भने 
 

१. किमचाररको नाि: 

१.१पदनाि: 

१.२हामिल गरेको अमिकिि शैजक्षक योग्यिा : 

१.३कायमरि शाखा/ फााँट्/ इकाइ/ िडा/ पररयोिना आदद: 

२. मनयजुि/ पद मिलान/ ििायोिन हुाँदा उपलब्ि गराइएको कायम वििरणिा उल्लेजखि िू्यकािहरु उल्लेख 
गनुमि । उपलब्ि न भएको भए के कस्िा आिारिा काि िम्पादन गरररहन ुभएको छ उल्लेख गनुमि । 

३. दैमनकरुपिा िम्पादन गरररहन ुभएका प्रिखु ५ िटा िू्य कािहरु उल्लेख गनुमि । 

४. िाथी ३ िा उल्लेख गनुमभएका कािको प्रगमि उपलब्िी िापनका लामग कुनै िूचकहरु मनिामररि गररएका मथए 
? मथए भन ेउल्लेख गनुमि ।  

५. काि िम्पादन गनम आइपरेका प्रत्यके क्षेिका प्रिखु ३ ििस्या उल्लेख गनुमि । 

५.१ काि िम्पादन गनम आिश्यक व्यिस्थापन (प्रशािमनक, कानूनी, वित्तीय आदद) 

५.२ कायम िािािरण (भौमिक िंरचना, उत्प्रेरणा, पेशागि वहि आदद) 

५.३ ििन्िय (अन्िरशाखा, अन्िरगाउाँ आदद) 

६. एक आमथमक िषमिा िरदर कमि ददन विदािा बस्नभुयो  
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िंरचना र दरबन्दीका  वििरण , 
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