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भाग १: पृष्ठभूमि, अध्ययन र मिमि 

१.१ अध्ययनको पृष्ठभूलि 

नेपािी जनतािे पलहिो पटक आफैिे लनवाालचत गरेको संलविान सभाका प्रलतलनलिबाट लनिााण गररएको नेपािको 

संलविान २०७२ साि असोज ३ गतेदेम्बि िागू भएको छ। नेपाि संघीय, सिावेशी, िोकताम्बिक गणतिात्मक राज्यिा 

रुपान्तररत भएको छ।नेपािको संलविानिे संघीय िोकताम्बिक गणति नेपािको िूि संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय 

तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशम्बिको प्रयोग तीनै तहिे संलविान र कानून बिोलजि गने व्यवस्था गरेको छ। संघ, 

प्रदेश र स्थानीय तहका एकि अलिकारहरू संलविानको क्रिश: अनुसूची ५,६ र ८ िा र संघ,प्रदेश र स्थानीयतहका 

साझा अलिकारिाई अनुसूची ७ र ९ िासिावेश गररएको छ।संलविानिा उम्बिम्बित अलिकारसूचीको लववरण अनुसूची -

१ िा उिेि गररएको छ। संलविानिे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सिन्ध सहकाररता, सहअम्बस्तत्व र 

सिन्वयको लसद्धान्तिा आिाररत हुने व्यवस्था गरेको छ। 

नेपािको संलविानिे संघीय िोकताम्बिक गणतिात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप जनताको सबभै न्दा नलजकको 

सरकारको रुपिा  गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहिा सहभालगता, 

जवाफदेलहता, पारदलशाता र उिरदालयत्व कायि गरी सेवा प्रवाहिा प्रभावकारीतासाँगै लवकास प्रलक्रयािाई दु्रततर तुल्याई 

जनअपेक्षाको सिोिन गने ऐलतहालसक लजमे्मवारी स्थानीय सरकारको कााँििा आएको छ । सहकारीता, सिन्वय र 

सहअम्बस्थत्वका आिारिा संचािन हुने स्थानीय शासन प्रलक्रयािा जनसहभालगता र साझेदारीको ििािाई सिेत उच्च 

िहत्व लदइएको छ । स्थानीय जनतािे प्राप्त  गने सेवा सुलविािाई लछटो, छररतो र प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहको 

सुदृढीकरण गना नीलतगत तथा व्यवहाररक अभ्यासहरु अगाडी बलढ रहेेकेा छन् । पररवलतात नलवनति पररवेशिा 

स्थानीय सरकारिे संलविान प्रद्धत अलिकार बिोलजिको अलभभारा पुरा गना गलतलशि लवकास प्रलक्रयािाई अनुशालसत 

गराई सुशासन र संिृम्बद्धका िालग अथापूणा पहि हनु जरुरी छ । यस कायाका िालग नवलनवाालचत पदालिकारीको कुशि 

नेतृत्विा शासन संचािन र लवकास प्रकृयािाई प्रभावकारी रुपिे लदशालनदेश गनुा आवश्यक छ ।  

 

स्थानीय सरकारका गलतलविीहरुबाट जनतािा स्वायिताको िहसुस हुने गरी संघीय सिावेशी शासन व्यवस्थाको 

ििािाई जीवन्त तुल्याउने अपेक्षा गररएको छ । िानव संसािन तथा आलथाक स्रोतको लसलिताका वावजुद उिादो 

जनआकांक्षाको व्यवस्थापनिा अपेलक्षत नलतजा हालसि गना प्रशासलनक पुनसंरचनाको िालग आवश्यक पने जनशम्बि 

व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहिाई चुस्त दुरुस्त वनाउनु आजको आवश्यकता वनेको छ । 

 

नेपाि सरकार िम्बिपररषद् बाट लिलत 2073/10/18 गते स्वीकृत भएको कायालवसृ्तलतकरण प्रलतवेदन सिेतका आिारिा 

स्थानीय तहको छुट्टाछुटै्ट काया लजमे्मवारी¸ संगठन संरचना र सेवा सिूह अनुसारको जनशम्बि सिेत सिायोजन भई 
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सकेको र अपुग दरवन्दीिा िेरैजसो स्थानीय तहका िालग िोक सेवा आयोगबाट लसफाररश भइ जनशम्बिहरु आ-

आफ्नो स्थानिा लनयुि सिेत भइ सकेका छन ।  

संलविानको अनुसूची ८ िा स्थानीय तहको अलिकार अन्तगात नगर तथा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएि 

रेलडयो सञ्चािन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क, दसु्तर, पयाटन शुल्क, लवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूलि कर, दण्ड जररवाना, 

िनोरञ्जन कर, िािपोत सङ्किन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अलभिेि सङ्किन, स्थानीयस्तरका 

लवकास आयोजना तथा पररयोजनाहरू, आिारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, आिारभूत तथा िाध्यलिक लशक्षा, सडक, 

कृलष र लसाँचाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलविता, स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृलष 

सडक र लसाँचाई, नगर सभा, लजिा सभा, स्थानीय अदाित, िेिलििाप िध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अलभिेि 

व्यवस्थापन, घर जग्गा िनी पुजाा लवतरण, जे्यष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यम्बि र अशिताहरूको व्यवस्थापन, 

बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन, कृलष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयिण, िानेपानी तथा साना जिलवद्युत 

आयोजना र वैकम्बिक ऊजाा, लवपद् व्यवस्थापन, जिािार तथा वन्यजनु्त र िानी तथा िलनज पदाथाको संरक्षण, भाषा 

संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास जस्ता अलिकारहरू स्थानीय तहको एकि अलिकारको रूपिा सुलनलित 

गररएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ िे संलविानको अनुसूची-८ र ९ िा उिेि भएका स्थानीयतहको एकि अलिकार 

र साझा अलिकारको सवािान्यतािा प्रलतकूि असर नपने गरी गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको काि,कताव्य र 

अलिकारको उिेि गनुाका साथै दफा ८३ िा स्थानीयतहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका सिन्धिा अविम्वन 

गनुा पने लवलि तथा आिारका लवषयिा लवलभन्न प्राविानहरू रहेका छन्। नगरपालिकािे आफ्नो कायाबोझ, राजश्व क्षिता, 

िचाको आकार, स्थानीय आवश्यकता र लवलशष्टताका आिारिा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गनुापने कानूनी 

व्यवस्था रहेको छ । सङ्गठन सिन्धी पुनसंरचना गररंदा कायि सङ्गठन संरचना, सङ्गठनको कायाके्षत्र, सेवा प्रवाह 

सिन्धी कायाबोझ र सोको औलचत्य तथा उपिब्ध िानवस्रोत सिेतको आिारिा किाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार 

गरी सङ्गठन ढााँचा, पदनाि, कायालववरण, लजमे्मवारी र सङ््खख्या सलहतको दरबन्दी सम्वम्बन्धत स्थानीय तहको सभाबाट 

स्वीकृलत गरी िागेू गनुा पने व्यवस्था छ । कृष्णनगर नगरपालिका (कायासम्पादन) लनयिाविी, २०७४ अनुसार 

नगरपालिकाको कायासम्पादन वडा सलिलत र लवषयगत शािा तथा इाकाइहरू (लशक्षा, स्वास्थ्य, कृलष, पशु लवकास, 

आलथाक लवकास, सािालजक लवकास, पूवाािार लवकास) िगायतका शािा तथा इाकाइबाट फर्छ्यौट हुने कानूनी व्यवस्था 

अविम्वन गररएको छ । लय उिेम्बित कानून तथा संरचनागत व्यवस्था अनुरुप यस नगरपालिकाको संगठन संरचना र 

दरवन्दीिाई पुनराविोकन गरी यस नगरपालिकाको कायावोझ र कायाप्रकृलतको आिारिा यथाथापरक संगठन लनिााण 

गना आवश्यक भएको िहशुस गररएको छ । 
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१.२ कृष्णनगर नगरपालिकाको पररचय 

कृष्णनगर नगरपालिका सािुलद्रक सतह देम्बि ९४ लिटर देम्बि ११७ लिटर सम्मको उचाइिा अवम्बस्थत रहेको छ| 

भौगोलिक अवम्बस्थलतका लहसाबिे २७ लडग्री २९ लिनेट ४६ सेकेण्ड उिर देम्बि २७ देम्बि ३४ लिनेट २० सेकेण्ड 

उिरी अकक्षांश र८२ लडग्री ४४ लिनेट १३ सेकेण्ड देम्बि ८२ लडग्री ५३ लिनेट ५८ सेकेण्ड पूवी देशान्तरिा फैलिएको 

छ| यस नगरपालिकाको पूवािा िहाराजगंज नगरपालिका,दलक्षण तथा पलिििा भारत उिरिा लशवराज 

नगरपालिका तथा लवजयनगर गाउाँपालिका अवम्बस्थत रहेको छ| नगरपालिकाको केन्द्रबाट उिरी भागिा २० 

लक.लि. दुरीिा पुवा पलिि िोकिागा रहेको यो नगरपालिका लजिा सदरिुकाि तौलिहवा देम्बि २९ लक.लि. दुरीिा 

अवस्थीत रहेको छ| 

नगरपालिकाको नािाकरणको सन्दभािा यस के्षत्रिा झंडे िााँ नािक व्यम्बििे बम्बस्त बसािेकोिे उनकै नािबाट 

झंडेनगर भलनन्थ्यो| कािान्तरिा झंडेनगरको पूवी भागिा रहेको हािको कृष्णनगर के्षत्रिा सिाजसेवी श्री गया 

प्रसाद शाहिे आिुलनक ढंगिे बस्तीको लवकास तथा लवस्तारिा नेतृत्वदायी भूलिका िेिेकोिे उाँहाकै पररवारका 

सदस्यको नाि कृष्ण रहेको र उाँहा कै नािबाट नै त्यस बस्को नाि कृष्णनगर रहन गएको | तत्यकालिन ३ वटा 

गा.लव.स. कृष्णनगर,लशवनगर र लसलसाहवा गरर कृष्णनगर नगरपालिका स्थापना भएको २०७० साििा  र २०७४ 

साििा आएर थप ७ वटा गा.लव.हरु लभल्मी,पुषोििपुर,अलजगरा,बहादुरगंज,लवद्यानगर,रािनगर र भगवानपुर 

सलहत १० वटा गा.लव.स. लििेर अलहिे  कृष्णनगर नगरपालिका बनेको छ|  

 १.३ कृष्णनगर नगपामिकािा जनसाख्यिक अिस्था: 

यस नगरपालिकाको जनसंख्या ६२६०८  रहेको छ । जसिा पुरुष ३२८७२  र िलहिा २९७३६  रहेको देम्बिन्छ ।  

१.४ अध्ययनको उदे्दश्यः  
 

किाचारी सिायोजन ऐन, २०७५ बिोलजि नेपािका समू्पणा स्थानीय तहहरूको िालग आवश्यक नू्यनति 

जनशम्बि नेपाि सरकारबाट व्यवस्थापन गररएको र कानूनिे तोके अनुसार नयााँ सङ्गठन संरचना लनिााण र किाचारी 

व्यवस्थापन नभए सम्मका िालग १ िािसम्म जनसङ््खख्या रहेको नगरपालिकाको िालग सङ्घीय िालििा तथा सािान्य 

प्रशासन ििाियबाट अस्थायी रूपिा उपिव्ि गराइाएको सङ्गठन संरचना र सो बिोलजिको दरबन्दीकै आिारिा 

कािकाज भइआएको छ । नगरपालिकाको कायालजमे्मवारी र कायाबोझको िालग जनशम्बिको आवश्यकता र उपिव्ि 

जनशम्बिको सङ््खख्याको अविोकन र लवशे्लषण गदाा नेपाि सरकारबाट कायि किाचारी दरबन्दी र सङ्गठन ढााँचा 

सियसापेक्ष छैन । नगरपालिकाको लवद्यिान दरबन्दीको सङ््खख्या र ढााँचा नगरपालिकाको आवश्यकता, िातहतका 
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लवद्यिान संरचना,स्थालनय तहिे सम्पादन गनुापने कायाहरु र लतनको काया प्रकृलत साँग अलिल्दो देम्बिएकोिे थप 

लवशे्लषण गनुापने अबस्था रहेको छ । 

यस नगरपालिकाको २०७३।११।२७ िा पुनसंरचना हु ाेँ दा भौगोलिक के्षत्र लवस्तार हुन गएको कारण वतािान 

जनसङ््खख्यािाइा पु-याउनु पने सेवा प्रवाहको चाप थेग्न र लवस्ताररत शहरी स्वरुपिा आिाररत शहरी सुलविाहरुको 

लवस्तार र नयााँ सम्भावनाहरुिाई थप लवशे्लषण गरर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सिन्धी लववरण र प्रस्ताव गनुापने 

आवश्यकता रहेको छ । सङ्गठन संरचनाका सिन्धिा देम्बिएका अस्पष्टताहरु सिेतको लवशे्लषण पिात िात्र 

नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना र जनशम्बिको िाका तयार गररनु उपयुि हुने पृष्ठभूलििा नयााँ सङ्गठन संरचनाका 

सिन्धिा देम्बिएका अस्पष्टताहरु सिेतको लवशे्लषण पिातिात्र नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना र जनशम्बिको िाका 

तयार गररनु उपयुि हुने पृष्ठभूलििा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को प्राविान अनुरुप प्रसु्तत सङ्गठन संरचना 

सिन्धी अध्ययन तथा सवेक्षण गररएको हो ।िुित यस अध्ययनबाट तपलशि बिोलजिको उदे्दश्य प्राप्त गना सहयोग हुने 

अपेक्षा गररएको छ । 

 

• संलविानको अनुसूचीिा उिेम्बित एकि तथा साझा अलिकारसूची, सो को आिारिा नेपाि सरकारबाट स्वीकृत 

कायालवसृ्ततीकरण प्रलतवेदन सिेतको आिारिा स्थानीय तहको कायालजमे्मवारीिाई प्राथलिकताको आिारिा 

अम्बन्तिरुप लदई सोको संगठन संरचना तथा दरवन्दीहरु सिेत नेपाि सरकारबाट स्वीकृत गररएको छ । सो 

स्वीकृत दरवन्दीिाई सिायनुकुि र कायावोझका आिारिा संगठन संरचना र दरवन्दी तेररज लसफाररस गने । 

• िौजुदा नीलत तथा कायाक्रिहरुको अध्ययन गरी लवगतका प्रयास र अनुभवहरु सिेतको आिारिा काया सम्पादन 

तथा सेवा प्रवाहको िालग उपयुि संगठन संरचनाको व्यवस्था लििाउने । 

• कृष्णनगर नगरपालिकाको वतािान संगठनात्मक ढााँचा र िौजुदा जनशम्बिको काया लवशे्लषण गने ।  

• कृष्णनगर नगरपालिकाको दरबन्दीको कायाात्मक लवशे्लषण गने । 

• कृष्णनगर नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप अनुसारको चुस्त र दुरुस्त ढााँचा तथा कायालववरण तयार   गने ।  

• कृष्णनगर नगरपालिकाको कायाात्मक लवशे्लषण गरी संगठनात्मक ढााँचा र कायालववरण तयार गरी पद अनुसारको 

जनशम्बि प्रस्ताव गने । 

१.५ अध्ययनको आिार, लसद्धान्त र लवलि 

स्थानीय तहसम्म रहने संगठन संरचना, संस्थागत व्यवस्था र दरवन्दीको लववरणहरू तथा कायालजमे्मवारीहरु 

प्रस्तालवत गदाा लनम्न आिार र लवलि अवििन गररएको छ: 

१.५.१ अध्ययनका आिारहरू: 

o संलविानिा उम्बिम्बित स्थानीय तहको एकि र साझा अलिकारको सूची (अनुसूची ८ र ९), 

o नेपािको संलविान तथा नेपाि सरकार (िम्बिपररषद्) बाट स्वीकृत काया लवसृ्ततीकरण सिन्धी प्रलतवेदन, 
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o नेपाि सरकारको (कायालवभाजन) लनयिाविी, २०७४ र नेपाि सरकारको लवद्यिान संगठनात्मक संरचना, 

o कृष्णनगर नगरपालिका (कायासम्पादन) लनयिाविी, २०७४ 
 

o प्रशासलनक पुनसंरचनाका सम्वन्धिा भएका अध्ययन प्रलतवेदन,  परािशादाताका प्रलतवेदनहरू, लवलभन्न 

सियिा गठन भएका प्रशासन सुिार सम्वम्बन्ध प्रलतवेदनहरू, 

o संलविानको िौलिक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धान्त र नीलतहरु,  

o संघीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन ििाियहरूबाट प्राप्त राय सुझावहरू 

o नगरपालिकाबाट भएका अध्ययन प्रलतवेदनहरु 

o स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ का सान्दलभाक प्राविानहरु । 

१.५.२ संगठन संरचना लनिााणका आिारभूत लसद्धान्तहरू 

संगठन संरचना प्रस्ताव गदाा देहायका प्रचलित लसद्धान्तहरूिाई अवििन गररएको छ।  

• काया अनुसारको संगठन संरचना (Function Follows the Structure),  

• सलन्नकटताको लसद्धान्त (Principle of Subsidiarity),  

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

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

• लनयिणको दायरा (Span of Control),  

• सिन्वय (Principle of Coordination), 

• आदेशको एकात्मता (Unity of Command),  

• पदसोपानको लसद्धान्त (Principle of Hierarchy),  

• प्रिुि र सहायक कायाहरू (Line and Staff Functions) जस्ता संगठन लनिााणका आिारभूत लसद्धान्तिाई 

पलन प्रलतवेदन तयार गने क्रििा ध्यान लदइएको छ ।  

• साथै नगरपालिकाको राजश्व क्षिता, िचाको आकार, स्थानीय आवश्यकता र लवलशष्टता िाइ सिेत 

आिारको रूपिा लिइएकोछ । 

१.५.३ अध्ययन लवलि 

प्रसु्तत प्रलतवेदन तयार गने क्रििा लनम्न लवषयहरुको अध्ययन, अविोकन, छिफि जस्ता लवलिहरु अपनाइएको 

लथयोः 

• नेपािको संलविान तथा नेपाि सरकार (िम्बिपररषद) बाट स्वीकृत काया लवसृ्ततीकरण प्रलतवेदन सिेतका 

आिारिा लिल्दोजुल्दो प्रकृलतका कायाहरूिाई वगीकरण/सिूहीकरण गररएको, 

• सङ्गठन संरचनाका सैद्धाम्बन्तक आिारहरुको अध्ययन गररएको, 



9 

 

• नेपािको संलविानको िारा ५७ र सिम्बन्धत अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ र १० िा उिेम्बित सङ्घ, प्रदेश र 

स्थानीय तहको अलिकार र साझा अलिकारका लवषयहरू, 

• स्थानीय तहको कायासाँग सिम्बन्धत ऐन तथा लनयिाविीहरू, 

• सङ्गठन सवेक्षण तथा व्यवस्थापन सिन्धिा नगरसभाहरूको लनणाय,  

• नगर कायापालिका कायााियबाट किाचारी सिन्धी प्राप्त लववरणहरू, 

• नगरपालिकेो काया प्रलक्रयािाई सिेत िध्यनजर रािी स्थानीय स्वायि शासन ऐन र लनयि अनुकूि हुने 

गरी संगठन संरचना तयार गररएकेो । 

• नगरपालिकेो आन्तररक आम्दानी र बाह्य राजश्व प्राम्बप्तकेो आंकिन गरी भलवष्यिा पना सके्न थप 

दालयत्विाइा  सित पलहचान गररएकेो । 

• हािका संगठनात्मक संरचना, कायाप्रणािी, तौरतररका तथा कायाप्रवाह सिन्धिा सिद्ध 

पदालिकारीहरुसाँग छिफि गररएका  । 

• नगरपालिकािा रहेका िौजुदा शािा र उपशािाहरुबाट भइरहेका कायाहरुकेो अध्ययन अविोकन 

गररएकेो । 

• नगरपालिका लजमे्मवार पदालिकारी एवं किाचारीहरुसाँग भएकेो छिफिकेो लनश्कषाका आिारिा 

प्रलतवेदनको िस्यौदा गररएकेो । 

• सहभालगतात्मक पद्धलत अविम्वन गरी प्राप्त सुझावहरुिाई आिार िालनएकेो । 

• सालवकको स्थानीय लनकायको संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन लवशे्लषण गररएको, 

• संघीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन ििाियबाट लवलभन्न सियिा गररएका अध्ययन प्रलतवेदन,संगठन 

संरचना, दरवन्दी एवं काया लजमे्मवारीको अध्ययन लवशे्लषण गररएको, 

सङ््खठनको सेवा इकाइहरुको सङ््खख्या र जनशम्बि लवशे्लषण गदाा कायि भएका वडाहरू, नगरपालिका केन्द्रबाट 

ती वडाहरूको भौगोलिक दुरी तथा सेवा प्रवाहका दृलष्टिे लवद्यिान वडा कायााियहरु सम्मको पहुाँच, कायापालिका 

अन्तगात रहेको शािा/उपशािाहरुको सङ््खख्या र उपिव्ि सेवा र सो सिन्धी लवलभन्न कलठनाइहरुको अवस्था 

लवशे्लषण गररएको छ।  

अध्ययनका िालग सुझाव सङ्किन गना नगरपालिकाका प्रिुि, उपप्रिुि, कायापालिकाका सदस्यहरु र प्रिुि 

प्रशासकीय अलिकृत, किाचारी प्रशासन िगायत सबै शािा सिद्ध किाचारीहरु र सरोकारवािाहरू साँग शािाको 

कायाबोझ, किाचारीको उपिव्िता र कायासम्पादनको अवस्था सिन्धिा सुझाव लिइएको लथयो । अन्तरकृया गने 

क्रििा शािा तथा इाकाइहरूिा कायारत लवलभन्न तहका किाचाररहरुसाँग छिफि िाफा त सङ्गठन संरचना, 

किाचाररको दरबन्दी, सेवा सिूह, कायाभार, काया लवशे्लषण िगायतका लववरण सम्वम्बन्ध सूचना सङ्किन गररएको 
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लथयो । अध्ययन प्रस्ताव िसौदा उपर नगर कायापालिकाको कायााियिा लवलभन्न तहिा गररएका छिफि र 

बैठकबाट प्राप्त प्रलतकृया, सुझावहरु सिावेश गरर यो प्रलतवेदन तयार गररएको   हो ।  

१.५.४ प्रस्तालवत प्रलतवेदनिे सिेटेका लवषय के्षत्रहरु 

यस अध्ययनिे मनम्न के्षत्रहरु सिेटेको छ । 

• नगरपालिकाको संगठनात्मक क्षिता अध्ययन । 

• िौजुदा जनशम्बिको लवशे्लषण गरी आवश्यक पने जनशम्बि पलहचान । 

• प्रस्तालवत संगठन संरचना र तेररजको प्रस्ताव । 

• प्रस्तालवत संगठनात्मक ढााँचा अनुसार लवलभन्न शािा, उपशािा र ईकाईहरुको पलहचान । 

• शािा तथा पदहरुको काया लववरण तयारी । 

१.६ िुख्य लसफाररश तथा सुझावहरु 

• नगरपालिकाको सिग्र काया सम्पादनिा सुिार ल्याउन तथा उपिब्ध सािन श्रोतबाट नगरपालिकाको कायाहरु 

सहज ढंगवाट सम्पादन हुन सकुन  भने्न उदे्दश्यिे तयार गररएको यस संस्थागत क्षिता अध्ययन तथा संगठनको 

संरचनािा िूितः देहायका लसफाररस तथा सुझावहरु प्रसु्तत गररएको छ 

• यस संस्थागत क्षिता लवशे्लषण तथा संगठनात्मक अध्ययन प्रलतवेदनिाई नगरसभाबाट स्वीकृत गराई िागू गनुा पने 

। 

• प्रलतवेदनिा उिेि भए अनुसार सांगठलनक ढााँचािा सुिार गरी कायााियको उपयुि संगठन ढााँचा तयार गने र 

शािा, उपशािा वा ईकाईको आवश्यक काया लववरण सलहत किाचारीहरुिाई तोलकएका काि गने व्यवस्था 

लििाउनु पने । 

• नगरपालिका सवै शािा तथा इकाईहरुिाई पूणा र प्रभावकारी रुपिा पररचािन गनाका िालग नगरपालिको िानव 

संसािन लवकास योजना तयार गने, Training Need Assignment  (TNA) को आिारिा प्राथलिकतािा परेका 

प्रिुि लवषयहरुिा अनुलशक्षण/ तालिि प्रदान गना, सहलजकरण गना सके्न जनशम्बिको लवकास र पररचािन गनुा 

पने । 

• किाचारीहरुिाई कायासम्पादनिा आिाररत भै सुलविा र सहुलियत प्रदान गने संसृ्कलतको  लवकास गरी सोही 

आिारिा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गनुा पने । 

• नगरपालिकाबाट प्रवाह गने सेवािाई व्यवम्बस्थत गना योजनाको सफ्टवेयरहरु प्रयाग गने । 

 

१.७ उपिब्धी 

कृष्णनगर नगरपालिकािा कायारत किाचारीहरुसंगको छिफि, प्रस्तालवत शािाहरुको कायालववरण, कायावोझ र 

कायाप्रकृलतको अध्ययन लवशे्लषण, यस वाट प्रप्त राय/सुझावहरु तथा लवगतका अध्ययन प्रलतवेदनहरुको लवशे्लषण  

सिेतको आिारिा कृष्णनगर नगरपालिकाकको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन प्रलतवेदन तयार भएको हुनेछ । 
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१.८  अध्ययनको सीिा 

• प्रसु्तत सवेक्षण कृष्णनगर नगरपालिकाबाट लदइएको काया शतािा उिेि भए बिोलजिका शताहरुको 

अिीनिा रही प्रस्तालवत सङ््खगठन स्वरूप, तदनुरूप आवश्यक जनशम्बिको तहगत दरबन्दी र काया 

लवशे्लषणिा सीलित रलह तयार गररएको छ । 

• लवलभन्न सेवा सिूह उपसिूहिा रहेका लनजािलत सेवाका किाचारीहरू तथा लवलभन्न स्थानीय सेवाका 

किाचारीहरू सिायोजन भइ नगरपालिकािा पदस्थापना भएको छ। लवगतिा आ-आफ्नै सेवा सिूहको 

आदेशको एकात्मक स्वरुपिा काि गरर आएका किाचारीहरू राजनीलतक नेतृत्वको िातहतिा कािका 

िालग िानलसक रूपिा पूणा तयारी नहुाँदाको अवस्था र आफ्नै पदीय अवस्थािा केन्द्रीत हुने रूची 

अवस्थािाइा पलन अध्ययनको सीिाका रूपिा लिइाएको   छ ।  

• कोलभड-१९ संक्रिणको जोम्बिि र सियको अभाविे गदाा सिम्बन्धत के्षत्रका लवज्ञ, सरोकारवािाहरूसाँग 

व्यापक सिन्वय र छिफि काया अपेलक्षत रूपिा गना नसलकएको कुरा यस कायादििे िहसुस गरेको   छ 

।  
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भाग २: मिद्यिान संगठन संरचना र तेररज 

२.१ लवद्यिान सांगठलनक ढााँचा                      

 

 नेपािको संलविानको िारा ३०२ बिोलजि राष्टर सेवक किाचारीहरुिाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिा सिायोजन गने 

प्रयोजनका िालग सिायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बिोलजि संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण सलिलत को 

लसफाररशिा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरवन्दी नेपाि सरकार िम्बिपररषदबाट स्वीकृत भएको 

।उि संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण सलिलतिे स्थानीय तहका ४६० गााँउपालिकािा एकै लकलसिको संगठन तथा 

दरवन्दी संरचना, नगरपालिकाको हकिा ५० हजार सम्म जनसंख्या भएको (१८० वटा) र ५० हजार भन्दा वढी 

जनसंख्या भएको (९५वटा) गरी २ लकलसिको संगठन संरचना र तेररज, ११ उपिहानगरपालिकाहरुको हकिा एकै 

लकलसिको, िहानगरपालिकाहरु िधे्य नयााँ गठन गररएका ५ िहानगरपालिकािा एकै लकलसि र 

कलपिवसु्तिहानगरपालिका गरी छुट्टा छुटै्ट संगठन संरचना र दरवन्दी स्वीकृत भएको लथयो । 

  

स्वीकृत भएका ९५ वटा नगरपालिकाहरुको संगठन संरचना र तेररज िधे्य कृष्णनगर नगरपालिकाको संगठन संरचना 

र तेररज पलन एक पदाछ । तकालिन अवस्थािा राष्टर सेवक  किाचारीहरुको कायारत जनशम्बि र छोटो अवलििा 

गररएको नगरपालिकाहरुको लवशे्लषणका लहसाविे उि संगठन संरचना र दरवन्दी प्रस्ताव गररएको लथयो । जस्मा 

प्रशासन, योजना तथा अनुगिन शािा,, पूवाािार लवकास शािा, स्वास्थ्य तथा सािालजक लवकास शािा, लशक्षा, युवा 

तथा िेिकुद शािा, आलथाक लवकास शािा, आलथाक प्रशासन शािा, आन्तररक िेिा पररक्षण एकाई, वडा 

कायााियहरु-1८ वटा  र स्वास्थ्य र कृलष/पशु तफा का लनकायहरु सिावेश गरी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ  भने 

यी शािा अन्तगात लवलभन्न उपशािा र इकाइहरुिा रहने दरवन्दी नगरकायापालिका र वडा कायााियहरुिा जम्मा ६८ 

दरवन्दी स्वीकृत गररएको लथयो ।लवद्यिान संगठन संरचना अनुसूची-१ बिोलजि रहेको छ ।  

 

२.२ लवद्यिान दरवन्दी तेररज 

 कृष्णनगर नगरपालिकाको संगठन संरचना अनुसार कायावोझ र कायाप्रकृलतको आिारिा शे्रणी तथा पदनािहरु 

प्रस्ताव गररएको लथयो । जस अन्तगात प्रिुि प्रशासलकय अलिकृतिाई संघबाट कािकाजको िालग िटाउने र अन्य 

किाचारीहरु यस नगरकायापालिका अन्तगात सिायोजन भएर आउने र सालवकिा स्थानीय तहका किाचारीहरु कायारत 

रहेको अवस्थािा लतनीहरुिाई सोही नगरपालिकािा सिायोजन गररएको अवस्था लथयो । उि तेररज अनुसार प्रिुि 

प्रशासलकय अलिकृत सलहत अलिकृतस्तरका-१३ र सहायकस्तरका १९ गरी जम्मा ३२ पद नगरकायापालिकाको 

कायााियिा रहेका र १२ वटा वडा कायााियहरुिा सहायकस्तरका प्रशासलनक र प्रालवलिक गरी जम्मा २४ पद कायि 

गररएको लथयो । यसिा कृलष तथा पशु सेवा केन्द्रिा र प्राथलिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीका दरवन्दीहरुिाई 

सिम्बन्धत सेवा संचािन गने ििाियबाट प्रस्ताव गरे अनुसार कायि गररएको लथयो ।उि नगरकायापालिकाको 
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कायाािय तथा वडा कायााियिा रहने दरवन्दी अनुसूमच-२ बिोलजि रहेका छन भने अनुसूमच- ३ िा प्राथलिक स्वास्थ्य 

केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरुको दरवन्दी तेररज तथा कृलष र पशु सेवा केन्द्रको  दरवन्दी लववरण रहेको छ ।  

२.३ लवद्यिान संरचना र दरवन्दीको अवस्था  

लवद्यिान सङ्गठन संरचना अनुसार कायापालिकाको कायााियिा रहको ६ वटा शािा, शािा सरहको इाकाइ २ र 

उपशािा ५ सिेत कुि १३ इाकाइ हुनआउाँछ । यस वाहेक ११ वडा कायाािय, २ स्वास्थ्य चौकी  कृलष सेवा केन्द्र 

तथा पशु सेवा केन्द्रहरुको कायापालिकाको कायााियबाटै हुने गरेको छ । हािको सङ्गठन संरचना अनुसार 

कायापालिकाको कायाािय तफा  २९, बडा कायाािय तफा  २२, स्वास्थ्य चौकी तफा  तफा  १० र कृलष तफा  ४,  पशु तफा  

५ सिेत नगर कायापालिकाको कायाािय अन्तगात कुि दरबन्दी सङ््खख्या ६८ रहेको छ । 

 

२.४ लवद्यिान संरचना र दरवन्दी सम्वन्धिा देम्बिएका सिस्याहरुः  

कृष्णनगर नगरपालिकाको जनसंख्या, भौगोलिक म्बस्थलत प्रते्यक घरिुरीिे नगरपालिकाबाट पाउने सेवा प्रवाहिाई 

िध्यनजर गरी नगरकायापालिकािे आफ्नो नीलत तथा कायाक्रि पाररत गरर आफ्नो काया सम्पादन गदै आएको 

देम्बिन्छ । यस नगरपालिका अन्तगात 1३ वटा वडा रहेका छन । यसरी जनसंख्या तथा वडा संख्याको आिारिा 

वडा कायाािय तफा को कायावोझ वढी नै रहेको छ । यस नगरपालिका अन्तगातका लवकास लनिााणका कायाहरुिा 

किाचारीहरु संिग्न हुनु पने अवस्थािे गदाा पलन नेपाि सरकारवाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसारका किाचारीहरु िाई 

शािा अनुसार कुनै शािाको कायावोझ कि तथा कुनै शािा वा इकाइको कायावोझ नपुगे्न म्बस्थलत लवद्यिान रहेको 

छ । िेरै किाचारीको दरवन्दी सृजना गदाा एकतफा  तिवभिािा िेरै रकि छुट्टाउनु पने अवस्था हुने तथा शािाको 

कायावोझको आिारिा काि वााँडफाड गरी किाचारीहरुको दरवन्दी राख्दा केही वडािा वाहेक अन्यिा 

किाचारीको अभाव िासै नहुने अवस्था हुन जान्छ । तथापी यस नगरपालिकािा संगठन संरचना भन्दा वढी नै 

किाचारीहरु ििाियबाट सिायोजन भई आएको र कलतपय किाचारीहरुको आवश्यकता नै िहशुस गररएको छ 

भने कलतपयको दरवन्दी कायि गने नगने सिन्धिा वृहत छिफि गरी काया अगालड वढाउनु पने देम्बिन्छ । 
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भाग ३ :पररिततनको औमचत्य 

३.१ कायाक्रि, कायावोझ र काया प्रकृलतको लवशे्लषणः  

कायालवसृ्तलतकरण प्रलतवेदन सिेतका आिारिा स्थानीय तहको छुट्टाछुटै्ट काया लजमे्मवारी¸ संगठन संरचना र सेवा 

सिूह अनुसारको जनशम्बि सिेत सिायोजन भई गई सकेको र अपुग दरवन्दीिा िेरैजसो स्थानीय लनकायका 

िालग िोक सेवा आयोगबाट लवज्ञापन भई लसफाररश सिेत भइ जनशम्बिहरु आ-आफ्नो स्थानिा लनयुम्बि भै 

सकेका छन भने नगरपालिकाहरुिे आफ्नो दैलनक काया संचािन तथा जनतािाई लदने सेवाहरु पलन लदइरहेको 

अवस्थािा उि नगरपालिकाको कायाक्रि कायावोझ र कायाप्रकृलतको लवशे्लषण गरी संगठन संरचना र 

दरवन्दीिाई उपयुि आकारिा ल्याउनु र सो अनुसारको सेवा प्रवाह गनुा अलहिेको आवश्यकता भएको छ ।  

३.१.१ नगरपालिकािे सम्पादन गनुापने काया 

सङ्गठन संरचना लनिाारण, किाचारी सङ््खख्या लनिाारण र भइरहेको किाचारीको सिायोजन व्यवस्थापनका िालग 

नगरपालिकािे संलविान बिोलजि एकि तथा साझा अलिकारको सूची सलहत सम्पादन गनुापने कायाहरु (अनुसूची-

१४, १5 ) िाइा आिार िालन लवशे्लषण गररएको लथयो । नगरपालिकािे सम्पादन गनुापने कायाहरू र शािागत 

कायाबोझ लवशे्लषणका िालग लवलभन्न प्रश्नसूचीहरु ( अनुसूची फारि - १९) तयार गरी सूचना लिइ लवशे्लषण 

गररएको लथयो ।  

३.१.२ बतािान दरबन्दीको अबस्था र काया सम्पादन 

सङ्घीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन ििाियिबाट नगरपालिका र अन्तगता सिायोजन भइ आएका तथा सालवक 

देम्बि कायारत किाचारीको पलछिो लववरण अनुसार नगरपालिकािा कुि किाचारी सङ््खख्या 68 रहेको छ । 

प्रालवलिक र अप्रालविक सिूहका आिारिा हेदाा यो सङ््खख्या प्रालवलिक तफा को प्रशासनको भन्दा कि नै रहेको 

अवस्था छ । यसरी वतािान संगठलनक संरचनािा रहेको दरवन्दी भन्दा वढी नै कायारत किाचारीहरु रहेको अवस्था 

छ भने अको तफा  यस नगरपालिका अन्तगात ११ वटा वडाको िालग आवश्यक पने किाचारीको संख्या किी नै 

िहशुस गररएको छ ।यसिे गदाा वडा स्तरको कायासम्पादनिा कलठनाई उत्पन्न भएको अवस्था छ । यस अगालड 

संघबाट प्रस्तालवत दरवन्दी तथा यहा कायारत सालवकका स्थानीय तहका किाचारीहरुिाई सिायोजन गरी नयााँ 

संगठन संरचना लनिााण गनुा पने आवश्यकता छ । सालवकिा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा यस नगरपालिकािाई दैलनक 

कायासंचािन, नगर अनुगिन, सडक विी तथा वढ्दो जनसंख्याको चापिाई सिेत िधे्यनजर गरर दरवन्दी प्रस्ताव 

गनुा पने देम्बिन्छ । 

सङ्घीय प्रणािी कायाान्वयन गना स्थानीय सरकारको प्रशासलनक संरचना लनिाारण गने काया चुनौलतपूणा रहेको छ । 

स्थानीय सरकारिे सम्पादन गनुा पने कायाहरूको िालग िौजुदा साङ्गठलनक संयि र किाचारीहरूको ब्यवस्थािाई 
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सिेत लवशे्लषण गरी नू्यनति एवि् अलवम्बिन्न सेवाको सुलनलितता हुने गरी सङ्गठनात्मक संरचना र किाचारी 

दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छ । 

२.१.३  जनसङ््खख्या र किाचारीको अनुपात 
 

कृष्णनगर नगरपालिकािे सेवा पु-याउनुपने भौगोलिक के्षत्रफि ९६.६६ वगा लक.लि.  रहेको छ ।१२ वडा रहेको यस 

नगरपालिकाको २०६८ को जनसङ््खख्या २९७३९ (िलहिा) र ३२८८३ (पुरुष) गरी जम्मा ६२६२२ रहेको  छ ।  

यस नगरपालिका के्षत्रिा भएको जनसङ््खख्यािाई आिार िान्दा हाि रहेको संगठन संरचना र दरवन्दीिे सेवा 

प्रवाहिाई प्रभावकारी रुपिा संचािन गना सकेको तथापी पहाडी भुगोिको कारणबाट केही वडाहरुिा सेवा 

केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवा प्रवाह जनताको घरदैिोिा पुयााउन सकेिा अझ वढी प्रभावकारी हुने   देम्बिन्छ । 

सङ्गठन लबस्तार र उच्च दरबन्दीका कारण बढ्ने सञ्चािन िचा घटाउनु, सेवा प्रवाहिा गुणस्तररयता राख्नु र 

सावाजलनक सेवािा सवैको पहुाँच स्थालपत गना सङ्गठन संरचनािाई चुस्त राम्बिनु अलहिेको आवश्यकता हो ।  

 

यस नगरपालिकािा कायावोझका आिारिा सालवकका शािा तथा ईकाईहरुिाई चुस्त रुपिे काय गनाका िालग 

तपलशि बिोलजिका शािा तथा शािा अन्तगातका ईकाइहरुको प्रस्ताव गररएको छ ।सो सिम्बन्ध संगठन संरचना 

र तेररज अनुसूचीिा देहाय बिोलजि रहने छ।  

३.२.  कृष्णनगर नगरपालिकाका अन्तगात रहेका शािा, उपशािा र इकाईहरु 

प्रशासन शािा   

• प्रशासन उप-शािा 

• राजस्व उप-शािा 

• योजना तथा अनुगिन उप-शािा 

• कानून इाकाइा 

पूवाािार लवकास शािा 

• सडक, लसंचाइा तथा अन्य पूवाािार लवकास उप-शािा 

• भवन तथा वस्ती लवकास उप-शािा 

• वातावरण, तथा लवपद् व्यवस्थापन इाकाइा  

स्वास्थ्य तथा सािालजक लवकास शािा 

• सािालजक सुरक्षा तथा पम्बन्जकरण उपशािा 

• िलहिा, बािबालिका तथा सिाज कल्याण उपशािा 

लशक्षा, युवा तथा िेिकुद शािा 

आलथाक लवकाश शािा 

आलथाक प्रशासन शािा 
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• आन्तररक िेिा पररक्षण इकाई 

 

- प्राथलिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरु, आयुवेद औषिाियहरु 

-   कृलष सेवा केन्द्र/पशु सेवा केन्द्र 

वडा कायााियहरु- 1२ 

३.४ पररवतानको आवश्यकताः 

सेवा प्रवाह र आलथाक लितव्यलयताको दृलष्टबाट कृष्णनगर नगरपालिकाको उिेम्बित अनुपात राम्रो देम्बिए पलन सेवा 

प्रदान गररने दृष्टकोणिे यो अनुपात सनु्तलित छ भन्न सलकन्न । स्थानीय तहको राजस्व क्षितािाइा आिार लिने हो 

भने ७५३ स्थानीय तह िधे्य आफ्नै क्षितािे किाचारी पाल्न सके्न स्थानीय तहहरू औिािा गन्न सलकने भएकोिे 

आलथाक क्षितािाइा िध्यनजर गरी नू्यनति किाचारी सङ््खख्याबाट अलिकति सेवा लिनु पने गरी नया सङ्गठन 

संरचना र किाचारी दरबन्दी प्रस्ताव गररएको छ । 

  

यस नगरपालिकाको वालषाक आम्दानी तथा िचाको अनुपातिाई हेदाा केही किाचारीहरको दरवन्दी थप गदाा अझ 

वढी वालषाक व्ययभार पना जाने तथा जनशम्बिको िालग सिेत केन्द्र सरकारको िुि ताकु्न पने अवस्था सृजना हुन 

जाने म्बस्थती रहेको छ । केन्द्रबाट आउने सशता अनुदान सिेत यस नगरपालिकाको आम्दानी हेरी आउने संभावना 

रहेकोिे यस नगरपालिका र अन्तगातको संगठन संरचना र दरवन्दी तेररजिाई पुनराविोकन गनुा पने देम्बिन्छ । 

सालवकिा संघीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन ििाियबाट पाररत गरर पठाइएको संगठन संरचना र तेररजिा 

कलतपय शािा तथा इकाइहरुको वााँडफाड नलििेको अवस्था रहेको छ भने स्वास्थ्य सेवा, कृलष तथा पशु सेवा 

केन्द्रहरुको संगठन संरचनािाई उि संरचनािा सिेलटएको अवस्था छैन । हाि यस नगरपालिका अन्तगात 

प्राथलिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरु सिेत परेको कारण स्वास्थ्य जस्तो संवेदनलशि के्षत्रको संरचनािाई 

चुस्त दुरुस्त राख्नु पने आवश्यकता रहेको   छ । यसरी िालथ उिेम्बित लवषयहरुिाई सिेत सिेटेर संगठन 

संरचना र दरवन्दीिा पुनराविोकन गनुा पने आवश्यकता रहेको छ । 

छ।  

(क) कायाक्रिको लवशे्लषण 

 नगरपालिकाको आफ्नो नीलत, कायाक्रि, िक्ष्य र प्रलतबद्धता एवं कायाक्रिको प्रभावकारी कायाान्वयन बाट नै िक्ष्य 

अनुरुप प्रलतफि प्राप्त हुन्छ । लवद्यिान अवस्थािा नागररकिे पाउने सेवा सुलविािाई िध्यनजर गरर नगरपालिका र 

अन्तगात रहेका वडा कायाािय, स्वास्थ्य संस्था तथा कृलष तथा पशु सेवा कन्द्रहरूको क्षिता अलभवृम्बद्ध गरी सेवा 

लवस्तार गनुा आजको आवश्यकता हो । जनताको आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाह गनुा र जनताको घरदैिो सम्म 

स्थानीय सरकारको आभार पुयााउको िालग नगरपालिकाको भौलतक संरचनािा सुिार गदैजाने र सोही अनुसार 

किाचारीहरुको व्यवस्थापन गरी भूगोि र जनसंख्याको आिारिा हरेक वडा वडा सम्म लवकास लनिााणका 

कायाक्रिहरु सोही वडावाटै संचािन गना सके्न अवस्था सृजना गना तथा जनताको घर दैिोसम्म प्रशासलनक 

कायािाई पुयााउनका िालग कायाक्रि तय गरर सम्पन्न गनुा पने अवस्था रहेको छ । 

(ि) कायाबोझको लवशे्लषण 

नगरपालिकािा लदनप्रलतलदन बढ्दै गएको सेवाग्राहीको चापिाई िान्न तथा जनताका सानालतना कायाहरुिाई 

नगरपालिकासम्म िाउन पने अवस्थाको अन्त्य गदै प्रते्यक वडा कायाािय िाफा त सेवा प्रदान गनाको िालग सिेत यस 

नगरपालिका र वडा कायााियहरुको संगठन संरचना र दरवन्दीिाई कायावोझको लवशे्लषण गरर उि कायावोझको 
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आिारिा किाचारीको अनुपात लििाइ सेवा प्रवाहिा सहज वातावरण सृजना गनुा पने हन जान्छ । कलतपय वडा 

कायााियिा कािको वोझ अध्यालिक छ भने कलतपय वडा कायााियहरुिा कायावोझ अलि किी नै भएको कारण 

उि कायााियहरुिा कायावोझको आिारिा दरवन्दीको प्रके्ष्यपण गनुा पने   हुन्छ ।  

(ग)          कायाप्रकृलतको लवशे्लषण 

 सचेत र उजााशेीि िानव संशािनको लवकासबाट नै सेवा प्रवाहिा लनिारता आउने र त्यस्तो जनशम्बिबाट प्रदान 

गररने सेवािा गुणस्तररयता कायि हुने र नगरपालिकाका जनताहरुको भलवष्य उज्वि हुने हुन्छ । जनताको 

िनोभावना वुझेर स्थानीय सरकारका नीलत कायाक्रिहरु तयार गनुा र कायाान्वयन गने लवषय अत्यनै्त सिेदनलशि 

लवषय हो । यस्तो संबेदनशीि लबषयिा काि गने  किाचारीहरूको कायाप्रकृलत अत्यन्त गम्भीर ढङ्गको हुन्छ । 

त्यसैिे कायाप्रकृलतको आिारिा प्रते्यक किाचारीको कािको लववरण तयार गरी सोही अनुरुप काया अगालड 

वढाउनको िालग यथेष्ट किाचारीहरुको आवश्यकता पदाछ । प्रते्यक किाचारीिे हप्तािा कम्बििा पलन ४० घण्टाको 

कािको workload  पुगे्न गरी कायाक्रि, कायावोझ र कायाप्रकृलतको आिारिा संगठन संरचना र दरवन्दी प्रस्ताव गनुा 

पने हुन्छ । 
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भाग ४: प्रस्तावित संगठन र दरिन्दीको व्याख्या 

४.१ प्रस्तालवत सगठन संरचनाको व्याख्या 

नगरपालिकाको सालवकको संगठन संरचना र दरवन्दी, सालवकिा रहेका स्वास्थ्य चौकी, कृलष तथा पशु सेवा 

केन्द्रका संरचनाहरुिाई जनताको सहज पहुाँच हुने स्थानिा स्थापना गनुा र भै रहेका संगठनिाई कायावोझ र 

कायाप्रकृलत अनुसार रुपान्तरण गने तथा सालवकको दरवन्दीिाई हरेक वडा सम्म सेवा पुयााउनका िालग कलठन 

भैरहेको पररप्रक्ष्यिा किीिा पलन स्थानीय जनतािाई आफनो घरदैिोसम्म स्थानीय सरकारको अनुभुती 

लदिाउनका िालग यस नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरवन्दीिाई पुनराविोकन गनुा पने आवश्यकता परेको 

छ ।  स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को व्यवस्था बिोलजि  स्थानीय तहिा रहने संगठन संरचना, सो 

संरचनािे  प्रदान गने सेवाहरु  र त्यस्ता संरचनाहरु लनयिन गने काया सिेत गनुा पने हुन्छ । 

नगरपालिकाको बतािान आवश्यकता अनुरुप नगरपालिकाको सङ्गठनको इाकाइगत सङ्गठन संरचना ढााँचाहरु, 

वडा कायााियको सङ्गठन संरचना, शािा र सो अन्तगताका उपशािा दरवन्दी तालिका र आवश्यक तहगत 

दरबन्दी सङ््खख्या अनुसूची  दरवन्दीको  लवववरण  अनुसूमच-५  देख्यि अनुसूमच ८ सम्म प्रस्ताव गररएको छ । 

जसिधे्य  नगरपालिका अन्तगात रहने किाचारीको मिमिय मिशे्लषण अनुसूची ७ िा देिाइएको छ । यसैगरी 

शािाको कायालववरण अनुसूची १०,  प्रते्यक पदको कायतमििरण अनुसूमच १६, वडा कायााियका कितचारीको 

कायतमििरण अनुसूची १७ र स्वास्थ्य तफा को कायालववरण अनुसूची १८ िा उिेि गररएको   छ ।   

काया लजमे्मवारीको लहसाबिे किाचारी सङ््खख्या कि गरेर पलन सेवा प्रवाह गना सलकने गरी किाचारी दरबन्दी, शािा 

(इकाइ ) र उपशािा प्रस्ताव गररएको छ । 

४.२ प्रस्तालवत दरवन्दी लववरणको व्याख्या 

प्रस्तालवत सङ्गठन संरचना अनुसार कायापालिकाको कायााियिा रहने ८ वटा शािा, उपशािा १६ तथा नगरप्रहरी 

१, स्वास्थ्य चौकी १०, आयुवेद इकाइ-१, शहरी स्वास्थ्य इकाइ २ रहेका छन । यस वाहेक १२ वटा वडा कायााियिा 

जम्मा २४ दरवन्दी सिेतको  प्रलतवेदनिा सिावेश गररएको छ । 

उिेम्बित दरबन्दी भन्दा वाहेक रहने गरी नगरकायापालिका लभत्र रहने नगर प्रहरी तथा शे्रणी लवहीन पदहरू 

कायाािय सहयोगी २२ जना स्वास्थ्य चौकीिा सिेत र हल्का सवारी चािकको दरवन्दी सङ््खख्या  ४ तथा हेभी 

सवारी चािक ३ रहेको र त्यस्ता पदहरुिा स्थायी किाचारी कायारत नरहेको अवस्थािा सेवा करारबाट पदपूलता गना 

सलकने छ ।  

 ४.३ आलथाक व्ययभार 

किाचारीको प्रस्तालवत दरबन्दीको िालग तहगत तिविानका आिारिा व्यहोनुा पने तिब भिा किाचारी संचय 

कोष िगायतका दालयत्व सलहतको वालषाका व्ययभार देहायका आिारहरुिा लवशे्लषण गररएको छ ।  

• आव ०७७।७८ देम्बि िागु भएको नयााँ तिबिानिा आिाररत रहेको । 

• आवश्यक तिब िचा लहसाव गदाा १ वषाका िालग १४.२ िलहनाको गणना गररएको । 

• लनवृलिभरणको िालग आवश्यक पने िचा लवशे्लषण नगररएको । 

 

आलथाक व्ययभार सिम्बन्ध लवसृ्तत लववरण अनुसूची – ७ िा राम्बिएको छ । 
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अनुसूची १: लवद्यिान संगठन संरचना 

कृष्णनगर नगरपामिका, कमपििसु्त 

नगरकायतकामिकाको कायातियको मिद्यिान संगठन संरचना 

पूिातिार मिकास शािा 

लस.लड.ई.,9/10औ ं(इम्बन्ज./लस.)-1 

सडक, मसंचार्त तथा अन्य पूिातिार 

मिकास उप-शािा 

ईम्बन्ज., 6औ ं(इम्बन्ज./लस.)-१ 

सब-ईम्बन्ज, ५औ ं(इम्बन्ज./लसलभि)-1 

भिन तथा िस्ती मिकास उप-शािा 

ईम्बन्ज.,7/8औ(ंइम्बन्ज./लस./लब.आ.)-१ 

अलिन,चौथो(इम्बन्ज./सभे.)-१ 

सब-ईम्बन्ज, ५औ ं(इम्बन्ज./लसलभि)-1 

िातािरण, तथा मिपद् व्यिस्थापन 

र्तकार्त 

सहायक५ औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

िडा कायातियहरु-1२ िटा 

सहायक ५औ ं(प्र./सा.प्र.)-५ 

सब.इम्बन्ज, ५ औ(ंइा./लस.)-5  

सहायक, चौथो (प्र./सा.प्र.)- ७ 

अ.सव.इम्बन्ज. चौथो (इम्बन्ज./लस.)-७ 

आमथतक मिकास शािा 

अलिकृत.,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 

सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)१ 

आमथतक प्रशासन शािा 
िेिा अलिकृत,७/८औ ं(प्र./िे.)-१ 

िे.पा., ५औ(ंप्र./िे.) -१ 

स.िे.पा.,चौथो(प्र./िे.) -1 

 

 

स्वास्थ्य तथा सािामजक 

मिकास शािा 

ज.स्वा.अलिकृत,७/८/औ(ंस्वा.)-१ 

प.हे.न.,5/6औ(स्वा./क.न.)-1 

हे.अ.,5/6औ(ंस्वा./हे.इा .)-१ 

सािामजक सुरक्षा तथा 

पख्यजजकरण उप-शािा 

सहायक५औ(ंप्र./सा.प्र.)-१ 

िमहिा, बािबामिका तथा सिाज 

कल्याण उप-शािा 

िलहिा लवकास लनररक्षक,५औ ं(लवलवि)-1 

स.ि.लव.लन.,चौथो(लवलवि)-1 

स्वास्थ्य र कृमष/पशु तफत का मनकायहरु: 

- प्राथलिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरु, आयुवेद औषिाियहरु, शहरी 

स्वास्थ्य केन्द्रहरु 

- कृलष लवकास शािा  

- पशु सेवा केन्द्र:- ………….. 

  

 

 

आन्तररक िेिा पररक्षण 

र्काई 

आ.िे.प.अलिकारी,६औ(ंप्र./िेिा)-१  

 

मशक्षा, युिा तथा िेिकुद 

शािा 

अलिकृत,9/10औ(ंलशक्षा/लश.प्र.)-१ 

अलिकृत,७/८/औ(ंलशक्षा/लश.प्र.)-१ 

प्रा.स.,५औ ं(लशक्षा/लश.प्र.)-१ 

 

प्रिुि प्रशासकीय अमिकृत  

१०औ ंतह(प्र./सा.प्र.)-१ 

आलथाक लवकास, सािालजक लवकास, पुवाािार लवकास र 

वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन सलिलत 

 

िेिा, लविायन, सुशासन तथा अन्य सलिलत 
नगरसभा 

 

प्रिुि 

नगर कायापालिका 

उपप्रिुि न्यामयक समिमत 

प्रशासन, योजना तथा अनुगिन 

शािा 

अलिकृत.,७/८/औ ं(प्र./सा.प्र.)-१ 

कम्प्युटर अपरेटर,५औ(ंलवलवि)-1 

प्रशासन उप-शािा 

सहायक,5औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 

सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

राजस्व उप-शािा 

अलिकृत,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 

सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

योजना तथा अनुगिन उप-शािा 

अलिकृत,6औ ं(प्र./सा.प्र.)-1 

सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

कानून र्तकार्त 

सहायक,चौथो(प्र./सा.प्र.)-१ 

 



23 

 

अनुसूची २: लवद्यिान दरवन्दी तेररज 

कृष्णनगर नगरपामिका, कमपििसु्त 

नगर कायतपामिकाको कायातियको मिद्यिान दरिन्दी तेररज 

क्र.सं. पद तह सेिा सिूह उपसिूह 
स्वीकृत 

दरिन्दी 

अन्य सेिाबाट 

सिायोजन हुने 

दरबन्दी 

बााँकी 

दरबन्दी 
कैमफयत 

1 प्रिुि प्रशासकीय अलिकृत  10 प्रशासन सा.प्र.   1       

2 अलिकृत 9/10 लशक्षा लश.प्र.   1   1   

3 लस.लड.इा. 9/10 इम्बन्ज. लसलभि   1   1   

4 अलिकृत 7/8 प्रशासन सा.प्र.   1   1   

5 िेिा अलिकृत 7/8 प्रशासन िेिा   1   1   

6 अलिकृत 7/8 लशक्षा लश.प्र.   1   1   

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

8 इम्बन्जलनयर 7/8 इम्बन्ज. लसलभि लव.ए.आ. 1   1   

9 इम्बन्जलनयर 7/8 इम्बन्ज. लसलभि   1   1   

10 आ.िे.प. अलिकृत 6 प्रशासन िेिा   1   1   

11 अलिकृत 6 प्रशासन सा.प्र.   3   3   

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

13 हेल्थ अलससे्टन्ट 5/6 स्वास्थ्य हे.इा .   1   1   

14 सहायक 5 प्रशासन सा.प्र.   5   5   

15 िेिा सहायक 5 प्रशासन िेिा   १   1   

16 प्रा.स. 5 लशक्षा लश.प्र.   1   1   

17 सव-इम्बन्जलनयर 5 इम्बन्ज. लसलभि   2   2   

18 कम्प्युटर अपरेटर 5 लवलवि     1   1   
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19 िलहिा लवकास लनरीक्षक 5 लवलवि     1   1   

20 सभेक्षक 5 इम्बन्ज. सभे   1   1   

21 सहायक 4 प्रशासन सा.प्र.   3   3   

22 स.िे.पा. 4 प्रशासन िेिा   1   1   

23 सहायक िलहिा लवकास लनरीक्षक 4 लवलवि     1   1   

कायातिय तफत  जम्मा 32 0 31   

िडा कायातिय (12 िटा)     0   

1 सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र.   ५   5   

2 सव-इम्बन्जलनयर ५ औ ं इम्बन्ज. लसलभि   ५   5   

3 सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र.   ७   7   

4 अ. सव-इम्बन्जलनयर चौथो इम्बन्ज. लसलभि   ७   7   

5 िुम्बिया तेस्रो प्रशासन सा.प्र.       0   

िडा कायातिय तफत  जम्मा २४ 0 २४   

कुि जम्मा ५६ १४ ४१   

नोटः कुनै स्थानीय तहिा तृतीय तहको किाचारी कायारत भएिा लनजिाई स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसारको लिल्दो चौथो तहिा कािकाज िगाउन सलकनेछ । त्यस्तो पदिा कायारत किाचारी जुनसुकै 

कारणबाट ररि भएिा सो पद स्वतः िारेज हुनेछ। 

संगठन संरचना लभत्र नपरेका सरसफाई, दिकि सञ् चािन, एिुिेन्स सञ् चािन, नगर प्रहरी जस्ता स्थायी किाचारीिाई हाि कायारत रहेकै पदिा कािकाज िगाउन सलकनेछ र त्यस्ता पदिा कायारत 

किाचारी कुनै कारणबाट ररि भएिा स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ अनुसार कािकाज गराउनु पनेछ । 

स्थानीय तहिा सिायोजन भएका िा.पा.स.टे. चौथो र पााँचौ किाचारीहरुिाई लनजहरुको शैलक्षक योग्यता सिेतको आिारिा सब-ई., अ.स.ई. वा प्रा.स. को पदिा कािकाज िगाउन सलकनेछ । 

यस दरवन्दी भन्दा बाहेक नगरपालिकाका स्थायी किाचारीहरुिे नगरपालिकािे िटाए बिोलजिको काि गनुा पने छ । 
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अनुसूची ३: लवद्यिान प्राथलिक स्वा.केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीको संगठन संरचना र तेररज 

कृष्णनगर न.पा िा रहेका सामिकिा   स्वास्थ्य चौकीहरुको मििरण र दरिन्दी अिस्था 

 

स्वास्थ्य चौकीहरु र दरिन्दी 

स्थानीय तहको नाि 

हे
.अ

. 

(५
/६

/७
 

त
ह

) 

अ
.हे

.ब
. 

(४
/५

/६
 

त
ह

) 

अ
.न

.ि
ी.

 

(४
/५

/६
 

त
ह

) 

ज
म्म

ा 

कृष्णनगर न.पा.१० वटा स्वास्थ्य चौकी (प्रते्यक स्वास्थ्य चौकीको 

दरवन्दी 
१ 2 २ 5 

आयुवेद औषिािय 1 आयुवेद 1 आयुवेद 1 आयुवेद 3 
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कृष्णनगर न.पा को मिद्यिान कृमष तथा पशु सेिा केन्द्रको दरिन्दीको अिस्था 

कृमष तफत  

स्थानीय तह 

अलिकृत ९/१० 

नेपाि कृलष सेवा 

अलिकृत ७/८ 

नेपाि कृलष सेवा 

सहायक पााँचौ 

नेपाि कृलष सेवा 

सहायक चौथौ ं

नेपाि कृलष सेवा जम्मा 

कृष्णनगर नगरपालिका ० १ २ १ ४ 

पशु तफत  

 

स्थानीय तह 

अलिकृत 

९/१०  

कृलष 

(िापोडेडे)  

अलिकृत 

९/१०  

कृलष 

(भेट)  

अलिकृत 

९/१०  औ 

कृलष 

(भेट)  

अलिकृत 

7/8  कृलष 

(िापोडेडे)  

अलिकृत 

७/८  

कृलष 

सेवा 

(ित्स्य)  

स पााँचौ ं

कृलष 

(भेट)     

प स्वा 

प्रा 

स पाचौ 

कृलष 

(िापोडेडे)     

प स्वा प्रा 

स चौथो 

कृलष 

(ित्स्य)     

प स्वा  

स चौथो  

कृलष/ 

भेट ना 

प स्वा  

स चौथो  

कृलष/ 

िापोडेडे 

ना प 

स्वा 

जम्मा 

कृष्णनगर नगरपालिका - - - १ - १ १ - १ १ ५ 
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अनुसूची ४: नगरपालिकाको प्रस्तालवत संगठन संरचना(शािा/उपशािा) 

कृष्णनगर नगरपामिका, कायतपामिका कायातियको प्रस्तामित सङ्गठन संरचना 

शािा तथा उपशािाको मििरण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

अनुसूची ५: नगरपालिकाको प्रस्तालवत संगठन संरचना 

कृष्णनगर नगरपामिकाको प्रस्तामित सङ्गठन संरचना (शािा र सो अन्तगततका उपशािा) 
 

शा

नगरसभा सभाबाट गवठत सविवतहरू 

िडा सविवतहरू 

 

विषय के्षत्रगत सविवतहरू 
नगर कार्यपाविका 

नगर प्रमुख 

नगर उपप्रमुख 

प्रमुख प्रशासकीर् अविकृत 
 न्यावयक सविवतको सवििालय 

को सवििालय 

 स्वास्थ्य तथा सामाविक 

विकास शाखा 
 
 

 पूिायिार विकास 

शाखा 
प्रशासन तथा  व्यिस्थापन 

शाखा 
 

आवथयक विकास शाखा 

 

आवथयक प्रशासन 

शाखा 

 

वशक्षा, रु्िा खेिकूद तथा 

संसृ्कवत विकास शाखा 

िाध्यविक तथा 

आधारभूत विक्षा 

उपिाखा 

जनस्वास्थ्य प्रिधधन तथा 

व्यिस्थापन उपशािेा 

 

प्रशासन उपशाखा 

 
आवथधक 

प्रिासन (लेखा )

उपिाखा 

राजस्व उपिाखा 

सडक,वसिाइ तथा अन्य 

पूिाधधार विकास उपिाखा 

 

 
युिा,खेलकुद,संसृ्कवत 

तथा पयधटन उपिाखा 
योजना तथा अनुगिन उप-

िाखा 
 

आिास,भिन तथा 

नक्शापास उपिाखा 
 

 

कृवष विकास 

िाखा 

कानून उपिाखा 

सहकारी,उद्योग,श्रि तथा 

रोजगार उपिाखा 

आन्तररक  िेखापररक्षण 

उपशाखा 

िातािरण,सरसफाइध  तथा 

विपद व्यिस्थापन उपिाखा 

सािावजक सुरक्षा तथा 

पंजीकरण उपिाखा 

 

 

िवहला,बालबावलका तथा 

सािावजक सिािेिीकरण  

उपिाखा 

 

 

िडा कायाधलयहरु १२ 

पिुपक्षी विकास 

िाखा 

स्वास्थ्य चौकी १० 
 
 

आरु्िेद औषिािर् १ 

 
 

नगर प्रहरी 

 नगरसभा 
सभाबाट गवठत सविवतहरू 

िडा सविवतहरू 

 

विषय के्षत्रगत सविवतहरू 
नगर कार्यपाविका 

नगर प्रमुख 
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 अनुसूची ६: नगरपालिकाको प्रस्तालवत दरवन्दी तेररज 

कृष्णनगर नगरपामिका, कमपििसु्त 

नगर कायतपामिकाको कायातियको प्रस्तामित दरिन्दी तेररज 

क्र.सं. पद तह सेिा समूह उपसमूह 
साविक स्वीकृत 

दरिन्दी 

थप घट कार्म 

दरिन्दी कैविर्त 

१ प्रिुख प्रिासकीय अवधकृत  ९/१० औ प्रिासन सा.प्र.   १ 
० ० १ 

 नेपाल सरकार 

२ अवधकृत ९/१० औ विक्षा वि.प्र.   १ 
० १ ० 

  

३ वस.वड.इध . ९/१० औ इन्जज. वसवभल   १ 
० १ ० 

  

४ आ.ले.प. अवधकृत ७/८ औ प्रिासन लेखा   १ 
० १ ० 

 

५ अवधकृत ७/८ औ प्रिासन सा.प्र.   १ 
० १ ० 

  

६ अवधकृत ६/७/८ औ प्रिासन सा.प्र.   ० 
५ ० ५ 

 

७ जनस्वास्थ्य अवधकृत ६/७/८ औ स्वास्थ्य ज.स्वा.   १ 
० ० १ 

  

८ लेखा अवधकृत ६/७/८ औ प्रिासन लेखा   १ 
० ० १ 

 

९ इन्जजवनयर ६/७/८ औ इन्जज. वसवभल जनरल १ 
 १ ० 

 

१० इन्जजवनयर ६/७/८ औ इन्जज. वसवभल जनरल ० 
१ ० १ 

 

११ इन्जजवनयर ६/७/८ औ इन्जज. वसवभल वि आर १ 
० ० १ 

 

१२ आ.ले.प. अवधकृत ६/७ औ प्रिासन लेखा   ० 
१ ० १ 

  

१३ अवधकृत 
६/७ औ 

कानून    ० 
१ ० १  

१४ अवधकृत ६/७/८ औ कृवष कृवष   १ 
० ० १ 

 

१५ अवधकृत ६/७/८ औ कृवष ित्स्य   १ 
० ० १ 

 

१६ अवधकृत 
६/७ औ 

कृवष पिु   १ 
० ० १ 
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क्र.सं. पद तह सेिा समूह उपसमूह 
साविक स्वीकृत 

दरिन्दी 

थप घट कार्म 

दरिन्दी कैविर्त 

१७ अवधकृत 
६७/८ औ 

विक्षा वि.प्र.   १ 
० ० १  

१८ हेल्थ अवससे्टन्ट/वसअहेि ६ औ स्वास्थ्य हे.इध .   १ 
० ० १  

१९ प.हे.न. ५/६ औ स्वास्थ्य क.न.   १ 
० ० १  

२० सि-इन्जजवनयर ५ औ इन्जज. वसवभल जनरल २ 
० ० २  

२१ सहायक ५ औ प्रिासन सा.प्र.   ५ 
१ ० ६  

२१ सहायक ५ औ प्रिासन लेखा   १ 
० ० १  

२२ प्रा.स. ५ औ विक्षा वि.प्र.   १ 
० ० १  

२३ कम्प्युटर अपरेटर ५ औ विविध     १ 
३ ० ४  

२४ 
सहायक 

५ औ कृवष 
कृलष प्रसार 

 २ 
० ० 

२  

२५ सहायक  
५ औ कृवष 

भेट 
 १ ० ० 

१  

२६ 
सहायक  

५ औ कृवष 
िापोडेडे 

 १ ० ० 
१  

२७ 
सहायक  

५ औ कृवष 
ित्स्य 

 १ 
० ० 

१  

२८ िवहला विकास वनरीक्षक ५ औ विविध     १ 
० ० १  

२९ अविन िौथो इन्जज. सभे   १ 
० ० १  

३० सहायक 
िौथो 

प्रिासन सा.प्र.   ३ 
० १ २  

३१ स.ले.पा. 
िौथो 

प्रिासन लेखा   १ 
० ० १  

३२ 
सहायक िवहला विकास 

वनररक्षक 

िौथो 
विविध     १  

० ० १  

३३ सहायक 
िौथो कृलष कृलष प्रसार 

 २ 
० ० 

२  

३४ सहायक 
िौथो कृलष  भेट 

 १ 
० ० 

१  
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क्र.सं. पद तह सेिा समूह उपसमूह 
साविक स्वीकृत 

दरिन्दी 

थप घट कार्म 

दरिन्दी कैविर्त 

३५ सहायक 
िौथो कृलष  िापोडेडे 

 १ 
० ० 

१  

कार्ायिर् तिय  िम्मा ४१ ७ ६ ४७   

नोट: कृवष र पशु तिय को दरिन्दी साविक दरिन्दीमा समािेश नभएको र हाि समािेश गररदा साविक दरिन्दी ४१ हुन गएको । 

िडा कायातिय (१२ िटा)  

१ 
वडा सलचव 

४/५/६  प्रशासन  सा.प्र.  १२ 0 0 १२ 

२ 
अलसषे्टन्ट सव इम्बन्जलनयर/  सव 

इम्बन्जलनयर ४/५/६  इम्बन्ज लसलभि 
 १२ 0 0 १२ 

िडा कायातिय तफत  जम्मा   २४ 0  २४ 

कूि    ६५   ७१ 

ििेट प्रर्ोिनका िावग करार सेिाको दरिन्दी वििरण (कार्ायिर्, िडा तथा स्वास्थ्य चौकी तिय ) 

क्र .सं.  पद नाि शे्रणी/तह सेिा / सिूह प्रस्तामित दरिन्दी कैमफयत 

१  नगर प्रहरी रा.प.अनं म्बद्धतीय सरह लवलवि १  

२ नगर प्रहरी शे्रणीलवलहन लवलवि ७  

३ हेभी सवारी चािक शे्रणीलवलहन  ३  

४ ह.स.चा शे्रणीलवलहन  ४  

५ कायाािय सहयोगी शे्रणीलवलहन  २२  

 जम्मा   37  

 

स्वास्थ्य चौकी संिा -९ र शहरी स्वास्थ्य र्कार्-२   

१ 
हे.अ./ लस..अ.हे.ब./अ.हे.ब.   4/५/6 स्वास्थ्य/ हे .इा .  हे .इा .   २० 

२ 
लस. अ.न.िी./अ.न.िी.   4/५/6 स्वास्थ्य/क .न .  ज न  २० 
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जम्मा ४० 

 
नोट : 

२. क.अ., का.स. ह.स.िा जस्ता पदहरु स्थायी पदपूवतध नभएको अिस्थािा करार सेिािा वलन सवकने छ । 

साथै नगरपावलकाको आन्तररक राजस्व आम्दानीका आधारिा आिश्यकता अनुसार अन्य किधिारी करार सेिाबाट वलन सवकनेछ । 
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अनुसूची ७: नगरपालिका र अन्तगातको प्रस्तालवत दरवन्दीको लवलिय लवष्िेषण 

कृष्णनगर नगरपामिका, कायतपामिका कायातियको 

प्रस्तामित दरिन्दीको मिमिय मिष्िेषण 

 

क्र. सं. शे्रणी/तह 
प्रस्तामि

त 

दरिन्दी 

िामस

क 
िामषतक जम्मा बामषतक जम्मा 

कुि जम्मा 

दामयत्व 

शुरु तिब 

से्कि 
गे्रड 

क.सं.कोष 

थप 

बीिा 

थप 

िहंगी 

भिा 

पोशाक 

भिा 

िामषतक 

चाडतपित 

िचत 

िामषतक 

   

1 प्रिुि प्रशासकीय अलिकृत-9/10 औ ं १1 40380 6730 4711 400 2000 10000 41726 105947 1271364 1271364 

3 अलिकृत-७/८ औ ं(प्र.) २ 37870 6730 3913 400 2000 10000 39132 100045 1200540 2401080 

4 अलिकृत-७/८ औ ं(प्रा.) १ 37870 6730 3913 400 2000 10000 39132 100045 1200540 1200540 

5 अलिकृत-६/७/८ औ ं(प्र.) ७ 37870 6730 3913 400 2000 10000 39132 100045 1200540 8403780 

6 अलिकृत-६/७ औ ं(प्रा.) ६ 37870 6730 3913 400 2000 10000 39132 100045 1200540 7203240 

7 अलिकृत-६ औ ं(प्रा.) २ 35990 6730 3719 400 2000 10000 37190 96029 1152348 2304696 

8 सहायक-५ औ ं)प्र.) ७ 28200 6730 2914 400 2000 10000 29140 79384 952608 6668256 

9 सहायक-५ औ ं)प्रा.) ८ 28200 6730 2914 400 2000 10000 29140 79384 952608 7620864 

10 सहायक-४ औ ं)प्र.) ३ 26610 6730 2750 400 2000 10000 27497 75987 911844 2735532 

11 सहायक-४ औ ं)प्रा.) ७ 26610 6730 2750 400 2000 10000 27497 75987 911844 6382908 

  कायााियतफा  जम्मा ४४ 337470 67300 35410 4000 20000 100000 348718 912898 10954776 46192260 

िडा कायाधलय )१२ िटा(                       

1 सहायक-4/५/6 औ ं(प्र.) 12 28200 4700 2914 400 2000 10000 29140 77354 928248 11138976 

3 सहायक-४/5/6 औ ं)प्रा.) 12 26610 4700 2750 400 2000 10000 27497 73957 887484 10649808 

  वडा कायााियतफा  जम्मा 24 109620 4700 11327 1600 8000 40000 113274 288521 3462252 83094048 

स्वास्थ्य चौकी संिा -९  शहरी स्वास्थ्य र्कार्-२ 

mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
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1 सहायक-5/6/7 औ ं 12 28200 4700 2914 400 2000 10000 29140 77354 928248 11138976 

  सहायक-4/५/6 औ ं 12 28200 4700 2914 400 2000 10000 29140 77354 928248 11138976 

3 सहायक-४/5/6 औ ं 15 26610 4700 2750 400 2000 10000 27497 73957 887484 13312260 

  वडा कायााियतफा  जम्मा ४१ 109620 4700 11327 1600 8000 40000 113274 288521 3462252 135027828 

  कूि जम्मा १११ 164430 14100 16991 2400 12000 60000 2E+05 439832 5277984 264314136 

             
सेिा करार तिय             

१ 
रा.प.अनं 

प्रथि सरह 
१ 28200 

      
2000 10000 28200 68400 820800 820800 

२ 
शे्रणीलवलहन 

प्रहरी जवान 
७ 22122 

      
2000 10000 22122 56244 674928 4724496 

३ 

शे्रणीलवलहन 

हेभी सवारी 

चािक 

३ 22122 

      
2000 10000 22122 56244 674928 2024784 

४ 

शे्रणीलवलहन 

सवारी 

चािक 

४ 22122 

      
2000 10000 22122 56244 674928 2699712 

५ 

शे्रणीलवलहन 

कायाािय 

सहयोगी 

२२ 22122 

      
2000 10000 22122 56244 674928 14848416 

िम्मा ३७ 116688 0 0 0 10000 50000 116688 293376 3520512 25118208 

mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
mailto:=@sum(F5:G5
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अनुसूची ८: संगठन संरचनािा आिाररत शािा उपशािा तथा इकाइको लववरण 

नगरपामिकाको सङ्गठन संरचनािा आिाररत शािा तथा र्तकार्तको मििरण 
कृष्णनगर नगरपालिकाको प्रस्तालवत नयााँ सङ्गठन संरचना अनुसार कायापालिकाको कायाािय अन्तगात देहाय 

बिोलजिका शािाहरू तथा इाकाइा रहनेछन । सो अनुसार प्रते्यक शािा अन्तगता लनम्नानुसार उपशािाहरूको रहने छ । 
 

१.प्रशासन तथा व्यवस्थापन शािा 

क) प्रशासन, योजना तथा अनुगिन लवकास उपशािा 

 ि) िरीद तथा भण्डार उपशािा ( िरीद इाकाइ सिेतको काि गने ) 

ग) कानून उपशािा 

घ) राजस्व उपशािा 

 घ)  सूचना प्रलवलि तथा अलभिेि उपशािा 

 ङ्ख) वडा कायााियहरू ( १२ वटा ) 

२. पूवाािार लवकास शािा 

 ि) सडक लसचाई तथा अन्य पूवाािार लवकास उपशािा 

 ग) आवास,भवन तथा नक्शापास उपशािा 

 घ) वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन उपशािा 
 

३.लशक्षा,संसृ्कलत, पयाटन तथा िेिकूद शािा 

 क) िाध्यलिक तथा आिारभूत लशक्षा उपशािा 

 ि) लशक्षा,िेिकूद, संसृ्कलत तथा पयाटन उपशािा 

 ग) सरकारी तथा संस्थागत लवद्याियहरु 

४.स्वास्थ्य तथा सािालजक लवकास शािा 

 क) जनस्वास्थ्य उपशािा 

ि) िलहिा,बािबालिका तथा सिालजक सिावेशीकरण उपशािा 

 ग) सािालजक सुरक्षा तथा पलञ्जकरण उपशािा 

 घ) स्वास्थ्य चौकी,  तथा शहरी स्वास्थ्य इकाइ 

   ५. आलथाक लवकास शािा 

   क) सहकारी,उद्योग,श्रि तथा रोजगार उपशािा 
 

 ६. आलथाक प्रशासन शािा 

क) आलथाक प्रशासन ( िेिा ) उपशािा 

ि) आन्तररक िेिापररक्षण उपशािा 

 ७. कृलष लवकास शािा 

 ८. पशु लवकास शािा 
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अनुसूची ९: संगठन संरचनािा आिाररत शािा उपशािा तथा इकाइको लववरण 
 

अनुसूची १०: शािा उपशािा तथा इकाइको कायालववरण 

नगर कायतपामिका कायातियको सङ्गठन संरचनािा आिाररत शािाहरू/ र्तकार्त   

अन्तगतत उपशािाहरूको कायतमििरण देहाय अनुसार हुनेछ । 

 

१. प्रशासन तथा व्यवस्थापन शािा :  

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीलत,िापदण्ड,सेवा शता लनिाारणि तथा लनयिन, 

• कायााियको दैलनक प्रशासन सञ्चािन िगायत किाचारी प्रशासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून बिोलजि गना तोलकएका 

सवै कािहरू  

• कायाािय र अन्तगात इाकाइहरूको शाम्बन्त सुरक्षा, पािोपहरा, सरसफाइा व्यवस्था 

• सावाजलनक लवदा, उत्सव, जात्रा, पवा, उपािी तथा लवभूषण सम्वम्बन्ध कािहरू , 

• कायाािय र अन्तगात कायारत सवै किाचारी तथा पदालिकारीहरूको क्षिता लवकास सम्वम्बन्ध कायाक्रि तजुािा तथा 

कायाान्वयन , 

• कायापालिका बैठक िगायत लवलभन्न सलिलत उपसलिलतहरूको बैठक व्यवस्थापन, लनणाय पुम्बस्तका तयारी,लनणाय 

प्रिाणीकरण, लनणाय लवतरण, लनणाय सावाजलनक गने  

• नगरपालिकाको तफा बाट लििाउनु पने लशष्टाचार व्यवहार सम्वम्बन्ध कािहरू तथा अन्तराालष्टर य र रालष्टर य सम्वन्धका सवै 

लकलसिका कािहरू  

• बालषाक िरीद योजना तयारी तथा स्वीकृत सम्वन्धी काि, सावाजलनक िरीदका िालग शािा,उपशािागत िांग संकिन, 

तोलकए बिोलजि सावाजलनक िरीद प्रकृया प्रारम्भ गने ,  

• सवै प्रकारका लजन्सी िािसािानको िगत अध्यावलिक गने, सािान आपूती तथा भण्डारणको उचीत व्यवस्था, 

िािसािानहरूको ििात संभार तथा सावाजलनक सम्पिीको व्यवस्थापन एवं संरक्षण सम्वन्धी काि, बालषाक लजन्सी 

लनरीक्षण गराइ बालषाक प्रलतवेदन तयार गरी पेश गने। 

• सावाजलनक िरीद लनयिाविी बिोलजि िरीद इाकाइको काया लजमे्मवारी लभत्रका कािहरू । 

• नगरको सरसफाइा सम्वम्बन्ध कािहरू,फोहर व्यवस्थापन, जनचेतनािूिक कािहरू, हररयािी प्रवद्धान तथा संरक्षणका 

कािहरू , 

• नगर स्तरीय लवपद व्यवस्थापन सलिलतको सलचवाियको काि, लवपद व्यवस्थापन सम्वम्बन्ध वालषाक कायाक्रि तजुािा, 

संस्थागत सिन्वय , 

• नगरस्तरिा रहेका सािालजक सङ्घसंस्थाहरू (गैसस, सािुदालयक संस्थाहरू) को दताा, नवीकरण तथा लनयिन सम्वन्धी 

कािहरू , 

• टोि लवकास सलिलतहरूको दताा िगायत सािालजक के्षत्र िलक्षत कायाहरूको सिन्वय,सहकायाको िालग नीलतलनयि 

तजुािा , 

• सरकारी तथा गैर सरकारी के्षत्र लवच सािालजक लवकास र सशम्बिकरणका िालग सहकाया र सिन्वय सम्वन्धी काि । 

लवलभन्न गुठी, टर ष्ट एवं कोषसंग जनलहतका िालग सहकाया गने । 

• बारूण यि सञ्चािनको व्यवस्था, एमु्विेन्स व्यवस्थापन तथा नागररकको जीउिनको सुरक्षाका िालग तोलकए बिोलजिको 

आकम्बस्मक सेवा सम्वन्धी कािहरू । 

 

 

२  पूवाािार लवकास शािा:  
• लवकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी नीलत कानून िापदण्ड तजुािा र लनयिन , 

• नगरपालिकाको आवलिक तथा दीिाकािीन लवकास गुरूयोजना लनिााण सम्वन्धी काि , 

• सहभालगतािूिक प्रकृयािा आिाररत नगर स्तरीय बालषाक योजना तजुािा सम्वन्धी कािहरू ,  

• नगरसभाबाट स्वीकृत बालषाक लवकास कायाक्रिको कायाान्वयन,उपभोिा सलिलत पररचािन, कायाक्रिको अनुगिन, 

आवलिक सिीक्षा तथा िूल्यांकन सम्वन्धी कािहरू , 

• शहरी पूवाािार लवकासका िालग यातायात गुरूयोजना तजुािा, यातायात सम्वन्धी नीलत, लनयि, िापदण्ड लनिाारण तथा 

लनयिन , 

• नगर स्तरीय सडक तथा यातायात व्यवस्था सम्वन्धी कािहरू , 

• लवद्युत,उजाा तथा सडक बिी सम्वन्धी काि , 

• लसंचाइा तथा जि उत्पन्न प्रकोप लनयिण सम्वन्धी काि , 

• सतह तथा भूिीगत िानेपानी आयोजना कायाान्वय र सुदृढीकरण सम्वन्धी काि , 
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• नगरसभाबाट स्वीकृत बालषाक लवकास कायाक्रिको लवसृ्तत आयोजना प्रलतवेदन( DPR)तयारी,  

• कायाान्वयनिा रहेका आयोजना,पररयोजना, कायाक्रििा प्रालवलिक रेिदेि तथा सुपररवेक्षणका िाध्यििे गुणस्तरीयता 

कायि गने,  

• वडा स्तरिा सञ्चािन हुने आयोजना/कायाक्रििा प्रालवलिक सेवा उपिव्ि गराउने ,  

• भू-उपयोग तथा भू बगीकरणिा आिाररत आवास तथा वस्ती लवकास सम्वन्धी कायाहरू, 

• जग्गा नापी तथा नक्शा सम्वन्धी कािहरू, 

• भूकम्प प्रलतरोिी सावाजलनक भवन तथा संरचनाको लवकास र अलभिुिीकरण , 

• भवन लनिााण सम्वन्धिा रालष्टर य भवन संलहतािा आिाररत स्थानीय भवन लनिााण िापदण्ड लनिाारण ,  

• नगर के्षत्रिा लनिााण हुने सवै लकलसिका सावाजलनक, व्यवसालयक तथा लनजी भवनहरूको स्वीकृत िापदण्डका आिारिा 

नक्शापास गरी लनिााण इाजाजत लदने र लनिााण सम्पन्न प्रिाणपत्र लदने , 

• कृष्णनगर नगर लवकास सलिलतसंग स्वीकृत नगर लवकास योजना कायाान्वयनका िालग नगरपालिकाको फोकि 

प्वाइान्टको रूपिा काि गने, 

• नगरिाइा सूचना प्रलवलि िैत्री नगरका रूपान्तरण गना संचार तथा प्रलवलि लवकासका काि गने , 

• नगरपालिकाका सवै सूचना तथा लनणाय वेभसाइाटिा अपिोड गने र अपडेट गने ,  

• एफ.एि. रेलडयो सञ्चािनको िालग इाजाजत लदने । 

• तोलकए बिोलजिका कािहरू गने ।  
 

३. लशक्षा, िेिकुद तथा संसृ्कलत लवकास शािा:  
• िाध्यलिक लवध्यािय सञ्चािनको िालग कक्षा ९ देम्बि कक्षा १२ सम्मको स्वीकृती प्राप्त सवै िाध्यलिक लवध्याियको 

शैलक्षक नीलत, लनयि, िापदण्ड, योजना लनिााण, कायाान्वयन तथा लनयिन सिन्धी कािहरू , 

• शैलक्षक लवकास, अध्ययन अध्यापनको अवस्था,पाठ्यक्रि र पाठ्यसािाग्रीको लवतरण र व्यवस्थापन, शैलक्षक प्रशासन, 

लवषयगत लशक्षकको अवस्था, लशक्षक लवद्याथी अनुपात, भौलतक पूवाािारको अवस्था िगायत नगर लशक्षा ऐन र 

लनयिाविीिे तोके बिोलजिका कािहरू , 

• िाध्यलिक तहिा लिइाने परीक्षा सञ्चािन, सिन्वय तथा अनुगिन सिन्धी कािहरू , 

• पूवा प्राथलिक ( Pre-school ) तथा आिारभूतलवद्यािय (कक्षा १ देम्बि कक्षा ८ सम्म ) सञ्चािनको अनुिलत प्राप्त 

लवद्याियको नक्शांकन, अनुिलत, सिायोजन तथा लनयिन काया, 

• प्रारंलभक बाि लशक्षा तथा लवद्यािय लशक्षा,अनौपचाररक लशक्षा,िुिा तथा वैकम्बिक लशक्षा, लनरन्तर लसकाइा  तथा लवशेष 

लशक्षा सम्वन्धी नीलत, योजना तजुािा तथा लनयिन, 

• प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यवसालयक तालििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन  

• लवद्याथी प्रोत्साहन, लवद्याथी लसकाइा परीक्षण तथा छात्रबृिी लवतरण र व्यवस्थापन, 

• आिारभूत तहिा कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन तथा सिन्वय, 

• लवद्यािय तहिा पुस्तकाियको सञ्चािन, पत्रपलत्रकाको उपिव्िता, सिुदायिा पुस्तकािय, वाचनािय, सािुदालयक 

लसकाइा तथा अध्ययन केन्द्र सञ्चािनको अवस्था र व्यवस्थापन, 

• सवै तहिा नगर स्तरीय पाठ्यक्रिको लनिाारण, नैलतक लशक्षा, वाि लवकास केन्द्र तथा पूवा प्राथलिक लवद्याियहरूको 

लवकास, लवस्तार र व्यवस्थापनको कायाहरू 

• स्थानीय स्तरिा िेिकूदको लवकास र प्रवद्धान सम्वम्बन्ध कािहरू, 

• लवलभन्न लकलसिका िेिकूद पूवाािारको लवकासका कायाक्रि तजुािा तथा िेिकूद प्रलतयोलगता आयोजनािा टेवा र 

प्रोत्साहन , 

• युवा िलक्षत लवलभन्न लक्रयाकिाप सञ्चािनका िालग स्थानीय र बाह्य सङ्घसंस्थासंग सिन्वय, सहकायाका कािहरू, 

• नगरलभत्र रहेका लवलभन्न एलतहालसक तथा सांसृ्कलतक िहत्वका घरोहरको िगत राखे्न, उचीत रेिदेि र संरक्षणका 

कायाक्रि तयार गने र लवलभन्न सरकारी र गैर सरकारी सङ्घसंस्था, गुठी, िालिाक सिूह तथा सिुदायसंग सहकाया गरी 

संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था लििाउने,  

• नगरलभत्र परापूवाकाि देम्बि िनाउदै आएको चाडपवा, जात्रा, नृत्य, बाजा, िलितकिा जस्ता पयाटकीय आकषाणका 

िौलिक संसृ्कलतको संरक्षणका कायाहरू, 

• नगरस्तरीय पयाटन नीलत, लनयि, िापदण्ड तयार गरी गुरूयोजना तजुािा तथा कायाान्वयन,   

• स्थानीय पयाटकीय तथा सांसृ्कलतक िहत्वका िठ, िम्बन्दर, गुम्वा, िस्जीदको संरक्षण, 

• प्राकृलतक वा िानव लनलिात पयाटकीय आकषाणका संरचनाहरूको लवकास, स्याहार र संरक्षण, 

• पयाटनको संभावनाका आिारिा साहलसक पयाटनको लवकासिा जोड , 

• ग्रािीण पयाटनको लवकास र लवस्तारका िालग होिसे्टको स्थापना, लवकास र लवस्तार, 

• ग्रािीण पयाटनको लवकासको िाध्यििे रोजगारी लसजाना भइा गररवी नू्यनीकरणिा टेवा पुगे्न हुदा दक्ष जनशम्बिको 

लवकासका िालग लनजी के्षत्रसंग सहकाया गने , 
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• पयाटनको लवकासिा लनजी के्षत्रिाइा आकलषात गना सावाजलनक लनजी साझेदारीिा आिाररत योजना कायाक्म पलहचान गरी 

िगानीका िालग आकलषात गने , 

• तोलकए बिोलजिका अन्य कािहरू । 
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४. स्वास्थ्य तथा सािालजक लवकास शािा:  
• आिारभूत स्वास्थ्य तथा पाररवाररक सरसफाइा सम्वन्धी नीलत, लनयि, िापदण्ड,कायायोजना तजुािा, कायाान्वयन तथा 

लनयिन सम्वन्धी कािहरू , 

• आिारभूत स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन तथा प्रबर्धदानका कािहरू, 

• नगर स्तरीय स्वास्थ्य चौकीहरूिा तोलकए बिोलजिका अत्यावश्यक औषलिहरूको भरपदो आपूतीको व्यवस्था लििाउने 

तथा अत्यावश्यक उपकरणहरूको अवस्था लनयलित जााँच गने, 

• स्वास्थ्य चौकीहरूिा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्य किीहरूको पूतीको अवस्था लनगरानी गने र किाचारीको क्षिता 

लवकासका कािहरू वालषाक कायाक्रििा सिावेश गरी सञ्चािन गने , 

• नगर स्तरीय स्वास्थ्य चौकीहरू िधे्य नू्यनति एउटा स्वास्थ्य चौकीहरूिा याथोिजी सेवा उपिव्ि गराउन पहि गने , 

• आकम्बस्मक स्वास्थ्य सेवाको भरपदो व्यवस्था लििाउने , 

• आपतकािीन स्वास्थ्य तथा िहािारी लनयिण सिन्धी कािहरू, 

• स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन , 

• जनस्वास्थ्य लनगरानी ( Public HealthSurveliance)िाइा लनरन्तरता लदने , 

• प्रबिानात्मक, प्रलतकात्मक ,उपचारात्मक, पुनस्थाापनात्मक स्वास्थ्य सेवािा जोड , 

• स्वास्थ्य बीिा िगायत स्वास्थ्य सम्वम्बन्ध सािालजक सुरक्षा कायाक्रि व्यवस्थापन,र 

• नगरपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको भौलतक लवकास तथा सेवा लवस्तार गरी स्वास्थ्य सेवािा जनताको पाँहूच बढाउने,  

• नगरपालिका स्तरीय अस्पताि स्थापना तथा सञ्चािनका िालग पहि गने , 

• दूरदराजिा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूिा सुरलक्षत िातृत्व सेवा सलहत Birthing Center सञ्चािनगरी भरपदो सेवा पु-

याउन पहि गने , 

• OutReach Clinic का िाध्यििे स्वास्थ्य सेवा भरपदो बनाउने , 

• लशशुका िालग तोलकए बिोलजिका िोपहरू सियिा नै िगाउने गरी उपिव्ि सवै स्वास्थ्यकिीहरूको पररचािन गने , 

• तोलकएको िापदण्ड अनुसार जनरि अस्पताि, नलसाङ्ख होि, उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य म्बिलनक स्थापना, दताा, सञ्चािनको 

अनुिलतका िालग स्थानीय िापदण्ड बनाइा िागु गने , 

• पोषण तथा बैकम्बिक उपचार पद्धतीको लवकास तथा लवस्तारिा पहि गने , 

• नगर स्तरिा स्थालपत सवै लकलसिका स्वास्थ्य संस्था, औषलि पसिहरूको लनयलित अनुगिन गरी नगरपालिका सिक्ष 

प्रलतवेदन पेश गने,  

• िलहिा हकलहत सम्वन्धी नीलत, लनयि, योजना तजुािा, कायाान्वयन, सिन्वय र लनयिन, 

• िलहिाको आलथाक, सािालजक, राजनीलतक सशम्बिकरण तथा क्षिता लवकासका कायाहरू, 

• सवै लकलसिका घरेिु लहंसा िगायत िैंलगक लहंसा लनवारणका िालग लनरोिात्मक, प्रवद्धानात्मक र संरक्षणात्मक उपायहरू 

अविम्वन गदै लपडीतिाइा पुन:स्थापना गराउने कािहरू , 

• एकि िलहिाको हकलहत र संरक्षण सम्वन्धी कायाहरू , 

• बािबालिका, लकशोर लकशोरीहरूको हकलहत संरक्षणका िालग स्थानीय नीलत, लनयि, कायाक्रि तजुािा तथा कायाान्वयन र 

लनयिन सम्वन्धी कािहरू , 

• बाििैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाि िवको स्थापना, बाि सञ्जाि गठन, बाि गृह स्थापना िगायत लशशु स्याहार केन्द्र र 

बाि लवकास केन्द्र व्यवस्थापनका कािहरू,असहाय बािबालिका, सडक बािबालिकाको संरक्षणको िालग बाि सुिार 

तथा पुन:स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापन, 

• जेष्ठ नागररकको िगत अध्यावलिक गने, पररचयपत्र लवतरण,स्वास्थ्य सुलविा िगायत सािालजक सुरक्षा सम्वन्धी कािहरू ,  

• अपांगता भएका व्यम्बि तथा असहाय, असिको िगत अध्यावलिक गने, पररचयपत्र लवतरण,सािालजक सुरक्षा तथा 

सुलविाको व्यवस्थापन र लवतरण सम्वन्धी कािहरू ,  

• अपांग तथा असि िैत्री पूवाािार लनिााण र सञ्चािनको व्यवस्था , 

• सािालजक सुरक्षा तथा सािालजक सिावेशीकरण सम्वन्धी स्थानीय नीलत, लनयि, िापदण्ड तजुािा , 

• सङ्घीय सरकारबाट उपिव्ि सािालजक सुरक्षा कायाक्रि अन्तगात भिा वा बृिी पाउने सवैको िगत अद्यावलिक गने, 

तोलकए बिोलजििालसक बृिी सुलविा उपिव्ि गराउने, 

• व्यम्बिगत घटना दताा ( जन्म,िृतु्य,लववाह,बसाइासराइा ,सम्वन्ध लबिेद र ििापुत्र ििापुत्री सम्वन्धी ) अलभिेि अद्यालविक र 

व्यवस्थापन, आिुलनक प्रलवलिको प्रयोगबाट घटना दतााको प्रिाणपत्र लवतरण िगायत लनयलित प्रलतवेदन प्रसु्तती , 

• सािालजक सुरक्षाको कायाान्वयनको िालग सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहिा आवश्यक सम्पका , सिन्वय तथा सहकाया गने 

, 
 

५. आलथाक लवकास शािा:  
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• कृलष लवकास, कृलष प्रसार, कृलष उत्पादन व्यवस्थापन सम्वन्धी नगरस्तरीय नीलत, लनयि, िापदण्ड, योजना तजुािा, 

कायाान्वयन र लनयिन , 

• कृलष उत्पादन वजारसम्म पाँहूच िालग हाटबजारको लवकास र लवस्तारका िालग पूवाािार लनिााण, प्रालवलिक सेवा तथा 

प्रलवलिको प्रसार, कृलष सािाग्रीको आपूती िगायत कृषक क्षिता लवकासका िालग अलभिुिीकरण, तालिि तथा, 

• स्थानीय संभावनाका आिारिा कृलषको व्यवसालयकरण र लवलवलिकरण गना लकसानिाइा प्रोत्साहन कायाक्रि तजुािा, साना 

लसंचाइा आयोजना सञ्चािन,  

• कृलषजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोग लनयिण सम्वम्बन्ध कािहरू , 

• उच्च िूल्ययुि कृलषजन्य बसु्तको प्रबिान, लवकास तथा बजारीकरणका कायाहरू , 

• कृलष सिूह्, कृलष सहकारी गठन र सञ्चािनिा प्रोत्साहन तथा कृलषसम्वन्धी सङ्घसंस्थासंग सिन्वय र सहकाया , 

• कृलष सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन, सूचनाको प्रचार प्रसार तथा कृलष तथ्यांक अद्यावलिक, 

• कृलष बीउलबजनको गुणस्तर परीक्षण, िििाद, रसायन र औषलिको आपूती व्यवस्थापन, 

• पशुपक्षी पािन तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी नीलत, लनयि, कायाक्रि तजुािा र िापदण्ड लनिाारण, 

• पशुनश्ल सुिार,लवकास तथा व्यवस्थापनका कायाहरू , 

• पशु चरनका िालग िका को लवकास सम्वन्धी कायाक्रि, 

• पशु हाटबजारको लवकास तथा लवस्तार िगायत पशु बिशािा स्थापनका कायाहरू , 

• पशुपक्षीको उपचार तथा बीिा र सहज कजाा प्राम्बप्तका िालग प्रोत्साहन कायाहरू , 

• ित्स्य लवकास कायाक्रि तजुािा र कायाान्वयन र िाछा पोिरी स्थापना प्रोत्साहन , 

• आिुलनक प्रलवलि र सूचनािा आिाररत पशुपक्षी हाटबजारको पूवाािार लनिााण, कृषकिाइा प्रालवलिक परािशा, क्षिता 

लवकासका तालिि एवं अलभिुिीकरण रप्रलवलि लवस्तारिा जोड, 

• सहकारी संस्था सम्वन्धी नीलत, लनयि, कायाक्रि तजुािा, िापदण्ड लनिाारण र कायाान्वयन, 

• सहकारी संस्थाको दताा,अनुिलत,िारेजी तथा लवघटनका काि, 

• सहकारी सम्वन्धी लवलभन्न तहका सङ्घसंस्थासंग सिन्वय, सहकाया, 

• सहकारीको लवकासका िालग अध्ययन अनुसन्धान िगायत सहकारी संस्थाको काया क्षिता लवकासका िालग कायाक्रि 

तजुािा , 

• सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सम्वम्बन्ध स्थानीय िापदण्डलनिाारण र अनुगिन , 

• घरेिु तथा साना उद्योग एवं िघु उद्योगको लवकासका कायाक्रि तजुािा सलहत उद्यिशीिता प्रविानका कािहरू । 

• िघु, घरेिु तथा साना उद्योग िगायत व्यापाररक फिा तथा पसि दताा, अनुिलत, नलवकरण,, िारेजी तथा लनयिनका 

कािहरू, 

• नगर लभत्रको िानी तथा िलनज पदाथाको संरक्षणका िालग लनती, लनयि, िापदण्ड तजुािा, 

• िानी तथा िलनज पदाथा सम्वन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकिन, अलभिेिन र भौगोलिक नक्शा तयारी, 

• रोजगार प्रविान तथा गररवी लनवारण सम्वन्धी नीलत, रणनीत ,लनयि तजुािा, 

• नगरपालिका के्षत्रिा बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकिन, प्रकाशन र सूचना प्रणािी स्थापना , 

• पलहचान भएका गररव घरपररवार र िलक्षत सिूहिाइा पररचय लवतरण, नगरस्तरका आयोजना,कायाक्रििा लनलित लदन 

सम्म रोजगारीका अवसर लसजानाको प्रत्याभूती, 

• सवै तहका सरकारर रोजगारदाता सङ्घसंस्थासंग रोजगारीका अवसरिा पहूाँचका िालग सहकाया र सिन्वय , 

• बैदेलशक रोजगारीिा सीपयुि जनशम्बि लवकासका कायाक्रि तजुािा तथा दक्ष जनशम्बि तयारीका िालग श्रोत सािन 

पररचािन , 

• बैदेलशक रोजगारी सम्वन्धी रोजगार सूचना प्रणािीको स्थापना र प्रचार प्रसार, 

• श्रि शोषण हुन नलदन आवश्यक व्यवस्था लििाउने , 

• उपभोिा अलिकार तथा हकलहत सम्वन्धी नीलत लनयि िापदण्ड तजुािा तथा कायाान्वयन, 

• दैलनक उपभोग्य स्थानीय बसु्त तथा सेवाको गुणस्तर तथा िापदण्ड लनिाारण, 

• आि उपभोिािे प्रयोग गने िाद्य पदाथाको गुणस्तर परीक्षण, बजार अनुगिन र लनयिण, 

• उत्पादक र उपभोिा िैत्री हाटबजारको लवकास, पूवाािार लनिााण तथा व्यवस्थापन , 

• स्थानीय व्यापार प्रविानिा सहजीकरण र लनयिन , 

• िाद्य प्रयोगशािा स्थापना र गुणस्तर लनयिण, 
 

७. आलथाक प्रशासन शािा:  
• आलथाक कायालवलि सम्वन्धी नीलत, लनयि, कायालविी तजुािा र कायाान्वयन , 

• आलथाक प्रशासन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कािहरू  

• आलथाक प्रशासन लवषयिा िांलगए बिोलजि राय परािशा प्रदान गने, 

• वालषाक बजेट तजुािा ,बजेट सीिा लनिाारण, लशषाकगत व्ययको अनुिान तयारी , 

• स्थानीय संलञ्चत कोष तथा आकम्बस्मक कोषको व्यवस्थापन, 
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• िेिा व्यवस्थापन, िचा, राजस्व, घरौटी, कायासञ्चािन कोष तथा अन्य स्थानीय कोष तथा सम्पलिको एकीकृत लववरण 

तयारी , 

• नगरसभाबाट स्वीकृत बालषाक बजेट अनुसार आलथाक कारोवारको िेिांकन, लनयिण र व्यवस्थापन , 

• राजस्व तथा व्ययको अनुिान सलहत राजस्व परािशा सलिलतिा पेश गने, 

• लवलभन्न आलथाक श्रोतहरूको लवशे्लषण र राजस्वको प्रके्षपण अनुसार संकलित राजस्वको िालसक Income and 

Expenditure Flow लववरण तयारी  

• लनयिानुसार आन्तररक तथा पूवा िेिापररक्षण गराउने।साथै अम्बन्ति िेिापररक्षण गराउने , 

• िेिापररक्षणबाट कायि बेरूजु प्राथलिकताका साथ फछौट गराउने , 

• सिग्रिा नगरपालिकाको आय व्यय कारोवारिा आलथाक अनुशासन कायि गने , 

• नगरपालिकाको बालषाक िरीद योजना तयारीिा सहयोग गने, 

• नगरस्तरीय राजस्व नीलत, लनयि तजुािा, कायाान्वयन तथा लनयिन सम्वन्धी , 

• बालषाक बजेटिे प्रके्षपण गरे अनुसार राजस्व असूिीका िालग आन्तररक र बाह्य सरोकारवािाहरूसंग लनयलित सिन्वय र 

सहकाया , 

• राजस्व चुहावट लनयिणका िालग आवश्यक सचेतात्मक कायाहरू , 

• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, नगरपालिकाबाट जारी ऐन लनयि, कायालवलि  र प्रचलित सङ्घीय र प्रदेश कानून बिोलजि 

स्थानीय तहको अलिकार के्षत्र लभत्रका लशषाकहरूिा नगरसभािे तोकेको दरिा राजस्व संकिन तथा दाम्बििा , 

• प्राकृलतक श्रोतको उपयोग सम्वन्धी स्थानीय नीलत लनयि तजुािा तथा सङ्घ र प्रदेश स्तरीय िापदण्डको पािना , 

• कानून बिोलजि ढंुगा,लगट्टी,बािुवा,िाटो,से्लट,ग्राभेि िगायत िनीज पदाथाको सवेक्षण, अने्वषण, उत्खनन र रोयल्टी 

संकिन र राजस्व बांडफांडका काि, 

• करदाता लशक्षा, सचेतना तथा करदाता सम्मान काया, 

• बाकी बक्यौता रकिको िगत तयारी र असूिउपर गने गराउने  , 
 

आन्तररक िेिापररक्षण इाकाइ:  
• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ (२ ) बिोलजि नगरपालिकाको सिष्टीगत आय (राजस्व सिेत) र व्यय 

(िचा )को आन्तररकिेिा परीक्षण  , 
• आन्तररक िेिापरीक्षण प्रलतवेदन प्रिुि प्रशासकीय अलिकृत िाफा त नगर कायापालिकािा छिफिका िालग पेश गने , 
• ि.िे.प.बाट हुने नगरपालिकाको बालषाक िेिापरीक्षण प्रलतवेदन सुरलक्षत राखे्न, 
• ि.िे.प. र आ.िे.प. प्रलतवेदनिे औल्याएका बेरूजुको िगत िडा गरी राखे्न र बेरूजु फछोट र सम्परीक्षणका आिारिा 

िगत कट्टाको गदै जाने , 
• अम्बन्ति िेिापरीक्षण कायािा सहयोग, सिन्वय र सहजीकरण , 
• िेिापािन सम्वन्धिा क्षिता लवकास कायाक्रि तजुािा र कायाान्वयन , 
• नगरसभाबाट गठन हुने िेिा सलिलतको सलचवाियको काि , 
 

७. कानून शािा:  
• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररिेद ५ को सभाको व्यवस्थापन सम्वन्धी कायालवलि अन्तगात दफा २० देम्बि 

दफा २३ सम्म उिेम्बित काया गने, 

• सोही ऐनको पररिेद १५ को दफा १०२ को उपदफा १,२, ३ र ४ िा उिेम्बित कायाहरू सम्पादनिा कायापालिकािाइा 

सहयोग र सहजीकरण गने , 

• नगरपालिकाको के्षत्रालिकारका सम्वन्धिा सम्मालनत अदाित ,नगरसभा , कायापालिकाबाट जारी भएका आदेश, लनणाय 

कायाान्वयन गने , 

• नगरपालिकाको नाििा दायर भएको वा नगरपालिकाको तफा बाट दायर िुद्दाको लफरादपत्र, जवाफ िेखे्न िगायत 

प्रचलित कानूनअनुसारका कायाहरू गने , 

• नगरपालिकािे िांग गरेको लवषयिा काननी राय परािशा लदने , 

• नगरसभाबाट गठन गरीएको लविायन तथा सुशासन सलिलतको सलचवाियको काि गने, 

• नेपािको संलविानको िारा २१७ अनुसार स्थानीय तहिा रहने न्यालयक सलिलत सम्वन्धिा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४ को पररिेद १५ िा व्यवस्था भए अनुसार न्यालयक सलिलतको अलिकार के्षत्रका लवषयिा न्यालयक लनरूपणका 

िालग आवश्यक सहयोग, सिन्वय गने 
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अनुसूची ११: स्थानीय संचािन ऐन बिोलजि न.पा. िे सम्पादन गनुापने कायाहरु 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन बिोमजि नगरपामिकािे सम्पादन गनुतपने कायतहरू 

अत्यािश्यक 
 

अग्नीशिन यि सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

एिुिेन्स सेवा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

शव )वेवाररश सिेत (व्यवस्थापन , शव दाहगृह, शवदाहस्थि, लचहान र शव वाहन सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

िहािारी, सरूवा रोग लनयिणिा सहयोग र सिन्वय 

फोहरिैिा व्यवस्थापन ) संकिन,पुनउापयोग,प्रशोिन, लवसजान िगायत जनचेतना अलभबृम्बद्ध 

नगर प्रहरी 

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

• नगर टर ालफक व्यवस्थापन ( पालका ङ्ख , अनुिलत , संकेत लचन्ह , सिन्वय र साझेदारी ) 

• नागररक सुरक्षा ( व्यम्बिगत सुरक्षाकिी ) 

नगर यातायात सेवा सञ्चािन 

सावाजलनक शौचािय लनिााण सञ्चािन 

पशुविशािा लनिााण तथा सञ्चािन 

िाद्य गुणस्तर ) िाद्यान्न र िाद्य पदाथाको गुणस्तर  नापतेौि,िासुजााँच िगायत( 

उपभोिा लहत संरक्षण  )उपभोिाको लहत सम्वन्धी सवै पक्षहरू (  

व्यम्बिगत घटना दताा )जन्म , ितु्य, लववाह ,वसाइा सराइा ,सम्वन्ध लविेद आलद( 

लवपद् जोम्बिि नू्यनीकरण, िोज तथा उद्धार सहयोग (DRR Plan  श्रोत सािनको व्यवस्था, सिन्वय,पूवा 

सूचना प्रणािी स्थापना( 

प्रकोप तथा िहािारी )कृलष तथा पशुपंछीजन्य सिेत (लनयिणिा सहयोग र सिन्वय  

आिश्यक 
 

स्थानीय िानेपानी सेवा व्यवस्थापन कायाान्वयन र लनयिन 

ढि )सतह ढि सिेत (व्यवस् थापन 

स्थानीय लवद्युत लवतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन 

स्थानीय तहिा वैकम्बिक ऊजाा सिन्धी कायाक्रि तजुािा ,कायाान्वयन र लनयिन 

स्थानीय तटबन्ध, नदी तथा पलहरो लनयिण  रोकथाि तथा नदी व्यवस्थापन र लनयिन 

लशक्षा 

• लवद्यािय लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, प्रालवलिक लशक्षा 

• शैलक्षक पूवाािार लनिााण र ििात संभार 

• छात्रवृलिको व्यवस्थापन 

• स्थानीय पुस्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
 

स्वास्थ्य र सरसफाई  

• आिारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सेवा सञ्चािन 

• अस्पताि र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन 

• स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी भौलतक पूवाािार लवकास  

• सुलता, िलदरा र िागुपदाथाजन्य वसु्तको प्रयोग लनयिण  

• ध्वनी, वायु प्रदुषण लनयिण 

स्थानीय सािालजक सुरक्षा 

• जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यम्बि र अशिहरुको व्यवस्थापन 

• वािगृह, सेवा आश्रि, वृद्ध आश्रि सञ्चािन 

सावाजलनक िािी जग्गा सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन 
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पञ्जीकरण व्यवस्थापन 

स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय अलभिेि व्यवस्थापन 

मिकास तथा प्रिर्द्तन सेिा 

कृलष  

• कृलष तथा पशुपन्छी बजार तथा हाटबजार पूवाािार लनिााण 

• सूचना,तालिि, प्रलवलि प्रसार, प्रालवलिक टेवा 

औद्योलगक के्षत्र र लवशेष आलथाक के्षत्र सिन्धी 

स्थानीय सहकारी संस्था दताा, अनुिलत, िारेजी लनयिन 

एफ  .एि .रेलडयो सञ्चािन अनुिलत , नवीकरण र लनयिन 

शहर सेौन्दयाेीकरण 

• सावाजलनकस्थि, पाका , उद्यान, जैलवक लवलविता व्यवस्थापन 

• सडक लकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन र हररयािी प्रवद्धान 

• साइनबोडा, होलडाङ््खबोडा व्यवस्थापन 

• साँसृ्कलत प्रदुषण लनयिण 

 

प्राणी उद्यान )लचलडयािाना (स्थापना र सञ्चािन  

क्रीडा िनोरंजनस्थि सञ्चािन 

सािुदालयक, िालिाक वन व्यवस्थापन 

लवपदव्यवस्थापन, पुन :स्थापन र पुन:लनिााण  

भाषा, संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास 

पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार,  प्रवद्धान र लवकास 

परम्परागरत जात्रा, पवाहरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

स्थानीय गुठी व्यवस्थापन 

भूउपयोग 

रालष्टर य भवन संलहता र िापदण्ड बिोलजि भवन लनिााण अनुिलत र लनयिन 

क्षिता मिकास कायतक्रि 

स्रोत सािन पररचािन र व्यिस्थापन सेिा 

कर, शुल्क, दैदसु्तर संकिन व्यवस्थापन 

लवलभन्न Office Automation System स्थापना 

प्रकृयागत सेिा 

घर लनिााण अनुिलत 

सबै प्रकारका लसफाररशहरू 

तथ्यांक व्यवस्थापान 

Online सेवा सञ्चािन 

आवलिक, रणलनलतक, वालषाक योजना तजुािा 

गैसस, सािुदालयक संस्था,िव सिन्धी 

सङ्गठन संरचना सम्बन्धी  

सङ्गठन संरचना लनिााण अध्ययन  

किाचारी व्यवस्थापन 

किाचारी टर ेड युलनयन सिन्ध सिन्वय 

सम्बन्ध, सिन्वय सम्बन्धी सेिा 

राजकीय अलतथी, लवदेशी पाहुना सकार 

के्षत्रीय तथा अन्तररालष्टर य सिन्ध सिन्वय 

कुटनैलतक लनयोग सिन्ध सिन्वय 

अन्तर प्रदेश, अन्तरिहानगर, िहानगर नगर सिन्ध 

न्यामयक प्रणािी 
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न्यालयक सलिलतको सलचवािय व्यवस्थापन 

उजुरी गुनासो दताा, अलभिेि व्यवस्थापन 

व्यिस्थापकीय सेिा 

सभा तथा बैठक व्यवस्थापन  

ियाादापािन र ियाादा पािक सिन्धी काि 

स्थानीय कानून िस्यौदा तजुािा 

नगरपालिका राजपत्र प्रकाशन 

सुपररिेक्षण तथा अनुगिन र मनयिन सम्बन्धी कािहरू    
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अनुसूची १२: नगरपालिकाको कायालवभाजन लनयिाविी, २०७४ बिोलजिका कायाहरु 

 

नगरपामिका काि कततव्य र अमिकार 
यस नगरपालिकाको कायालवभाजन लनयिाविी, २०७४ बिोलजि नगकायापालिका अन्तगातका शािा तथा इकाइहरुको 

लजमे्मवारी तपलशि बिोलजि  हुने गरी तोलकएको छ । 

प्रशासन तथा योजना शािा 

 नगर सभाको बैठक व्यिस्थापन 

• नगर नगर सभाको बैठक व्यवस्थापन 

• नगर नगर सभाको लनणाा कायाान्वयन 

आन्तररक व्यिस्थापन 

• आन्तररक पशाासन सिन्धी काया 

• अन्य िहाशािासंगको सिन्वय 

• सावाजलनक िररद तथा सम्पलि व्यावास्थापन 

स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 

• कानून बिोलजि स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय तहको संगठन लवकास, जनशम्बि व्यवस्थापन र वृलि लवकास 

• कानून बिोलजि स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्दी लनिाारण 

• स्थानीय तहिा सिायोजन भई आउने किाचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र सिन्वय 

• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनिा सूचना तथा सञ्चार प्रलवलिको उपयोग, प्रवद्धान र लनयिन 

 

योजना बजेट तथा कायतक्रि 

• स्थानीयस्तरका आवलिक तथा वालषाक योजना, कायाक्रि एवं बजेट तजुािा, स्वीकृलत (नगर सभा / नगरसभा बाट) 

कायाान्वयन, अनुगिन तथा िूल्यांकन 

• स्थानीयस्तरका आलथाक, सािालजक, सााँसृ्कलतक, वातावरणीय प्रलवलि र पूवाािारजन्य लवकासका िालग आवश्यक 

आयोजना तथा पररयोजनाहरुको तजुािा, कायाान्वयन, अनुगिन तथा िूल्यांकन, अध्ययन, अनुसन्धान, आयोजना 

प्रभाव िूल्यांकन 

• स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृलतक स्रोत, सािनको अलभिेि (प्रोफाइि) तयार गने 

• स्थानीयस्तरका लवकास आयोजना सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना र लनयिन 

• स्थानीय लवकास नीलत र स्थानीय प्राथलिकता प्राप्त के्षत्र लनिाारण 

• लवकास लनिााणको प्रलक्रयािा स्थानीय जनसहभालगता अलभवृम्बद्धका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन  

• स्थानीय तहिा वैज्ञालनक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रलवलि लवकासिा िगानी  

• स्थानीय स्तरिा सूचना प्रलवलिको लवकास, लवस्तार, उपयोग र सवासािारणको पहुाँच सिन्धी कायाक्रिको तजुािा र 

कायाान्वयन  

• िानव संशािन लवकासका िालग स्थानीय स्तरको योजना तजुािा 

• स्थानीयस्तरिा संचालित केन्द्रीय र प्रादेलशक लवकास आयोजना कायाान्वयन, सिन्वय र सहकाया, अध्ययन 

अनुसन्धान, 

• अनुगिन तथा िूल्यांकनको आिार प्रलक्रया लनिाारण, के्षत्रगत नीलतको अनुगिन तथा िूल्यांकन, लवकास आयोजना 

कायाान्वयन, अनुगिन र प्रलतफिको सिीक्षा 

• संघ सरकारको स्वीकृलतिा वैदेलशक सहयोग सिन्वय र कायाान्वयन 

तथ्ांक तथा अमभिेि व्यिस्थापन 
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• स्थानीय तथ्यांक तथा अलभिेि व्यवस्थापन सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीय तहिा सूचना तथा सञ्चार प्रलवलियुि आिारभूत तथ्यांक संकिन र व्यवस्थापन 

• संघीय कानून र िापदण्ड बिोलजि स्थानीय तहिा व्यम्बिगत घटना (जन्म, िृतु्य, लववाह, बसाइसराइ, सिन्ध 

लविेद, ििापुत्र ििापुत्री) को दताा, अलभिेि व्यवस्थापन, पञ्जीकरण व्यवस्थापन र प्रलतवेदन 

• रोजगार र बेरोजगारको तथ्यांक संकिन, प्रशोिन र सूचना प्रणािी 

• लवदेशी श्रलिकको सूचना व्यवस्थापन 

• स्थानीय तहिा सुकुिासी पलहचान र अलभिेि व्यवस्थापन 

सूचना तथा सञ्चार 

• स्थानीय तहका पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनुिलत, अलभिेि र लनयिन 

• एफ.एि. रेलडयो (१०० वाट सम्मका) सञ्चािन अनुिलत नलवकरण र लनयिन 

• स्थानीय के्षत्रलभत्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र केबुि तथा तारलवलहन स्थानीय टेलिलभजन प्रसारणको अनुिलत, 

नलवकरण र लनयिन 

 

राजश्व, मििीय व्यिस्थापन तथा आमथतक प्रशासन 

• स्थानीय तहको सिलष्टगत आलथाक अवस्थाको लवशे्लषण तथा स्थानीय आलथाक नीलतको तजुािा, कायाान्वयन र 

लनयिन 

• आलथाक सािनको बााँडफााँड र स्थानीय लवकासका िालग आलथाक सािनको उपयोग तथा पररचािन 

• स्थानीय राजश्व सिन्धी नीलत, कानुन तजुािा, कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीय सावाजलनक िचा सिन्धी नीलत तजुािा, कायाान्वयन र लनयिन, 

• स्थानीय ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थापन र लनयिन, 

• स्थानीय िगानी प्रके्षपण (सरकारी, सहकारी र लनजी) र लविीय व्यवस्थापन, 

• स्थानीय सरकारी सम्पलिको एकीकृत लववरण 

• स्थानीय सरकारी बााँकी रकिको िगत र असुि उपर 

• स्थानीय सलञ्चत कोषबाट िचा गना सलकने सिन्धी स्थानीय आलथाक कायालवलि सिन्धी नीलत तथा कानून लनिााण, 

कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीय बजेट सीिा लनिाारण, तजुािा, कायाान्वयन  

• स्थानीय िेिा लनयिण तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीय सलञ्चत कोष सञ्चािन 

• स्थानीय राजश्व र व्ययको अनुिान, 

• आलथाक कायालवलि सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड कायाान्वयन र लनयिन  

• आलथाक प्रशासन र व्यवस्थापन  

• संघीय कानून र प्रदेश कानून बिोलजि घाटापूलताको स्रोत व्यवस्था 

• संघ र प्रदेश सरकारी िगानी र िाभांशको िेिा व्यवस्थापन 

• स्थानीय िचा, राजश्व, िरौटी, कायासञ्चािन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पलिको एकीकृत लववरण, आन्तररक 

तथा अम्बन्ति िेिापरीक्षण 

• स्थानीय तहको लवलनयोजन 

• आन्तररक िेिा परीक्षण 

 

(क) स्थानीय कर, दसू्तर, दण्ड जररबाना, िािपोत, सेिा शुल्क तथा रोयल्टी  

• स्थानीय सरकारिाई प्राप्त लजमे्मवारी बिोलजि आफ्नो के्षत्रलभत्र राजश्वका दर र अन्य शुल्क लनिाारण (नगर / नगर 

सभाको लनणााय बिोलजि) 
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• सम्पलि कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रलजष्टर ेशन शुल्क, सवारी सािन कर, सेवा शुल्क दसु्तर, पयाटन शुल्क 

(टर ेलकङ्ग, कायालकङ्ग, क्यानोलनङ्ग र यााम्बफ्टङ्ग शुल्क), लवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूलि कर (िािपोत), दण्ड, 

जररवाना, िनोरञ्जन कर, िािपोत, वहाि लवटौरी, घर जग्गा कर, िृत वा िाररएको जीव जनु्तको हाड, लसंग, प्वााँि, 

छािािा कर, प्राकृलतक स्रोत सािन बाट प्राप्त रोयल्टी, व्यवसालयक कर सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड 

कायाान्वयन, बााँडफााँड, संकिन र लनयिन 

• स्थानीय तहिा राजस्व लनयिण सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड र लनयिन 

• स्थानीय राजस्व प्रविान र प्रोत्साहन 

• राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदान प्रदान 

• स्थानीय पूवाािार सेवा र उपयोगिा सेवा शुल्क दसु्तर सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड र लनयिन, सेवा शुल्क 

लनिाारण र संकिन व्यवस्थापन 

• स्थानीय सेवाशुल्क, दसु्तर, दण्ड जररवाना सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड र लनयिन 

• संघीय र प्रदेश कानून बिोलजि प्राकृलतक स्रोत सािन र सेवाशुल्क रोयल्टी संकिनिा सिन्वय  

• कि िूल्यका िनीज पदाथाको उत्खनन् र प्रयोगबाट प्राप्त रोयल्टी 

• सािुदालयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी 

• स्थानीयस्तरको प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सिन्धी नीलत लनिाारण र कायाान्वयन तथा प्रदेश र संघीय िापदण्ड 

पािना 

न्याय, कानून तथा मििायन: 

• न्यालयक नगरपालिका सिन्धी काया 

• स्थानीय सािुदालयक िेिलििाप र िध्यस्थता व्यवास्थापन, 

• अन्तराालष्टर य सम्बन्ध सम्प्झौताको िालग संघ र प्रदेश तहिा अनुरोि, लसफाररस र सम्प्झौता कायाान्वयनिा सहयोग 

• फैसिा कायाान्वयन 

• स्थानीय तहको कानून लनिााण (नगरसभा / नगरसभाको लनणाायानुसार) 

• नगरसभा, नगर सभा, लजिा सभा, स्थानीय अदाित सिन्धी काया  

• िानव अलिकार संरक्षण र प्रवद्धान 

 

शाख्यन्त सुरक्षा  

• नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन नीलत, कानून, िापदण्ड कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीय सरकारिे िागु गरेका नीलत, कानून, िापदण्ड र लनणायहरु कायाान्वयनिा सहयोग 

• स्थानीय सरकारको सम्पलि संरक्षण 

• स्थानीयस्तरिा हुने सभा, सिारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपवा आलद व्यवस्थापनिा सहयोग 

• स्थानीय बजार, पालका ङ्गस्थि व्यवस्थापनिा सहयोग 

• नगर कायापालिकािे तोकेका नगर प्रहरी सिन्धी नीलत, योजना, कायाक्रि बिोलजिका काया, 

• नगर सरसफाई सिन्धी िापदण्ड कायाान्वयन र कसुर उपर छानलवन र अनुसन्धान, 

• स्थानीय न्यालयक नगरपालिकािे गरेका आदेश, फैसिा कायाान्वयनिा सहयोग 

• स्थानीय तहको कायाािय पररसर, सम्पदा, सावाजलनक, ऐिानी, पलता जग्गा, सावाजलनक भवन तथा भौलतक 

पूवाािारको संरक्षण र सुरक्षा 

• लवपद् व्यवस्थापनिा सहयोग 

• अपराि रोकथाि तथा अनुसन्धानिा सहयोग 

• उपालि, सम्मान तथा लवभुषणको लसफाररस 

• स्थानीय तहिा सावाजलनक लवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आलदिा लवदा व्यवस्थापन 
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पुिातिार मिकास शािा 

(क)  स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृमष सडक, मसंचाई, साना जिमिद्युत, िानेपानी 

• स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृलष सडक, लसंचाई सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन र 

लनयिन, 

• स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृलष सडक, झोिुङे्ग पुि, पुिेसा, लसंचाई र तटबन्धन सिन्धी स्थानीय तहको 

गुरुयोजना तजुािा, लनिााण र स्तरोन्नलतका आयोजना पलहचान, अध्ययन, कायाान्वयन, ििात, सम्भार र लनयिन 

• स्थानीय साना सतह तथा भूलिगत लसंचाई प्रणािीको सञ्चािन, ििात सम्भार, सेवा शुल्क लनिाारण र संकिन 

व्यवस्थापन 

• स्थानीय तटबन्ध, नलद तथा पलहरो लनयिण तथा नदी व्यवस्थापन 

• स्थानीय िानेपानी, साना जिलवद्युत आयोजना, वैकम्बिक उजाा सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड र योजना 

कायाान्वयन र लनयिन 

• जनसहभालगतािा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई प्राथलिकता लदई जिस्रोतको बहुउपयोगी लवकासका कायाक्रिको 

तजुािा र कायाान्वयन, 

• साना जिलवद्युत आयोजना सिन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा, कायाान्वयन र 

लनयिन, 

• स्थानीय लवद्युत लवतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयिन 

• स्थानीय िानेपानी सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन र लनयिन 

• सवासािारणिाई स्वि िानेपानीको उपिब्धता, िानेपानी सेवा व्यवस्थापन र िहसुि लनिाारण  

 

(ि) यातायात तथा सिारी 

• आिारभूत यातायात (प्रदेशस्तरिा) सिन्वय, 

• यातायात के्षत्रिा िगानी अलभवृम्बद्ध, 

• यातायात सुलविािा नागररकको सरि, सहज र सिान पहुाँच,  

• वातावरण अनुकुिन िैत्री प्रलवलििाई प्राथलिकता, 

• लनजी यातायात लनयिन र लनयिण, 

• सुरलक्षत, व्यवम्बस्थत, भरपदो र अपांगतािैत्री यातायात प्रणािी, 

• यातायात व्यवस्थापन सिन्धी स्थानीय नीलत, कानुन, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन, 

• स्थानीय सावाजलनक यातायातको रुट लनिाारण, अनुिलत, नलवकरण, भाडादर लनिाारण र लनयिन 

• ट्याक्सी सेवा अनुिलत, व्यवस्थापन र लनयिन 

• स्थानीय तहिा वातावरणिैत्री, जोम्बिि संवेदी, अपांगता र िैलगक िैत्री यातायात प्रणािीको प्रविान 

• स्थानीय के्षत्रिा टरिी बस, टर ािजस्ता िध्यि क्षिताका िास टर ाम्बन्जट प्रणािीको नीलत, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन 

र लनयिन, 

• िहानगरीय के्षत्रलभत्र शहरी रेिसेवा सञ्चािन, व्यवस्थापन, ििात सम्भार, सिन्वय र सहकाया, 

• स्थानीय तहिा यातायात सुरक्षा व्यवस्थापन 

(ग) भिन संमहता, िापदण्ड र मनिातण अनुिमत 

• सहरी लवकास, बस्ती लवकास र भवन सिन्धी स्थानीय तहको नीलत, कानून, िापदण्ड र योजना तजुािा, आयोजना 

पलहचान, अध्ययन, कायाान्वयन र लनयिन, 

• रालष्टर य भवन संलहता र िापदण्ड बिोलजि भवन लनिााण अनुिलत र लनयिन, 

• स्थानीय तहका सरकारी भवन, लवद्यािय, सािुदालयक भवन, सभागृह तथा अन्य सावाजलनक भवन र संरचना 

लनिााण र ििात सम्भार  

• भवा र लनिााण सिन्धी संघीय र प्रादेलशक आयोजना, पररयोजना कायाान्वयनिा सिन्वय, सहजीकरण र सहयोग 
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(घ) बसोबास तथा आिास 

• प्रदेशस्तरसंगको सिन्वयिा आिारभूत बसोबास 

• अव्यवम्बस्थत बसोबासको व्यवस्थापनका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन 

• योजनावद्ध र व्यवम्बस्थत वस्ती लवकासका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन  

• एकीकृत वस्ती लवकासका िालग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा लवकास र व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा सुकुिासी सिन्धी जीलवकोपाजान र बसोबास व्यवस्था 

• स्थानीय तहिा आिारभूत आवासका योजना तजुािा र कायाान्वयन  

(ङ) भूमि व्यिस्थापन तथा मनयिन 

• प्रादेलशक िापदण्ड बिोलजि स्थानीय घर जग्गा िनी पूजाा लवतरण िगत व्यवस्थापन, 

• भूलिको वगीकरण अनुसारको िगत, 

• स्थानीय जग्गाको लकिा काट र भूलि िगत (नक्सा, से्रस्ता लनिााण र संरक्षण)  

• सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्राम्बप्त, िुआब्जा लनिाारण र लवतरणिा सिन्वय र सहजीकरण, तथा जग्गा लववाद 

सिािान 

 

सािामजक मिकास तथा आमथतक मिकास शािा 

(क) सािामजक सुरक्षा: 

• सािालजक सुरक्षा सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, लनयिन, तथ्यांक र सूचना व्यवस्थापन 

• गररबी लनवारण सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र अध्ययन अनुसन्धान 

• सािालजक सुरक्षा तथा गररबी लनवारण सिन्धी रालष्टर य, प्रादेलशक र स्थानीय संघसंस्थासाँग सम्पका , सिन्वय र 

सहकाया 

• गररब घरपररवार पलहचान सिन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र लनयिन 

• पलहचान भएका एवं िलक्षत सिूह सिन्धी योजना, कायाक्रि, स्रोत पररचािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय स्तरिा गररबी लनवारणको रणनीलत तजुािा र कायाान्वयन 

• संघ र प्रदेशको िापदण्ड बिोलजि स्थानीयस्तरिा सािालजक सुरक्षा सिन्धी कायाक्रि कायाान्वयन 

(ि) सिाजकल्याण र संघसंस्था:  

• स्थानीयस्तरिा सिाजकल्याण सिन्धी संघसंस्थाहरुको दताा तथा लनयिन 

 

(ग) िमहिा तथा युिा: 

• िलहिा हक सिन्धी नीलत, योजना, कायाान्वयन, सिन्वय र लनयिन 

• स्थानीयस्तरिा िलहिाको आलथाक, सािालजक, राजनीलतक सशम्बिकरण र क्षिता लवकास 

• िैंलगक लहंसा लनवारणका िालग लनरोिात्मक, प्रविानात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थापना 

• िैंलगक उिरदायी बजेट र परीक्षण सिन्धी काया 

• एकि िलहिा सिन्धी 

• स्थानीयस्तरिा युवा जागरण, सशम्बिकरण र पररचािन 

• स्थानीयस्तरिा युवा सीप, उद्यिशीिता तथा नेतृत्व लवकास 

 

(घ) बािबामिका  

• बािबालिकाको हकलहत सिन्धी स्थानीय नीलत, कानुन, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन, 

• स्थानीयस्तरिा बाििैत्री शासकीय प्रबन्ध, बाििब, स्थानीय बाि संरक्षण नगरपालिका र बाि सञ्जाि, 

• बािबालिकाको हकलहत सिन्धी संघ, प्रदेश, र स्थानीय संघसंस्थासाँग सम्पका , सिन्वय र सहकाया 

• स्थानीयस्तरिा बािबालिका पररवार सहयोग 
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• बैकम्बिक स्याहार पद्धलतको कायाान्वयन 

• स्थानीयस्तरिा बाि न्याय 

• बाि गृह वा पुन:स्थापन केन्द्र, लशशु स्याहार केन्द्र र बाि लवकास केन्द्र व्यवस्थापन 

• सडक बािबालिका व्यवस्थापन 

• बािबालिकाको लहंसा लनयिण 

• बािसुिार तथा पुनस्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन 

• आपकािीन बाि उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन 

 

 

(ङ) जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यख्यिको व्यिस्थापन 

• जे्यष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यम्बि र असहाय बािबालिका सिन्धी  

 

(च) किा, संसृ्कमत तथा सम्पदा 

• गुठी अन्तगात परम्परागत रुपिा चलिआएका लवलभन्न जात्रा, पवाहरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

• स्थानीय िहत्वका िालिाक तथा सााँसृ्कलतक सम्पदाको व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा पुराताम्बत्वक िालिाक िहत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण सम्वद्धान  

• स्थानीयस्तरिा सााँसृ्कलतक लवकास तथा संवद््रिन सिन्धी काया, 

• गुठी, कोष तथा टर ष्टहरुको व्यवस्थापन 

• लवश्वसम्पदा सूचीिा परेका स्मारक र पुराताम्बत्वक िहत्वका ठाउाँहरु, वन, सीिसार के्षत्र, तटवती के्षत्रका जग्गा 

सिन्धी िगत, 

• भाषा, संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सिन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, 

कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीयस्तरिा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रवद्धान, लवकास र लनयिन 

• परम्परागत जात्रा, पवाहरुको सञ्चािन र व्यवस्थापन 

(छ) पयतटन 

• स्थानीयस्तरिा पयाटकीय िहत्वका स्थि तथा सम्पदाको पलहचान, संरक्षण र प्रवद््रिन, 

• स्थानीय पयाटन पूवाािार लवकास र प्रोत्साहन 

(ज) शाख्यन्त तथा पुनःमनिातण  

• स्थानीय शाम्बन्त नगरपालिका सिन्धी काया 

मशक्षा युिा तथा िेिकुद शािा 

(क) आिारभूत तथा िाध्यमिक मशक्षा 

• प्रारम्बम्भक बाि लशक्षा तथा लवद्यािय लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, िुिा तथा वैकम्बिक (गुरुकुि, िदरसा, गुिा 

आलद) एवि लनरन्तर लसकाइ तथा लवशेष लशक्षा सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन 

• प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यावसालयक तालििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन 

• आिारभूत तथा िाध्यलिक लशक्षा सिन्धी पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्री लवतरण र कायाान्वयन 

• लवद्यािय लशक्षक एवं किाचारीको व्यवस्थापन 

• लवद्यािय नक्सांकन, लवद्याियको अनुिलत, स्वीकृलत, सिायोजन र लनयिन 

• शैलक्षक पूवाािार लनिााण र ििात सम्भार 

• आिारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन 

• लवद्याथी लसकाइ उपिम्बब्ध परीक्षण र व्यवस्थापन 

• लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृलिको व्यवस्थापन 
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• शैलक्षक परािशा सेवाको अनुिलत तथा लनयिन 

• स्थानीय तहका शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलि संरक्षण, प्रवद्धान र स्तरीकरण 

• स्थानीय पुस्तकािय र वाचनािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

• िाध्यलिक तहसम्मको शैलक्षक कायाक्रिको सिन्वय र लनयिन 

(ि) िेिकुद  

• स्थानीयस्तरिा िेिकुदको संरचना पूवाािार लनिााण, संरक्षण तथा लवकास 

• स्थानीयस्तरिा िेिकुद प्रशासन र संघसंस्थाको लनयिन र सिन्वय 

• िेिकुद लवकास र प्रवद्धान 

• रालष्टर य, प्रादेलशक र स्थानीय िेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना र सहभालगता 

स्वास्थ्य ईकाई 

(क) आिारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई 

• रालष्टर य तथा प्रादेलशक िक्ष्य र िापदण्ड बिोलजि स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य सिन्धी िक्ष्य र गुणस्तर लनिाारण 

• रालष्टर य र प्रादेलशक िापदण्ड अनुरुप अस्पताि र नलसाङ्ग होि, लनदान केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु र म्बिलनक 

दताा, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन 

• आिारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चािन र प्रविान 

• स्वास्थ्य सेवा सिन्धी भौलतक पूवाािार लवकास तथा व्यवस्थापन 

• औषलिजन्य वनस्पलत, जलडवुटी र अन्य औषलिजन्य वसु्तको उत्पादन, प्रशोिन, र लनयिन 

• स्वास्थ्य बीिा िगायतका सािालजक सुरक्षा कायाक्रि व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा औषिी तथा अन्य िेलडकि उत्पादनहरुको नू्यनति िूल्य लनिाारण तथा लनयिन 

• स्थानीयस्तरिा औषलिको प्रयोग र सुक्ष्म जीव लनरोिक (Antimicrobial Resistance) नू्यनीकरण 

• स्थानीयस्तरिा औषिी र स्वास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डार र लवतरण 

• स्थानीय स्वास्थ्य सूचना प्रणािी व्यवस्थापन 

• जनस्वास्थ्य लनगरानी (पम्बिक हेल्थ सलभािेन्स) 

• स्थानीयस्तरको प्रवद्धानात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनास्थापनात्मक र यालिएलटभ स्वास्थ्य सेवा सञ्चािन 

• स्वस्थ जीवनशैिी, पोषण, शारीररक व्यायाि, योग अभ्यास, स्वास्थ्यवृिको पािना िगायतका जनस्वास्थ्य सेवाको 

प्रवद्धान 

• जुनोलटक र कीटजन्य रोग लनयिण तथा व्यवस्थापन 

• सुलता, िलदरा र िागुपदाथाजन्य वसु्तको प्रयोग, लनयिण तथा सचेतना अलभवृम्बद्ध 

• आयुवेलदक, युनानी, आम्प्ची, होलियोयालथक, प्राकृलतक लचलकत्सा िगायतका परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा 

व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा जनस्वास्थ्य, आपकािीन स्वास्थ्य, िहािारी लनयिण योजना र कायाान्वयन 

• स्थानीयस्तरिा सरुवा तथा नसने रोग लनयिण तथा रोकथाि 

• आकम्बस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह 

• रि सञ्चार सेवा, स्थानीय तथा शहरी स्वास्थ्य सेवा 

• औषलि पसि सञ्चािन र लनयिन 

• आिारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन तथा लनयिन 

• स्वस्थ िानेपानी र िाद्यपदाथाको गुणस्तर एवं वायु तथा ध्वनी प्रदुषण लनयिण 

• सरसफाई सचेतना अलभवृम्बद्ध  

• स्वास्थ्यजन्य फोहोरिैिा व्यवस्थापन, संकिन, पुनउापयोग, लवसजान, सेवा शुल्क लनिाारण र लनयिन 
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आमथतक मिकास  शािा  

(क)  कृमष, पशुपािन, कृमष उत्पादन, पशुस्वास्थ्य, कृमष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र मनयन्त्रण 

 

• कृलष तथा पशुपािन, कृलष उत्पादन र पशु स्वास्थ्य सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन र 

लनयिन 

• कृलष तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवाािार लनिााण, तालिि, प्रलवलि प्रसार, प्रालवलिक टेवा, 

कृलष सािग्री आपूलता र कृषक क्षिता लवकास कायाक्रि सञ्चािन र लनयिन 

• कृलष तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोग लनयिण 

• पशुपन्छी लचलकत्सा सेवा व्यवस्थापन 

• कृलष वातावरण संरक्षण, जैलवक लवलविता संरक्षण र प्रविान 

• कृलषजन्य वसु्तको प्रविान तथा लवकास र बजारीकरण 

• पशुनश्ल सुिार पद्धलत लवकास र व्यवस्थापन 

• स्थानीय चरण तथा िका  लवकास र व्यवस्थापन 

• पशु आहार गुणस्तर लनयिन 

• स्थानीयस्तरिा कृलष र पशुपंक्षी सिन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी 

• विशािा र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयिन 

• कृलष तथा पशुपन्छी सिन्धी बीिा र कजाा सहजीकरण, 

• साना लसंचाई लनिााण तथा सुिार 

• कृलष प्रसार सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीय तहिा कृलष प्रसार तथा जनशम्बि व्यवस्थापन र पररचािन, 

• कृषकहरुको क्षिता अलभवृम्बद्ध, प्रालवलिक सेवा,  टेवा, सीप लवकास र सशम्बिकरण 

• लबउलबजन, नश्ल, िििाद र रसायन तथा औषलिहरुको उपयोग र लनयिन 

• कृषक सिूह, सहकारी र स्थानीय सिवद्ध संघसंस्थाहरुको सिन्वय, व्यवस्थापन र लनयिन 

• स्थानीयस्तरिा कृलष सिन्धी प्रलवलि संरक्षण र हस्तान्तरण 

• कृलष सिन्धी सूचना प्रचार प्रसार 

• स्थानीयस्तरको कृलष स्रोत केन्द्रहरुको लवकास र व्यवस्थापन 

 

(ि) सहकारी, िघु, घरेिु र साना उद्योग 

• सहकारी संस्था एवि् सहकारी बचत तथा ऋण पररचािन सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड कायाान्वयन र 

लनयिन 

• स्थानीय सहकारी संस्था दताा, अनुिलत, िारेजी र लवघटन 

• सहकारी सिन्धी स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान 

• स्थानीय सहकारी के्षत्रको प्रविान, पररचािन र क्षिता अलभवृम्बद्ध 

• िघु, घरेिु र साना उद्योगको दताा, नलवकरण, िारेजी र लनयिन, लवकास र प्रविान 

• उद्यिशीिता प्रविान 

 

(ग) स्थानीय व्यापार, आपुमतत तथा बजार व्यिस्थापन 

• स्थानीय व्यापार बालणज्य, आपूलता, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगिन र उपभोिा अलिकार एवि् लहत सिन्धी 

नीलत, कानून, िापदण्ड कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीय बजार तथा हाटबजार व्यवस्थापन 

• स्थानीय वसु्तहरुको उत्पादन, आपूलता तथा लनकासी प्रके्षपण, िूल्य लनिाारण र अनुगिन 
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• स्थानीय व्यापार बालणज्य सिन्धी पूवाािार 

• स्थानीय वसु्त र सेवा व्यापारको िूल्य तथा गुणस्तरको अनुगिन र लनयिन 

• स्थानीयस्तरका व्यापाररक फिा दताा, अनुिलत, नलवकरण, िारेजी र लनयिन 

• स्थानीय व्यापारको तथ्यांक प्रणािी  

• लनजी के्षत्रसाँग सिन्वय र सहकाया 

• स्थानीय व्यापार पवािान, सहजीकरण र लनयिन 

• स्थानीय बौम्बद्धक सम्पलिको संरक्षण, प्रविान र अलभिेिांकन 

• उपभोिा सचेतना अलभवृम्बद्ध 

•  स्थानीय वसु्त एवं सेवाको गुणस्तर परीक्षण 

 

(घ) िन, िातािरण  तथा जैमिक मिमििता  

• स्थानीयस्तरिा सािुदालयक, ग्रािीण तथा सहरी, िालिाक, कबुलियती वनको संरक्षण, सम्विान, उपयोग र लनयिन 

एवं वन उपभोिा सिूहको व्यवस्थापन 

• िध्यवती के्षत्रको सािुदालयक, िालिाक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा नदी लकनार, नदी उकास, नहर लकनार तथा सडक लकनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा लनजी तथा व्यवसालयक वनको प्रविान तथा लनयिन 

• सावाजलनक िािी जग्गा र नांगा पािा वनके्षत्रिा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा व्यवस्थापन, 

• जलडवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सिन्धी सभेक्षण, उत्पादन, प्रवद््रिन, र बजार व्यवस्थापन 

• वनबीउ बगैंचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रविान 

• नसारी स्थापना, लवरुवा उत्पादन, लवतरण, रोपण र प्रविान, 

• वन्यजनु्त र चराचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यवसालयक पािन, उपयोग र लनयिन, 

• िानव वन्यजनु्त द्वन्द्व व्यवस्थापन 

• स्थानीय प्राणी उद्यान (लचलडयािाना) स्थापना र सञ्चािन 

• स्थानीय वन्यजनु्त पयाटन र आय आजान 

• स्थानीयस्तरिा आिेटोपहार व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा वन, वन्यजनु्त र चराचुरुङ्गीको अलभिेिांकन तथा अध्ययन अनुसन्धान 

• रैथाने प्रजालतको संरक्षण र प्रवद््रिन तथा लिचाहा प्रजालतको लनयिण 

• जैलवक लवलविताको अलभिेिांकन 

• स्थानीयस्तरिा हररयािी तथा हररतके्षत्र प्रविान, 

• स्थानीय साना जिउपयोग सिन्धी के्षत्रगत आयोजना तजुािा, कायाान्वयन र अनुगिन, 

• वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलविता सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड र योजना, कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीयस्तरिा वातावरणीय जोम्बिि नू्यनीकरण 

• स्थानीयस्तरिा प्रदुषण लनयिण र हानीकारक पदाथाहरु लनयिन तथा व्यवस्थापन 

• स्थानीयस्तरिा नू्यन कावानिुिी तथा वातावरणिैत्री लवकास अवििन 

• स्थानीयस्तरिा वातावरण संरक्षण के्षत्र लनिाारण, व्यवस्थापनर लनयिन 

 

 

 

(ङ) जिािार, िन्यजनु्त, िानी तथा िमनज पदाथत 

• जिािार तथा वन्यजनु्त सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन, 

• पानी िुहान संरक्षण 
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• सािुदालयक भूसंरक्षण र सो िा आिाररत आय आजान कायाक्रि 

• भूसंरक्षण र जिािार व्यवस्थापनजन्य सािुदालयक अनुकुिन 

• स्थानीय िानी तथा िलनज पदाथाको संरक्षण सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, लनयिन, सूचना तथा तथ्यांक 

संकिन, अलभिेिन तथा व्यवस्थापन 

• ढंुगा, लगटी, वािुवा, नुन, िाटो, फायर िे तथा से्लट आलद िानीजन्य वसु्तको सवेक्षण, अने्वषण, उत्खनन्, संरक्षण, 

लवकास, र उपयोग सिन्धी दताा, अनुिलत, नलवकरण, िारेजी र व्यवस्थापन 

(च) मिपद् व्यिस्थापन 

• लवपद् व्यवस्थापन सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन 

• स्थानीयस्तर प्राकृलतक प्रकोप रोकथाि, लवपद् पूवा तयारी तथा प्रलतकाया योजना  

• स्थानीयस्तरिा लवपद् पूवा तयारी, िोज तथा उद्धार, राहत सािग्रीको भण्डारण, लवतरण र सिन्वय 

• लवपद् जोम्बिि नू्यनीकरणका पूवा सूचना प्रणािी तथहा स्थानीय आयोजना तजुािा र कायाान्वयन 

• लवपद् जोम्बिि के्षत्रको नक्सांकन, बस्तीहरुको पलहचान, स्थानान्तरण 

• लवपद् पिात स्थानीयस्तरको पुनस्थापन र पुनलनािााण, 

• लवपद् व्यवस्थापनिा संघ, प्रदेश र स्थानीय संघ संस्था तथा लनजीके्षत्रसाँग सहयोग, सिन्वय र सहकाया 

• स्थानीय लवपद् कोष स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

• स्थानीयस्तरको लवपद् सिन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, 

• स्थानीय आपतकािीन कायासञ्चािन प्रणािी, 

• स्थानीय पलहरो लनयिण र व्यवस्थापन 

• जिउत्पन्न प्रकोप लनयिण र लदगो लसंचाई लवकासका आयोजना कायाक्रि तजुािा र कायाान्वयन  

• स्थानीय तटबन्ध, नलद लनयिण तथा नदी व्यवस्थापन  

(छ) िैकख्यिक उजात 

• स्थानीय तहिा वैकम्बिक उजाा सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा, कायाान्वयन र लनयिन, 

• स्थानीय तहिा वैकम्बिक उजाा सिन्धी प्रलवलि लवकास हस्तान्तरण, क्षिता अलभवृम्बद्ध एवं प्रवद्धान 

• नवीकरणीय उजााको उत्पादन तथा लवकासका कायाक्रिको तजुािा र कायाान्वयन 
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अनुसूची १३: वडाको काि, कताव्य र अलिकारिा आिाररत कायाहरु 

 
िडाको काि ,कततव्य र अमिकारिा आिाररत 

 

  वडा कायााियको काया लजमे्मवारी लभत्रका तोलकए बिोलजिका कािहरूिाइा लवलभन्न ५ बटा लशषाकिा 

लवसृ्ततीकरण गररएको छ । सो अनुसार कृष्णनगर नगरपालिका अन्तगात रहेका सवै ११ वटा वडा कायााियहरू 

िाफा त देहायिा उिेि भए अनुसारका कािहरूसम्पादनहुने गरी कायालववरण कायि गरीएको छ ।  

 

(क) योजना तजुतिा,कायातन्वयन तथा अनुगिन  

(१) सहभालगतािूिक योजना तजुािा प्रणािी अनुसार वस्ती वा टोिस्तरवाट योजना तजुािा प्रलक्रया अविम्वन गरी वस्ती 

तथा टोिस्तरीय योजनाको िाग संकिन, प्राथलिकीकरण तथा छनौट गने । 

(२) वडालभत्रका लक्रयाशीि राजनीलतक दि, वडा नागररक िञ्च, नागररक सचेतना केन्द्र, टोि लवकास संस्था िगायत 

सािूदायीक एवं सािालजक संघ संस्था, लनकायहरुसाँग परािशा, छिफि, सहभालगतािूिक प्रलक्रयाको 

अविम्वन गने । 

(३) वडालभत्रका योजनाहरुको कायाान्वयन अनुगिन गने । 

(४) टोि लवकास संस्थाको गठन र पररचािन गने । वडालभत्र सञ्चािन हुने योजनाहरुका िालग उपभोिा सलिलतको 

गठन तथा सोको अनुगिन गने । 

(५) वडालभत्रका आयोजना तथा भौलतक पूवाािारको संरक्षण, ििात सम्भार, रेिदेि तथा व्यवस्थापन गने । 

तथ्यांक अद्यावलिक तथा संरक्षण  

(६) लनजी घर तथा घर पररवारको िगत राखे्न ऐलतहालसक, पुराताम्बत्वक, सांसृ्कलतक तथा िालिाक िहत्वका सम्पदा तथा 

प्राचीन स्मारक, सावाजलनक तथा सािूदायीक भवन, सावाजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िागत राखे्न तथा संरक्षण 

गने, िुिा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, ििाशािा, िठ, िम्बन्दर, गुिा, िम्बस्जद, देवस्थि, िदरसा, पलता 

जगगा, डााँडापािा, चरनके्षत्र, पानीको िूि, पोिरी, तिाउ, इनार, कुवा, िारा, ढुाँ गेिारा, गुठीघर, वाटो, सडक, 

पुि पुिेसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लिि आलदको तथ्याङ्क संकिन तथा अद्यावलिक गरी िगत राखे्न संरक्षण गने र 

िण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सलहतको वडाको पाश्र्वलचत्र तयार तथा अद्यावलिक गने । 

९ लवकास काया 

(७)लशक्षा वािउद्यानको व्यवस्था र व्यवस्थापन, अनौपचाररक लशक्षा कायाक्रि तथा प्रारम्भीक बाि लवकास केन्द्र 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने, पुस्तकािय, वाचनािय, सािूदायी लसकाई केन्द्र, बाििव तथा बाि सञ्जािको 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गने ।  

(८)स्वास्थ्यः वडा तहको स्वास्थ्य केन्द्र उपकेन्द्रको व्यवस्थापन गने, वािवालिकाहरुिाई लव.लस.लज.पोलियो, लभटालिन 

“ए” को व्यवस्था गने, पोषण कायाक्रि सञ्चािन गने, वडा तहिा स्वास्थ्य जनचेतना लवकास, स्वास्थ्य सूचना 

कायाक्रि सञ्चािन गने, शहरी तथा ग्रािीण स्वास्थ्य म्बिलनक सञ्चािन गने गराउने, सावाजलनक शौचािय तथा 

स्नान गृहको लनिााण तथा व्यवस्थापन गने गराउने । 

(९) िानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापनःवडास्तरीय सािूदालयक िाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार, पोिरीको 

लनिााण,संरक्षण, गुणस्तर लनयिन गरी नगरपालिकािाई जानकारी गराई सहयोग गने गराउने, घरवाट लनकासा 

हुने फोहोर िैिाको सङ्किन र व्यवस्थापन, चोक तथा गिीहरुको सरसफाई, ढि लनकास, िरेका जनावर 

व्यवस्थापन, सतही पानीको लनकास गने, पानीको स्रोत अथाात िूिको संरक्षण (वृक्षारोपण, तटबन्ध र नदी 

लनयिण) गने गराउने, फोहोरिैिा गनेिाई सिम्बन्धत ऐन अनुसार जररवाना गने ।  

(१०)कृलष लवकासः कृलष तथा फिफूि नसारीको स्थापना तथा सिन्वय र प्रवद््रिन गने वडास्तरीय अगुवा कृषक तालिि 

अलभिुम्बिकरण गने, कृलष ििको िाग सङ्किन गने र कृलषिा िागे्न रोगहरुको लववरण तयार गरी 

नगरपालिकािा प्रसु्तत गने ।  
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(११) पशपन्छी लवकास तथा व्यवस्थापनः पशुपंछी लवकास, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, वडालभत्रको चरन के्षत्र संरक्षण 

तथा व्यवस्थापन गने ।  

(१२) सांसृ्कलतक प्रवद््रिनः स्थानीय सिूदायका चाडपवा, भाषा संसृ्कलतको लवकासको िालग किा, नाटक, 

जनचेतनािूिक तथा सांसृ्कलतक कायाक्रिहरुको आयोजना गने गराउने, स्थानीय िौलिकता झल्कने सासृ्कलतक 

रीलतररवाजिाई संरक्षण तथा प्रवद््रिन गने । 

(१३)िेिकुदः वडालभत्र िेिकुद पूवाािारको लवकास गने, अन्तर लवद्यािय तथा बाििवहरु िाफा त िेिकुद कायाक्रि 

सञ्चािन गने गराउने । 

(१४)यातायातःवडा के्षत्रलभत्रको वाटोघाटो चािु अवस्थािा राखे्न तथा राख्न सहयोग गने, वडालभत्रका सडक अलिकार 

के्षत्रिा अवरोि र अलतक्रिण गना नलदने, बसपाका को सरसफाई गने, बाटोघाटोको वाढी पलहरो पन्छाउने । 

(१५)उद्योगःघरेिु उद्योगको िागत सङ्किन, सम्भाव्यता घटना दताा, अद्यावलिक तथा सोको अलभिेि संरक्षण गने र 

गाउाँपालिका वा नगरपालिकािा प्रलतवेदन गने जनचेतना कायाक्रि सञ्चािन गने । 

(१६)व्यम्बिगत घटना दतााः प्रचलित कानून बिोलजि व्यम्बिगत घटना दताा, अद्यावलिक तथा सोको अलभिेि संरक्षण 

गने र नगरपालिकािा प्रलतवेन गने र जनचेतना कायाक्रि सञ्चािन गने । 

(१७)सािालजक सुरक्षाःसािालजक सुरक्षा भिा लववरण गने, अलभिेि अद्यावलिक गने, बािपोषण तथा बाि संरक्षण 

सिम्बन्ध काि गने । 

(१८)सािालजक तथा आलथाक सशिीकरणःवडािाई बाििैत्री बनाउने, वडालभत्र आलथाक तथा सािालजक रुपिा पलछ 

परेका िलहिा, बािवालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यम्बि, जेष्ठ नागररक, अिसंख्यक, सीिान्तकृत 

सिूदायको अलभिेि राम्बि सािालजक तथा आलथाक उत्थान सिम्बन्ध काि गने, लवलभन्न सिूदायका वीचिा 

सािालजक सदभाव र सौहादाता कायि गने, वािलववहा, िलहिा लवरुद्धको लहंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, 

हलिया प्रथा, छाउपडी, कििरी प्रथा, वािश्रि, िानव वेचलविन, लनरक्षरता आलद जस्ता सािालजक कुररती र 

अन्धलवश्वासको अन्त्य गने गराउने ।  

(१९)कर सिन्धी कायाहरुः नगरपालिका वडािे प्रचलित कानूनको अिीनिा रही िािपोत तथा भूलि कर, व्यवसाय 

कर, वहाि कर, लवज्ञापन कर, सःशुल्क पालका ङ्ग, नयााँ व्यवसाय दताा, लसफाररश दसु्तर, सवारी सािन कर, 

िनोरञ्जन करको िेिाजोिा र सङ्किन गने तथा सिम्बन्धत नगरपालिकािा प्रलतवेदन गने बुझाउने । 

(२०) असहाय, असि, वेवाररस व्यिीको सहायता र संरक्षणः वडालभत्रको असि लवरािी भएको वेवाररस वा असहाय 

व्यम्बििाई नलजकको अस्पताि वा स्वास्थ्य केन्द्रिा पु¥याई औषिोपचार गराउने, वडािा कुनै असहाय वा 

वेवाररस व्यम्बिको िृतु्य भएिा लनजको दाह संस्कारको व्यवस्था लििाउने, सडक वािवालिकाको उद्धार र 

पुनस््रथापना गने गराउने ।  

(२१) वन तथा वातावरणः वडालभत्रको सािूदायीक वन, वन्यजनु्त सम्पदा र जैलवक लवलविताको संरक्षण र प्रवद््रिन गने । 

वडा, टोिवस्ती स्तरिा हररयािी षेत्र लवस्तार गने गराउने, वडािाई वातावरणिैत्री वनाउने ।  

(२२) प्रवद््रिनात्मक कायाक्रि गने गराउनेः प्राङ्गाररक कृलष, सुरलक्षत िातृत्व, लवद्याथी भनाा, पूणा िोप, िुिा लदशािुि 

पूणा सरसफाई, वातावरणिैत्री तथा वाििैत्री शासन जस्ता प्रवद््रिनात्मक कायाहरु गने गराउने ।  

मनयिन कायत 

(२३)वडालभत्र सञ्चालित लवकास योजना आयोजना तथा संिग्न उपभोिा सलिलतहरुका कायाको लनयिन गने ।  

(२४) घर लनिााण तथा गुणस्तर काया भवन संलहता तथा िापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगिन गने, लसकिी, 

डकिीिाई भूकम्प प्रलतरोिी भवन लनिााण सिन्धी तालिि लदेने । 

(२५)िाद्यान्न, िाछािासु, तरकारी, फिफुि, पेयपदाथा तथा उपभोग्य सािाग्रीको गुणस्तर र िूल्यसूची अनुगिन गरी 

उपभोिा लहत संरक्षण गने । 

(२६) वडालभत्रको उद्योग िन्दा र व्यवसायको प्रवद््रिन गरी िगत राखे्न । 

(२७) हाट वजारको व्यवस्थापन गने गराउने । 

(२८) लवद्युत चुहावट तथा चोरी लनयिण गने । 
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९ङ्ख० वडािे देहाय बिोलजिका लवषयिा लसफाररश वा प्रिालणत गने  

(१) नाता प्रिाणीत ।  

(२) नागररकताको लसफाररश र नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररस । 

(३) वहाि करको िेिाजोिा लसफाररश । 

(४) कोठा िोल्न रोहवरिा वसे्न । 

(५) िोही िगत कट्टा लसफाररस । 

(६) घर जग्गा करको िेिाजोिा लसफाररश । 

(७) जन्म लिलत प्रिाणीत ।  

(८) व्यापार व्यवसाय वन्द भएको वा सञ्चािन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुाँदै नभएको लसफाररश । 

(९) लििापत्र कागज गराउने लनवेदन दताा लसफाररस । 

(१०) लववाह प्रिालणत , अलववालहत प्रिालणत । 

(११) लनःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार लसफाररस । 

(१२) आफ्नो अलिकार के्षत्रका लवषयिा अंगे्रजी भाषािा लसफाररस तथा प्रिाणीत । 

(१३) घर पाताि प्रिालणत । 

(१४) व्यम्बिगत लववरण प्रिालणत । 

(१५) पुजाािा घर कायि गने लसफाररश । 

(१६) फरकफरक नाि थर,जन्म लिलत लसफाररश र प्रिालणत, दुवै नाि गरेको व्यम्बि एकै हो भने्न लसफाररश । 

(१७) नाि थर जन्म लिलत संशोिनको लसफाररश । 

(१८) जग्गा िनीपुजाा हराएको सफाररश । 

(१९) कागज र िन्जुरीनािा प्रिालणत । 

(२०) लकिाकाट लसफाररश । 

(२१) संरक्षक प्रिालणत तथा संस्थागत र व्यम्बिगत संरक्षक लसफाररश । 

(२२) जीलवतसाँगको नाता प्रिालणत । 

(२३) हकवािा वा हकदार प्रिालणत । 

(२४) नािसारी लसफाररश । 

(२५) जग्गाको हक सिन्धी लसफाररश (सावाजलनक, ऐिानी तथा पलता जग्गा वाहेक) । 

(२६) िृतक साँगको नाता प्रिालणत सजीि लसफाररश । 

(२७) उद्योग ठाउाँसरी लसफाररश । 

(२८) जीलवत रहेको लसफाररश । 

(२९) पूवा प्राथलिक लवद्यािय िोल्ने लसफाररश र अनुिलत ।  

(३०) जग्गा िूल्यांकन लसफाररश प्रिालणत । 

(३१) लवद्याियको कक्षा वृम्बद्ध लसफाररस । 

(३२) पािन पोषण लसफाररश । 

(३३) वैवालहक अंलगकृत नागररकता लसफाररश । 

(३४) आलथाक अवस्था किजोर वा लवपन्नता प्रिालणत आलथाक अवस्था वलियो वा सम्पन्नता प्रिालणत । 

(३५) लवद्यािय ठाउाँसारी लसफाररश । 

(३६) िारा तथा लवद्युत जडान लसफाररस । 

(३७) प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजन अलिकार बिोलजिको अन्य लसफाररश वा प्रिालणत । 

 ९ लवलवि नगर कायापालिकािे वडािे गने गरी तोलक लदएबिोलजिका अन्य काया गने । 
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अनुसूची १४: नेपािको संलविानको अनुसूलच ८ बिोलजि स्थानीय तहको एकि अलिकारको सूलच 

 

नेपािको संमििानको अनुसूची ८ बिोमजि स्थानीय तहको एकि अमिकारको सूची 

१. नगर प्रहरी 

२. सहकारी संस्था 

३. एफ.एि.सञ्चािन 

४. स्थानीय कर (सम्पलि कर, घर वहाि कर, घर जग्गा रलजष्टर ेशन शुल्क, सवारी सािन कर),सेवा शुल्क दसु्तर, 

पयाटन शुल्क, लवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूलिकर (िािपोत), दण्ड जररवाना, िनोरञ्जन कर, िािपोत 

सङ्किन । 

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

६. स्थानीय तथ्याङ्क र अलभिेि सङ्किन 

७. स्थानीय स्तरका लवकास आयोजना तथा पररयोजनाहरु 

८. आिारभुत र िाध्यालिक लशक्षा 

९. आिारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई 

१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलविता  

११. स्थानीय सडक, ग्रािीड सडक, कृलष सडक, लसंचाइ 

१२. गाउाँ  सभा, नगर सभा, लजिा सभा, स्थानीय अदाित, िेिलििाप र िध्यस्थताको व्यवस्थापन 

१३. स्थानीय अलभिेि व्यवस्थापन  

१४. घर जग्गा िनी पुजाा लवतरण 

१५. कृलष तथा पशुपािन, कृलष उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

१६. जे्यष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यम्बि र अशिहरुको व्यवस्थापन 

१७. बेरोजगारको तथ्याङ्क संकिन 

१८. कृलष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयिण 

१९. िानेपानी, साना जिलवद्युत आयोजना, वैकम्बिक ऊजाा 

२०. लवपद् व्यवस्थापन  

२१. जिािार, वन्यजनु्त, िानी तथा िलनज पदाथाको संरक्षण 

२२. भाषा, संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास 
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अनुसूची १५: नेपािको संलविानको अनुसूलच ९ बिोलजि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अलिकारको सूलच 

 

नेपािको संमििानको अनुसूची ९ बिोमजि सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अमिकारको सूची 

१. सहकारी 

२. लशक्षा, िेिकुद र पत्रपलत्रका 

३. स्वास्थ्य 

४. कृलष 

५. लवद्युत, िानेपानी, लसंचाई जस्ता सेवाहरु 

६. सेवा शुल्क, दसु्तर, दण्ड जररवाना तथा प्राकृलतक स्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी, पयाटन शुल्क 

७. वन, जंगि, वन्यजनु्त, चराचुरंुगी, जि उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा जैलवक लवलविता 

८. िानी तथा िलनज 

९. लवपद् व्यवस्थापन 

१०. सािालजक सुरक्षा र गरीवी लनवारण 

११. व्यम्बिगत घटना, जन्म, िृतु्य, लववहा र तथ्याङ्क 

१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहािय 

१३. सुकुिासी व्यवस्थापन 

१४. प्राकृलतक स्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी 

१५. सवारी सािन अनुिती 
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अनुसूची १६: नगरपालिकाका किाचारीहरुको पद अनुसारको कायालववरण 

नगरपालिकािा कायारत किाचारीहरुको पद अनुसारको कायालववरण 

काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– प्रिुि प्रशासकीय अलिकृत 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

लस.नं 

काि अलिकार 
उिर 

दालयत्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

1 नगरपालिकाका कायााियको प्रशासकीय प्रिुि भइा  काि गने गराउने ।     

2 नगरपालिकाको चि, अचि तथा लजन्सी सम्पलिको िगत राखे्न, संरक्षण ििात 

सम्भार गने,गराउने । 

    

3 िेिा पररक्षण गराउने, बेरुज फछ्र्यौट गराउने सिन्धिा आवश्यक कारवाही 

गने, गराउने । 

    

4 नगरपालिकाका किाचारीहरुको प्रशासकीय लनयिण गने ।     

5 नगरपालिकाको आन्तररक श्रोत पररचािन र व्यवस्थापन गने ।     

6 लवषयगत लनकायहरुको नगरस्तरीय वजेट तथा कायाक्रि स्वीकृत गराउने ।     

7 ठेक्कापट्टा, सम्प्झौताबाट भएका कािहरुको प्रालवलिक िूल्याङ्कनको आिारिा 

भुिानी गने,गराउने । 

    

8 आयोजनाको जााँचपास र फरफारक गने, गराउने ।     

9 नगर लवकास योजनाको िालसक, चौिालसक र वालषाक प्रगलत सिीक्षा गने, गराउने      

10 िानव संसािन व्यवस्थापन सिन्धी काया     

11 नगरपालिकाको कायााियको जनशम्बि लवकास योजना तयार गरी िागू गने,   

गराउने । 

    

12 नगरपालिकाको कायााियलभत्र िानव संसािन लवकास केन्द्रको स्थापना गरी 

जनशम्बिको सीप र क्षिता लवकासको काया गराउने । 

    

13 किाचारी प्रशासन सिन्धी काया     

14 नगरपालिकाका किाचारीहरुको लनयुम्बि, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, काज, लवदा, 

पुरस्कार, सजाय, रालजनािा, वरवुझारथ र अवकाश सिन्धी काया गने, गराउने । 

    

15 नगरपालिकाको कायााियका किाचारीको असािारण लवदा र अध्ययन लवदा 

स्वीकृलतका िालग लसफाररश गने । 

    

16 नगरपालिकाको कायाािय अन्तगात कायारत लनजािती सेवा तथा स्थानीय 

लनकायको सेवा तफा का कायारत किाचारीहरुको लनयिानुसार तोलकए विोलजि 

कायासम्पादन िूल्याङ्कन सिन्धी काया गने । 

    

17 किाचारीहरुको वृलि लवकास योजना तयार गरी िागू गराउने ।     

18 आलथाक प्रशासन सिन्धी काया गने     

19 नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, सािालजक सुरक्षा र अन्य लवलनयोलजत 

रकिको लनकासा लिने, आम्दानी गरी िचा गने, गराउने र िचाका  शे्रस्ता राख्न 

िगाउने । 

    

20 नगरपालिकाका िाता सञ्चािन गने, गराउने ।     

21 िेिा परीक्षण सिन्धी काया गने ।     
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22 लजन्सी व्यवस्थापन सिन्धी काया गने, गराउने ।     

23 कायाािय सञ्चािनका िालग कायााियका शािाहरु व्यवम्बस्थत गराउने, भौलतक 

वातावरणिाई अनुकूि बनाइा  सेवा लवतरण गने व्यवस्था लििाउन िगाउने  

    

24 लवलभन्न लनदेलशकाहरु तयार गराई नगर पररषद्बाट स्वीकृत गराई िागू गराउने ।     

25 कायावोझका आिारिा किाचारीहरुिा काि र लजमे्मवारी वााँडफााँड गने, काि र 

लजमे्मवारी, अलिकार प्रत्यायोजन गरी सिूह भावनािा नेतृत्वदायी भूलिका लनवााह 

गने 

    

26 नगरपालिका अन्तरगत सञ्चाालित लवलभत्र कायाक्रिहरु सञ्चािनिा सिन्वय गने, 

लनरीक्षण गने र लनयिण गने, गराउने । 

    

27 लनरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगिन र िूल्याड्ढन र प्रलतवेदन सिन्धी काया      

28 स्वीकृत नगर लवकास येोजना र आवलिक योजनाका नीलत, रणनीलत, कायाक्रि 

कायाान्वयनको लनरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगिन र िूल्याङ्कन गने, गराउने । 

    

29 केन्द्रीय तथा लजिा स्तरीय आवलिक योजनाहरुको िागा लनदेशन र सूचक 

प्राम्बप्तको िालग वजेट प्रवाह गरी तदअनुरुप प्रलतवेदन व्यवस्थापन गने । 

    

30 सिय–सियिा सावाजलनक सुनुवाइा  गने ।     

31 नगर स्तरीय सभा र सिारोहहरुको सिन्वय र सहजीकरण गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– अलिकृतस्तर सातौ/आठौ तह  

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा: प्रशासन शािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 
कायाकारी अलिकृतको सािान्य लनदेशन, सुपरीवेक्षण तथा लनयिणिा रही लनजिे अलिकार प्रत्यायोजन गरे बिोलजि नगरपालिकाको 

कायािा गलतलशिता ल्याउन र स्थानीय स्वायि शासन ऐन तथा लनयिाविीको सफि कायाान्वयनका िालग स्थानीय लनकायको 

स्वायिताको ििा र भावना अनुरुप प्रशासकीय अलिकृतिे नगरपलिकाका पञ्जीकरण, लजन्सी व्यवस्थापन, दताा चिानी तथा सोिपुछ र 

नगर सुरक्षा इकाई सिेतको रेिदेि, लनरीक्षण र लनयिण गदै देहायको काया–लववरण बिोलजि कायाहरु सम्पादन गनुा पने छ । 
लस.

नं. 
कािको लववरण 

अलिकार 
उिरदा

लयत्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुच

कां

क 

आ

िार 

(स्रो

त) 

१ रा.प.अनं. तथा सहायकस्तरका किाचारीहरुकोेे ७ लदन सम्मको घर लवदा तथा लवरािी 

लवदा र भैपरी तथा पवा लवदा, प्रसुलत लवदा र लक्रया लवदा स्वीकृत गने । सो भन्दा बढी 

अवलिको लबदा तथा असािारण र अध्ययन लवदाका िालग कायाकारी अलिकृत सिक्ष 

पेश गने ।  

    

२ नगरपालिकाको कायाािय अन्तगातका सहायक स्तरका किाचारीको काया सम्पादनको 

सुपरीवेक्षक भै िूल्याङ्कन गने, नगरपालिका वा अन्तगात िलटएका लनजािती 

किाचारीको सुपरीवेक्षक भै का.स.िू. गने ।  

    

३ नगरपालिकाको तफा बाट प्रलतलनलित्व गने सलिलत÷उप–सलिलतहरुिा सहभागी हुने र 

कायाकारी अलिकृतिाई जानकारी गराउने ।  
    

४ डकायााियलभत्र आउने सािान्य लचट्ठीपत्रहरुिा तोक आदेश गने र आवश्यक देम्बिएका 

पत्रहरु कायाकारी अलिकृत सिक्ष पेश गने ।  
    

५ कायााियका किाचारीहरुको हालजरी प्रिालणत गने ।      

६ कायाकारी अलिकृतको सािान्य लनदेशनिा रही नगरपालिकाको प्रविा भई काि गने ।      

७ नगरपालिकाको नोडि अलिकृत भई काया गने ।      

८ वडा सलिलतको व्यवस्थापन संबन्धी काया गने ।      

९ नगरपालिकाको सङ्गठन तालिका र शािा तथा पदहरुको काया लववरण अद्यावलिक 

गरी स्वीकृलतको िालग पेश गने ।  
    

१० नगर पररषद, नगरपालिकाका बैठक तथा सलिलत÷उपसलिलतका बैठकहरुिा कायाकारी 

अलिकृतिाई सहयोग पु¥याउने ।  
    

११ किाचारीहरुको व्यम्बिगत लववरण, िगत अद्यावलिक गने÷दरवन्दी थपघट गनुापने 

भएिा काया लववरण र पुष्ट्याईसाथ पेश गने ।  
    

१२ आवश्यकता अनुसार कायाकारी अलिकृतको स्वीकृलत लिई गोष्ठी, सेलिनारिा भाग लिने      

१३ नगरपालिकाका किाचारीहरुको वृलि लवकासको िालग काया योजना तयार गरी 

स्वीकृलेतका िालग पेश गने र स्वीकृत भएपलछ कायाान्वयन गने ।  
    

१४ कायाकारी अलिकृतको स्वीकृलत लिई िालसक बैठक गने ।      

१५ कायाकारी अलिकृतिे प्रत्यायोजन गरेको रकिको सीिालभत्र रही लजन्सी सािानको िाग 

फाराि, िरीद आदेश तथा दाम्बििा ररपोटा स्वीकृत गने ।  
    

१६ लजन्सी शे्रस्ता अद्यावलिक गना िगाउने, लजन्सी सािानको संरक्षण एवं उलचत ििात संभार 

गने र िेिापरीक्षण गने व्यवस्था लििाउने ।  
    

१७  नगरपालिकाको नाउाँिा रहेको जग्गा र भवनको लववरण अद्यावलिक गने, िगत राखे्न 

तथा राख्न िगाउने ।  
    

१८ लजन्सी सािानहरुको लिनाहा, िुिाई, लििाि, ििात गनुा पने भए सो अनुसार गना 

स्वीकृलतका िालग पेश गने ।  
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१९ नगरपालिकालभत्रका सावाजलनक तथा पलता जग्गाहरुको िगत अद्यावलिक गरी राख्न 

िगाउने र समू्पणा नगरपालिकाको सावाजलनक तथा पलता जग्गाहरुको एकीकृत लववरण 

तयार गरी प्रते्यक श्रावण िलहनालभत्र प्रकालशत गने व्यवस्था लििाउने ।  

    

२० उकृष्ट रुपिा काया गने उपभोिा सलिलत, नागररक सिाज, गैर सरकारी संस्थाहरु, 

स्थानीय स्तरका संस्थाहरु, किाचारी र कायााियहरुिाई पुरस्कार लदन लसफाररश गने 

तथा नराम्रा काया गनेिाई सचेत तथा कारवाही गना लसफाररश गने ।  

    

२१ वडास्तरीय योजना तथा कायाक्रिहरुको सिन्वय, रेिदेि, अनुगिन गरी पेश गने ।      

२२ ििािय, लसलिङ्ग प्राप्त गना कायाकारी अलिकृतिाई सहयोग गने ।      

२३ नगरपालिकाको वालषाक बजेट तथा कायाक्रि तयार गरी लनणायको िालग पेश गने र 

स्वीकृत भए बिोलजि कायाान्वयन गने, गराउने ।  
    

२४ स्थानीय प्रलवलिको लवकास एवं प्रबद््रिनका िालग पहि गने ।      

२५ नेपाि सरकारबाट अन्तराालष्टर य सम्बन्ध, अलभसम्बन्धिा हस्ताक्षर भई कायाान्वयनको िालग 

स्थानीय लनकाय लजमे्मवार बनाईएका लवषयहरु कायाान्वयन गना नगर स्तररय 

कायायोजनािा सिावेश गना सहयोग गने ।  

    

२६ सािालजक सशिीकरण कायाक्रिहरुको सिन्वय गने, दोहोरोपन हटाउने, सबै 

गा.लव.स. तथा वस्तीहरुिा सिान रुपिा कायाक्रिहरु पु¥याउन आवश्यक उपायहरुको 

पलहचान गने, स्वीकृत गना पेश गने र सो अनुसार कायाान्वयन गने, गराउने ।  

    

२७ नगरपालिकाको काििा सघाउ पुगे्न लनदेलशका तयार गने तथा गना िगाई स्वीकृलतका 

िालग पेश गने । प्रते्यक लनदेलशका तयार गदाा िलहिा, वातावरण, जनसंख्या व्यवस्थापन, 

द्वन्द्व व्यवस्थापन, सािालजक सिावेशीकरणिाई लवशेष ध्यान लदने ।  

    

२८ संघीय िालििा तथा सािान्य प्रशासन ििाियबाट भएका लनदेशन तथा पररपत्रको 

पािना गना सहयोग गने ।  
    

२९ नगर पररषद् तथा नगरपालिका बोडा, सलिलत, उपसलिलतिा पेश गने प्रस्ताव तयार गरी 

कायाकारी अलिकृत सिक्ष पेश गने ।  
    

३० नगरपालिका बोडा तथा पररषदबाट भएका लनणायहरु कायाान्वयन गना सहयोग गने ।      

३१ नगरपालिकाको सुदृढीकरण कायािा सरिता, लछटो छररतो, सेवा प्रवाहिा स्तरीयता 

कायि गनाको िालग नीलतगत लनणाय गना प्रस्ताव तथा सुझाव पेश गने ।  
    

३२ वालषाक सभा सिारोह उत्सवहरुको आयोजनािा सहयोग गने, गराउने ।      

३३ कायाकारी अलिकृतिे प्रत्यायोजन गरेका अन्य कायाहरु गने ।      
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैठौ ाँ/सातौ ाँ तह इन्जी. 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा: पूवाािार लवकास शािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस शािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक तथा शहरी लवकास उपशािा एवि् िानेपानी 

इकाईको रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा 

प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार (स्रोत) 

१ नगरपालिकाको आवलिक तथा वालषाक योजना संबन्धी काया गने ।      

२ स्वीकृत योजनाहरुको कायाान्वयन गराउने र सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनुगिन तथा 

लनरीक्षण गरी प्रलतवेदन पेश गने ।  
    

३ स्वीकृत योजनािधे्य उपभोिा सलिलतबाट कायाान्वयन हुने योजना तथा कायाक्रिहरुको 

उपभोिा सलिलत गठन गरी सम्प्झौता गराउने र सम्प्झौता अनुसारको काया तोलकएको सिय, 

गुणस्तर, िागत बिोलजि सम्पन्न गना िगाउने, आवश्यकतानुसार अनुगिन गने  

    

४ नगरपालिका अन्तगात सञ्चािन हुने कायाक्रि तजुािा गना सहयोग गने, संघसंस्थाबीच 

सिन्वय गने, सम्प्झौता अनुसार कायाान्वयन गने, गराउने ।  
    

५ नगरपालिका अन्तगात सञ्चालित योजना तथा कायाक्रिहरुको लनयलित रुपिा अनुगिन तथा 

िूल्याङ्कन गर्ा ने, कायाान्वयनिा देम्बिएका सिस्या पलहचान गरी सिािानका उपाय सलहत 

प्रलतवेदन पेश गने । लजिाको यातायात, िानेपानी तथा सरसफाई, लसंचाईं तथा नदी 

लनयिण तथा अन्य पूवाािार लवकास (भवन, ग्रालिण लवद्युतीकरण तथ अन्य) सिन्धी 

योजना तजुािा गना नगरपालिकािाई सहयोग गने  

    

६ पूवाािार लवकास सम्वन्धी योजनाहरुको लडजाइन, नक्शा, िागत इलष्टिेट, ठेक्कापट्टा तथा 

उपभोिा सलिलतसंग गररने सम्प्झौता, काया लदशा तथा अन्य कागजात तयार गने ।  
    

७ लवलभन्न योजनाको सफि कायाान्वयनको िालग सरोकारवािा उपभोिाहरु तथा स्थानीय 

सिुदायहरुिाई योजना सिन्धी जागरण अलभयान संचािन गने ।  
    

८ पूवाािार लवकास सिन्धी सुहाउंदो के्षत्रगत नीलत तजुािा गना नगरपालिकािाई टेवा पु¥याउने 

।  
    

९ स्थानीय भौलतक पूवाािार लवकाससंग सिन्धीत ििािय÷लवभाग तथा नगरपालिकाको 

लनदेशन पािना गने गराउने ।  
    

१० लवकास कायाक्रिहरुको चौिालसक तथा वालषाक सिीक्षा गने व्यवस्था लििाउने । चौिालसक 

तथा वालषाक प्रलतवेदन तयार गने, लवशे्लषण गने र सिम्बन्धत लनकाय तथा तािुक लनकायिा 

पठाउने  

    

११ आयोजनाको िालग आवश्यक पने स्रोत, सािन, जनशम्बि, लनिााण सािग्रीहरुको लववरण 

तयार गरी स्वीकृलतका िालग पेश गने र स्वीकृत भए अनुसार उपिब्ध गराउने व्यवस्था 

लििाउने ।  

    

१२ योजना तथा कायाक्रि तजुािा, कायाान्वयन, अनुगिन तथा िूल्याङ्गन गदाा िैंलङ्गक सिता एवं 

सिावेशीकरण गनािा लवशेष ध्यान लदने ।  
    

१३ लपछलडएका के्षत्र, वगा, असि, असहाय, जनजालत, दलित वगाहरुकोिालग प्रत्यक्ष फाइदा पुगे्न 

तथा लछटो प्रलतफि लदने कायाक्रि स्वीकृत गराई कायाान्वयन गने, गराउने ।  सम्प्झौता 

अनुसार लनिााररत सिय लभत्र योजना सम्पन्न गराउन लक्रयालशि रही ताकेता गने ।  

    

१४ संचािन भएको योजनाको नापी लकताव, रलनङ्ख लवि र काया सम्पन्न प्रलतवेदन चेक गने 

गराउने ।  
    

१५ संचालित आयोजनाहरुको लनररक्षण, अनुगिन तथा िूल्यांकनको व्यवस्था गने ।      

१६ सम्पन्न भएका लवकास योजनाहरुको जााँचपास तथा फरफारक गराउने ।      

१७ सम्पन्न र चािू योजनाको िागत एवं तथ्यांक राख्न िगाउने ।      
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१८ आयोजना संचािनका िालग सिम्बन्धत लनकायहरु जसै्तः लवद्युत, िानेपानी, दूरसञ्चार, 

सडक, वातावरण, पयाटन आलदसंग लनकटति सम्पका  कायि गना नगरपालिका सलचविाई 

सहयोग गने । 

    

१९ नगरपालिकाबाट तयार भएको उपभोिा सलिलत सिन्धी लनदेलशकाको प्रभावकारी 

कायाान्वयनका िालग आवश्यक कायाहरु गने ।  
    

२० पूवाािार लवकाससंग सिम्बन्धत अन्य कायाहरु गने ।      

२१ पूवा संचालित योजनाहरु नगरपालिकाद्वारा लनलणात लनकाय िाफा त संचािन गराउने र स–

साना िागतका र उपभोिाको क्षितािे ििात सम्भार गना सके्न योजनाहरुिा 

उपभोिािाई नै लजमे्मवार बनाउने तफा  आवश्यक कायाहरु गने ।  

    

२२ ििात सम्भारिा उपभोिाको क्षिता भन्दा बढी िचा िागे्न ठूिा योजनाहरुिा 

उपभोिाहरुिाई नू्यनति रुपिा संिग्न गराई साझेदारीको भावना जागृत गराउन 

आवश्यक प्रलक्रयागत कायाहरु गने  

    

२३ नगरपालिकाद्वारा पूवा संचालित योजनाहरु िधे्य यथासियिा नै ििात गनुा पने योजनाहरु 

पलहचान गरी िागत अनुिान तयार गरी सोको प्रलतवेदन नगरपालिका सलचव सिक्ष पेश गने 

र आदेश भए अनुसार ििात कायाहरु गने ।  

    

२४ नगरपालिकाद्वारा पूवा संचालित योजनाहरु िधे्य यथासियिा िै ििात गनुा पने योजनाहरु 

ििात सम्भार गनाका िालग व्यवस्था भएको ििात सम्भार कोष िडा गना आवश्यक कायाहरु 

गने ।  

    

२५ िालसक रुपिा संचालित योजनाहरुको म्बस्थलत सिन्धी प्रलतवेदन नगरपालिका सलचव िाफा त 

नगरपालिका र सिम्बन्धत लनकायहरुिा पेश गने ।  
    

२६ नगरपालिकािे तयार पानुापने िालसक, चौिालसक, वालषाक आलद प्रलतवेदनहरु तयार पाना 

सघाउने ।  
    

२७ तै्रिालसक र वालषाक प्रगलत सिीक्षाको वैठक आयोजना गना नगरपालिकािाई सघाउने र 

सिीक्षािा आएको लनणाय सुझावहरु कायाान्वयन गने ।  
    

२८ ठेक्कापट्टा सिन्धी कायाहरु इलष्टिेट अनुसार भए नभएको अनुगिन गरी लनिााणको काि 

गराउने ।  
    

२९ संचालित प्रते्यक आयोजनाहरुको शुरु देम्बि जााँचपास तथा हस्तान्तरण सम्मको कागजात 

भएको फाइि िडा गने तथा गना िगाउने ।  
    

३० आगािी वषाको योजनािा के्षत्रगत योजना पलन संकिन गरी रेकडा गने ।      
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ तह इन्जी 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा: सडक, लसंचाइ तथा अन्य पूवाािार उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण 

र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा 

गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार (स्रोत) 

१ नगर लवकास योजना अनुसार सञ्चािन हुने आयोजनाहरुको वालषाक कायाक्रि स्वीकलतिा 

सहयोग गने ।  
    

२ आयोजना/कायाक्रि वजेट कायाान्वयन सिन्धी वालषाक कायातालिका िागू गने, गराउने, 

सञ्चालित आयोजना लनरीक्षण गने, गराउने ।  
    

३ स्वीकृत वालषाक कायाक्रि अनुसार आयोजनाको िागत अनुिान तयार गने, गराउने ।      

४ आयोजना कायाान्वयन गदाा लदगो लवकास र वातावरणीय पक्षिाई ध्यान लदने      

५ आयोजना सञ्चािनका िालग आवश्यक व्यवस्था गने, गराउने ।      

६ ठेक्कापट्टा, सम्प्झौता गनुा अलघ िागत अनुिान तयार गने तथा सञ्चालित योजनाहरुको 

प्रालवलिक िूल्याङ्कन गर्ा ने, गराउने ।  
    

७ आयोजनाको जााँचपास र फरफारक गने, गराउने ।      

८ स्वीकृत आयोजनाको आवश्यकतानुसार संशोिन र वजेट रकिान्तर गने सिन्धिा 

तोलकएको काया गने, गराउने ।  
    

९ आयोजनाहरुको स्वीकृत कायाक्रि अनुसार परािशा सेवा लिने व्यवस्था गने ।      

१० आयोजनाहरुको अनुगिन सिन्धी फारािहरु लनयलित रुपिा भरी शािा प्रिुिसिक्ष पेश 

गने ।  
    

११ नगरपालिकाको कायाािय अन्तगात संचालित लवकास आयोजनाहरुको लनयलित लनरीक्षण 

सुपररवेक्षण र अनुगिन गने ।  
    

१२ िालसक, चौिालसक र वालषाक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी प्रिुिसिक्ष पेश   गने ।      

१३ आयोजनाहरुिा गुणस्तररयता कायि गदै सियिै काया सम्पन्न गना आवश्यक समू्पणा काया 

गने ।  
    

१४ दररेट तयारी र लवशे्लषण संबन्धी कायाहरु गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: अलिकृतस्तर; नवौ/दशौ 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; लशक्षा िेदकुद तथा संसृ्कलत लवकास शािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 
यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय प्रिुि र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु 

आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 
लस.नं. कािको लववरण अलिकार उिरदालयत्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार (स्रोत) 

१ प्रारम्बम्भक बाि लशक्षा तथा लवद्यािय लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, िुिा तथा वैकम्बिक 

लशक्षा (गुरुकुि, िदरसा, गुिा आलद), लनरन्तर लसकाइ तथा लवशेष लशक्षा सिन्धी नीलत, 

कानून, िापदण्ड, योजनाको लनिााण, कायाान्वयन र लनयिन गने गराउने । 

    

२ प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यावसालयक तालििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन 

गने गराउने । 
    

३ पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्रीको लवतरण तथा कायाान्वयन गने गराउने ।     

४ लवद्यािय लशक्षक तथा किाचारी व्यवस्थापन गने गराउने ।     

५ लवद्याियको नक्साङ्कन, अनुिलत, स्वीकृलत, सिायोजन तथा लनयिन      

६ शैलक्षक पूवाािार लनिााण र ििात सम्भार गने गराउने ।     

७ आिारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा संचािन तथा व्यवस्थापन      

८ लवद्याथी लसकाइ उपिब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन गने गराउने ।     

९ लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृलिको व्यवस्थापन गने गराउने ।     

१० शैलक्षक परािशा सेवाको अनुिलत तथा लनयिन गने गराउने ।     

११ स्थानीयस्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलिको संरक्षण, प्रवद््रिन र स्तरीकरण      

१२ िाध्यलिक तहसम्मको शैलक्षक कायाक्रिको सिन्वय र लनयिन गने गराउने ।     

१२ स्थानीय पुस्तकािय, वाचनािय तथा सािुदालयक अध्ययन केन्द्र सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन गने गराउने । 
    

१४ स्थानीयस्तरिा िेिकूद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको लनयिन र सिन्वय      

१५ युवा जागरण, सशम्बिकरण र पररचािन गने गराउने ।     

१६ युवा सीप, उद्यिलशिता तथा नेतृत्व लवकास गने गराउने ।     

१७ भाषा, संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सिन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, 

िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन गने गराउने । 
    

१८ पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ््खग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रबद््रघन र लवकास      

१९ परम्परागरत रुपिा चलिआएका जात्रा तथा पवाको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने गराउने ।     

२० स्थानीय िहत्वका िालिाक तथा सांसृ्कलतक सम्पदाको व्यबस्थापन गने गराउने ।     

२१ पयाटकीय िहत्वका स्थि तथा सम्पदाको पलहचान, संरक्षण र प्रवद््रिन गने गराउने ।     

२२ पयाटन पूवाािार लवकास तथा प्रोत्साहन गने गराउने ।      

२३ पुराताम्बत्वक, िालिाक िहत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सिद््रिन गने गराउने ।     

२४ भाषा, संसृ्कलत, जात्रा, पवा र िलितकिाको संरक्षण, प्रबद््रिन र लवकास गने गराउने ।     

२५ िेिकुदको संरचनाको पूवाािार लनिााण, सञ्चािन तथा लवकास गने गराउने ।     

२६ िेिकूदको लवकास र प्रवद््रघन गने गराउने ।     
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२७ िेिकूद प्रलतयोगीता आयोजना र सहभागीता गने गराउने ।     

२८ अलतररि लक्रयाकिाप सिन्धी लवषय गने गराउने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

६. पद: अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ ाँ/आठौ 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 

८. तिव( िालसक)  

९. काि गने सियः 

१०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; िाध्यलिक तथा आिारभूत लशक्षा उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, 

सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा 

कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार (स्रोत) 

१ िाध्यालिक लशक्षा, अनौपचाररक लशक्षा, िुिा तथा वैकम्बिक लशक्षा (गुरुकुि, िदरसा, 

गुिा आलद), लनरन्तर लसकाइ तथा लवशेष लशक्षा सिन्धी नीलत, कानून, िापदण्ड, 

योजनाको लनिााण, कायाान्वयन र लनयिन गने गराउने । 

    

२ प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यावसालयक तालििको योजना तजुािा, सञ्चािन, अनुिलत र लनयिन 

गने गराउने । 
    

३ पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्रीको लवतरण तथा कायाान्वयन गने गराउने ।      

४ लवद्यािय लशक्षक तथा किाचारी व्यवस्थापन गने गराउने ।     

५ लवद्याियको नक्साङ्कन, अनुिलत, स्वीकृलत, सिायोजन तथा लनयिन गने गराउने ।     

६ शैलक्षक पूवाािार लनिााण र ििात सम्भार गने गराउने ।     

८ लवद्याथी लसकाइ उपिब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन गने गराउने ।     

९ लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृलिको व्यवस्थापन गने गराउने ।     

१० शैलक्षक परािशा सेवाको अनुिलत तथा लनयिन गने गराउने ।     

११ स्थानीयस्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलिको संरक्षण, प्रवद््रिन र स्तरीकरण      

१२ िाध्यलिक तहसम्मको शैलक्षक कायाक्रिको सिन्वय र लनयिन गने गराउने ।     

१७ भाषा, संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सिन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, 

िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन गने गराउने । 
    

१८ पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ््खग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रबद््रघन र लवकास      

१९ परम्परागरत रुपिा चलिआएका जात्रा तथा पवाको सञ्चािन र व्यवस्थापन गने गराउने ।     

२५ िेिकुदको संरचनाको पूवाािार लनिााण, सञ्चािन तथा लवकास गने गराउने ।     

२६ िेिकूदको लवकास र प्रवद््रघन गने गराउने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ तह इम्बन्ज. 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा: आवास, भवन तथा नक्सापास उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 
यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 
लस.नं. कािको लववरण 

अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरलभत्र जग्गा एकीकरण, भू उपयोग योजना, जग्गा लवकास र भौलतक लवकास योजनको 

तजुािा र कायाान्वयन गने ।  
    

२ नगरलभत्र भवन लनिााण िापदण्ड र आचार संलहता बिोलजि िात्र भवन लनिााण हुने 

व्यवस्थाको प्रभावकारी कायाान्वयनका िालग आवश्यक काया गने ।  
    

३ सडक के्षत्र लनिाारण गरी सोलभत्र अन्य कुनै पलन पूवाािारहरु लनिााणिा रोक िगाउने      

४ बसपाका  र ट्याक्सी सै्टण्डिा िात्र ती सवारी सािनहरु रोके्न र पालका ङ्ग गने व्यवस्था 

कडाइका साथ िागू गने ।  
    

५ नगर के्षत्रिा पाका , िुिा चौर, िेि िैदान, पोिरी जस्ता शहरी सुन्रता अलभबृम्बद्ध गने स्थान 

लनिाारण गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गने ।  
    

६ भूकम्पीय क्षलत नू्यलनकरणका िालग रालष्टर य भवन संलहताको प्रभावकारी पािना गने, गराउने 

।  
    

७ नगर के्षत्र लभत्र बने्न घर तथा अन्य भवनहरुको नक्सा पास संबन्धी समू्पणा काया गने      

८ नक्सापास संबन्धी सजािीनको काया गने ।      

९ घरजग्गा नापजााँचका लववादहरुिा प्रालवलिक सहयोग उपिब्ध गराउने ।      

१० सावाजलनक स्थानहरुको अनलिकृत प्रयोग लनयिण संबन्धी काया गने ।      

११ घरबाटो, िारा, चारलकिा, घरजग्गा िूल्याङ्कन, सम्पलि िूल्याङ्कन, काठ, लवद्युत जडान 

लसफाररश संबन्धी काया गने ।  
    

१२ एकीकृत सम्पलि करको सम्पलि िूल्याङ्कन संबन्धी काया गने ।      

१३ शहरी सौन्दया अलभबृम्बद्ध गना शहरबजारलभत्र सञ्चालित पसिहरुिे बालहर सडकिा सािान 

रािी लबक्री गने प्रथा अन्त गरी व्यवम्बस्थत गने ।  
    

१४ नगर के्षत्रलभत्र लवद्युत पोिहरुको िगत राखे्न, लतनको सुरक्षा व्यवस्थापन गने र सडक बिी 

व्यवस्थापन संबन्धी काि गने ।  
    

१५ नगरपालिका, बसपाका , सावाजलनक शौचािय, अन्य सावाजलनक स्थिहरुको सुरक्षा संबन्धी 

काया र ती स्थानहरुिा लवद्युत व्यवस्थापनको काया गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद:  अलिन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 
 

शािा; भवन तथा नक्शापास उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरको वसु्तगत लववरण, भौगोलिक सूचना प्रणािी, स्रोत नक्सा आलद तयार तथा 

अद्यावलिक गने     

२ भूलिको  वगीकरण  अनुसारको  िगत  र  जग्गाको  लकिाकाट  र  भूिी  िगत  

(नक्सा,  से्रस्ता)  तथा  घरजग्गा िनी दताा प्रिाणपूजाा लवतरण तथा िगत 

व्यवस्थापन सिन्धी काया गने । 

    

३ नगरपालिका  के्षत्रको  भौलतक  पूवाािार,  िठिम्बन्दर,  सडक  नािा,  ढि,  पाका ,  

चौतार,  लवद्यािय,  िुिास्थान, पुिपुिेसा, भौलतक लवकासको लववरण स्पष्ट देम्बिने 

गरी भौलतक नक्सा तयार गने, 
    

४ घर जग्गा वाटो सिन्धी लसफाररश तयार गने र घरको िूल्यांकन सिन्धी आवश्यक सहयोग 

गने 
    

५ नगरके्षत्रलभत्र जग्गाको नक्सा, लकिाकाट सिन्धी सिस्य परेका सिािान गने ।     

६ GIS सिन्धी काया गने ।     

७ नगरपालिका के्षत्रिा घर निररङ्ख सिन्धी काया गने ।     

८ नगरपालिका के्षत्र लभत्र सावाजलनक, एिानी र प्रलत जग्गाको िगत तयार गने ।     

९ िालसक तथा वालषाक लववरण तयार गने ।     

१० शािा प्रिुििे िायअहााएका अन्य काया गने ।     

काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– अलिकृतस्तर IT अलिकृत 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा: सूचना प्रलवलि तथा अलभिेि उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 
यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 
लस.नं. कािको लववरण 

अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरपालिकािा इिेि, इन्टरनेट, कम्प्युटर, फोटोकपी, फ्याक्स िेलशन आलदको उपयुि 

व्यवस्था र website तयार र अद्यावलिक गने ।  
    

२ नगरपालिकाबाट ििािय तथा लवलभन्न लनकायहरुिा िालसक, चौिालसक, आवलिक र 

वालषाक रुपिा गनुा पने प्रलतवेदनहरु सबै शािाहरुबाट प्राप्त गने र एकीकृत गरी प्रलतवेदन 

पठाउन सहयोग पु¥याउने ।  

    

३ नगरपालिकाबाट भए गरेका काि कारवाही सम्वन्धी सूचना तथा जानकारीहरु     
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कम्प्युटराइज्ड गने, सुरलक्षत तवरिे राखे्न तथा लनिााररत नीलतको आिारिा उपिव्ि गराउने 

व्यवस्था लििाउने ।  

४ नगरिा सूचना प्रलवलिको प्रयोग, लवकास र लवस्तार गने नीलत तजुािा गने ।      

५  सूचना केन्द्रको प्रचार प्रसार गने व्यवस्था गने ।      

६ नगरपालिकाबाट प्रकाशन हुने सूचनािूिक पलत्रका तथा प्रोफाइिहरुसाँग सिम्बन्धत 

आवश्यक कायाहरु गने ।  
    

७ नगरको सिलष्टगत लवकाससाँग सिम्बन्धत तथ्यांक, सूचना र जानकारीहरु संग्रह, अद्याबलिक, 

प्रवाह र उलचत प्रयोगसाँग सिम्बन्धत कायाको व्यवस्था लििाउने ।  
    

८ नगरपालिकाको अलभिेि अद्यावलिक गने, सङ््खग्रह गने कायाहरु गने ।      

९ नगरपालिकाबाट िालसक, चौिालसक रुपिा गररने प्रकाशन सिन्धी काया गने ।      

१० नगरपालिकाको वालषाक प्रगलत लववरण तयार गना सहयोग गने ।      

११ टेलिफोन, इिेि र इण्टरनेट सेवाको प्रभावकारी उपयोग एवि् संचािन सिन्धी काया गने ।      

१२ कम्प्युटर प्रणािीबाट सूचना संकिन र प्रवाह सिन्धी काया गने ।      

१३ पारदलशाता र सुशासनका प्रवद््रिनका िालग लवकास बुिेलटनहरु प्रकाशन तथा लवतरण गने 

र लवलभन्न संचार िाध्यिबाट लवकास गलतलवलिहरु प्रसारण गने । 
    

काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद– सहायकस्तर पााँचौ तह प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा: सािालजक सुरक्षा तथा पम्बन्जकरण उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, 

सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा 

कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिकार उिरदालयत्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ व्यम्बिगत घटना दताा सिन्धी प्राप्त अलभिेि सुरलक्षत एवि् व्यवम्बस्थत गरी राखे्न ।      

२ व्यम्बिगत घटना दताा सिन्धी प्राप्त राजस्व बुझी बैंक दाम्बििा गने र राजस्वको िासे्कवारी 

सिम्बन्धत लनकायिा पठाउने ।  

    

३ दताा रेकडा स्वीकृत ढााँचाको फाराििा उतार गरी सियिै सिम्बन्धत लनकायिा पठाउने ।      

४ जेष्ठ नागररक, असहाय लविवा, दलित वािवालिका तथा अपाङ्गको रेकडा राखे्न र 

अद्यावलिक गने ।  

    

५ सािालजक सुरक्षाको रकि लनकासा िाग गने र लवतरण गने व्यवस्था लििाउने ।      

६ सािालजक सुरक्षाको रकि लवतरण भएको अलभिेि तयार गरी सिम्बन्धत लनकायिा 

प्रलतवेदन गने ।  

    

७ घटना दतााको िालसक, चौिालसक तथा वालषाक प्रलतवेदन तयार गने ।      

८ कायाकारी अलिकृत र प्रशासन शािा प्रिुिको लनदेशनिा अन्य काि गने । 

    

९ व्यम्बिगत घटना दताा सिन्धी प्राप्त अलभिेि सुरलक्षत एवि् व्यवम्बस्थत गरी राखे्न ।      
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

११. पद: सहायक स्तर पााँचौ लशक्षा 

१२.  (स्थायी )/अस्थायी 

१३. तिव( िालसक)  

१४. काि गने सियः 

१५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; िाध्यालिक लशक्षा उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, 

सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा 

कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिकार उिरदालयत्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगपालिका के्षत्र लभत्र संचािन भएका िाध्यालिक र सो भन्दा िालथका लवद्याियहरुको 

चि/अति सम्पतीको अलभिेि अध्याविक राखे्न, लवद्यािय सम्पिीको सुरक्षण गने  ।  
    

२ लशक्षा सिन्धी तालििको संचािन गनािा सहयोग गने ।     

३ पाठ्यक्रि र पाठ्यसािग्रीको लवतरणिा सहयोग र सिन्वय गने ।     

४ लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृलिको व्यवस्थापन गने कायािा सहयोग र सिन्वय गने     

५ शैलक्षक परािशा सेवाको अनुिलत तथा लनयिन गने कायािा सहयोग गने ।     

६ स्थानीयस्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलिको संरक्षण, प्रवद््रिन र स्तरीकरण      

७ नगरिा िेिकुद लवकास कायाक्रिहरु संचािन गने गराउने ।     

८ नगरपालिका के्षत्र लभत्रका लवद्याियहरुको संचािन तथा व्यवस्थापन कायािा आवश्यक 

सहयोग गने । 
    

९ नगरपालिका के्षत्र लभत्रका लवद्याियहरुको संचािन तथा व्यवस्थापन कायािा आवश्यक 

सहयोग, तथा लवद्याियको स्थापना तथा िारेजीको लसफाररश गने ि। 
    

१०      

११ िेिकुदको संरचनाको पूवाािार लनिााण, सञ्चािन तथा लवकास      

१२ िेिकूदको लवकास र प्रवद््रघन गनािा सहयोग गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायकस्तर चौथो/पाचौ प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा:   िररद तथा भण्डार उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 
यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका 

साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 
लस.नं. कािको लववरण 

अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुच

कांक 

आिा

र 

(स्रोत) 

१ प्रते्यक शािा, उपशािा तथा इकाइबाट स्वीकृत िाग फाराि अनुसार िाग भइ आएको 

लजन्सी सािान िौज्दातिा भए उपिब्ध गराउने, िौज्दात नभए आवश्यक प्रलक्रया पु¥याई 

बजारबाट िररद गरी उपिब्ध गराउने ।  

    

२ िचा भई जाने लजन्सी सािान र िचा भई नजाने लजन्सी सािानको बेग्ला बेगै्ल रलजष्टर िडा 

गने र कायाकारी अलिकृतबाट प्रिालणत गराई अलभिेि राखे्न ।  
    

३ िररद गरी वा वसु्तगत सहायता वा कुनै पलन प्रकारबाट आएका िािसािान प्राप्त भएको 

लिलतिे तीन लदन लभत्र आम्दानी बााँधे्न ।  
    

४ लजन्सी लनरीक्षण पुम्बस्तका िडा गरी लनरीक्षण गराउने, िािसािानको सुरक्षा, ििात संभार, 

लििाि लवक्री, हानी नोक्सानी आलद पक्षहरुिा लनरीक्षकबाट प्रलतवेदन प्राप्त गने  
    

५ कायाािय सािान र लनिााण सािग्री लनयिानुसार सोझै, कोटेशन, टेण्डरद्वारा आपूलता गने 

कायाबाहीका िालग कायाकारी अलिकृत सिक्ष पेश गने र लनणाय भए बिोलजि िररद गने, 

दाम्बििा गने र लवतरण गने ।  

    

६ नयााँ आलथाक वषा सुरु भएको १५ लदन लभत्र अलघिो आलथाक वषाको लजमे्मवारी साने, लजन्सी 

िौज्दातको वालषाक लववरण तयार गने र प्रिालणत गराउने ।  
    

७ व्यम्बिगत र सहायक लजन्सी िाता राखे्न ।      

८ नगरपालिकाको भौलतक तथा चि अचि सम्पलिको अलभिेि रािी सो को सुरक्षा एवि् 

ििात संभारको व्यवस्था लििाउने ।  
    

९ कायााियिाई आवश्यक पने छपाई सिन्धी कायाको व्यवस्था गने ।      

१० नगदी रलसद तथा अन्य आवश्यक रलसदहरु छपाई सियिै उपिब्ध गराउने र सो को रेकडा 

रलसद लनयिण िातािा राखे्न ।  
    

११ सवारी सािन तथा ढुवानी सािनहरुको बु्ल बुक राखे्न र ररनू्य गने तथा िगवुक राखे्न      

१२ दैलनक िचा हुने सािानको िाग फाराि अनुसार िचाको अलभिेि राखे्न ।      

१३ कायााियिाई आवश्यक पने घरजग्गा आलद िररद वा भाडािा लिनुपने भएिा आवश्यक 

व्यवस्था लििाउने ।  
    

१४ ििात गदाा पलन काि निागे्न अथवा ििात गना नसलकने सािानहरुको लििािका िालग 

आवश्यक कारबाही चिाउने ।  
    

१५ रालष्टर य चाडपवा तथा लवलभन्न सभा, सिारोह, कायाक्रिहरुिा आवश्यक सािग्रीको व्यवस्था 

लििाउने ।  
    

१६ प्रते्यक शािा, उपशािा तथा इकाइहरुिाई आवश्यक लजन्सी सािानको िगत संकिन गरी 

आगािी आलथाक वषाको बजेटिा सिावेश गना पेश गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायकस्तर चौथो/पाचौ प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; सोिपुछ तथा दताा चिानी उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 
यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 
लस.नं. कािको लववरण 

अलिकार उिरदालयत्व 
काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ प्राप्त लनवेदन र कागजातहरु लनयिानुसार दताा गने र सिम्बन्धत शािािा पठाउने 

।  
    

२ दताा सिन्धी अलभिेि पुम्बस्तकाहरु (दताा लकताब, चिानी लकताब र भरपाई 

पुम्बस्तका), कायााियको छाप, पदालिकारीहरुको छाप सुरलक्षत राखे्न ।  
    

३ कायााियबाट बालहर जाने पत्रहरु चिानी गने र अद्यावलिक अलभिेि राखे्न ।      

४ चिानी भइसकेका पत्रहरुको कायाािय प्रलत सिम्बन्धत शािा, उपशािा तथा 

इकाइहरुिा पठाउने ।  
    

५ बालहरी कायााियहरुिा पत्र पठाउंदा भरपाई लकताब प्रयोग गने ।      

६ आगनु्तक र लजज्ञाशुहरु सिक्ष लशष्टतापूणा व्यवहार प्रदशान गने ।      

७ कायााियिा रहेको आन्तररक टेलिफोन संचािन गने ।      

८ प्रशासन शािा प्रिुिको लनदेशनिा अन्य काि गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायकस्तर पाचौ ाँ प्रशासन 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; वातावरण लवपद व्यवस्थापन तथा सरसफाइ उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिकार उिरदालयत्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगर के्षत्रलभत्र वातावरणीय सनु्तिन व्यवस्थापनका िालग आवश्यक काया गने ।      

२ िुिा लदशािुि िोषणाका िागी स्थालनय सिुदायिाई पररचािन गने ।      

३ जनस्वास्थ्य प्रबद््रिनका िागी सिुदाय पररचािन गने ।      

४ नगर के्षत्रलभत्र संचािीत शहरर स्वास्थ्य केन्द्रको फोकि पशान भई काया गने ।      

५ पूणा िोप कायाान्वयनको िागी सिुदाय पररचािन गने ।      

६ नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको लबलभन्न स्वास्थ्य सिम्बन्ध रालष्टर य अलभयानहरु सफि 

बानाउन सिुदायिाई लक्रयालसि बनाउने ।  
    

७ िलहिा स्वास्थ्य स्वयं सेवीकाहरुिाई सलक्रय बनाउन उते्प्ररीत गने ।      

८ नगर लभत्र वातावरणीय सनु्तिन लबग्रने गरी लनिााण काया िगायत कुनै पलन काया हुन नलदने 

व्यवस्था गने ।  
    

९ वातावरणका के्षत्रिा िहत्वपूणा योगदान पु¥याउनेिाई पुरसृ्कत र वातावरणीय सनु्तिन 

लबग्रने गरी काया गनेिाई दम्बण्डत गना शािा प्रिुि सिक्ष लसफाररस गने ।  
    

१० वातावरणीय अध्ययन गरी शहरी फोहर व्यवस्थापनका िालग उपयुि स्थानिा ल्याण्डलफि 

साइटको पलहचान, लनिााण, सञ्चािन र व्यवस्थापन गने ।  
    

११ नगर के्षत्रको सरसफाइ संबन्धी अन्य समू्पणा काया गने ।      

१२ वातावरण र सरसफाइ संबन्धी सचेतनाको काया गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१६. पद: नगर प्रहरी 

१७.  (स्थायी )/अस्थायी 

१८. तिव( िालसक)  

१९. काि गने सियः 

२०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; सुरक्षा (नगर प्रहरी) 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिकार उिरदालयत्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगर के्षत्रलभत्रको शाम्बन्त सुरक्षा र शाम्बन्त स्थापनािा सहयोग गने ।      

२ नगर के्षत्रलभत्र होहिा, अशाम्बन्त, असुरक्षा, िुटपाट, कुटलपट जस्ता घटना लनयिण 

गने र आफ्नो प्रयासबाट सो सम्भव नभएिा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिने ।  
    

३ होहिा, अशाम्बन्त, असुरक्षा, िुटपाट, कुटलपट जस्ता घटना र सो लनयिणिा प्रहरी 

प्रशासनको सहयोग संबन्धी जानकारी तकाि शािा प्रिुि र कायाकारी 

अलिकृतिाई गराउने ।  

    

४ तोलकएको के्षत्रलभत्र सुरक्षा लनगरानीका िालग घुिुवा सुरक्षा उपिब्ध गराउने ।      

५ दिकि पररचािन र व्यवस्थापन गने ।      

६ दिकिको प्रयोग आकम्बस्मक कायाका िालग जुनसुकै बेिा पलन हुने भएकािे 

जलहिे सुकै ठीक र दुरुस्त हुने गरी राखे्न ।  
    

७ दिकििा काया गने किाचारीहरुिाई आिोपािो २४ सै घण्टा डु्यटीिा रहने 

व्यवस्था गने ।  
    

८ आगिागीबाट बचे्न उपाय अवििन तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका िालग सचेतना 

जगाउने र अन्य आवश्यक काया गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

२१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ ाँ/आठौ/आठौ 

२२.  (स्थायी )/अस्थायी 

२३. तिव( िालसक)  

२४. काि गने सियः 

२५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; प्रशासन तथा जनशम्बि व्यवस्थापन उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिकार उिरदालयत्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ कायााियको सुरक्षा र सरसफाइा तथा किाचारीहरुको िटनपटन गने     

२ किाचारीहरुको व्यम्बिगत लववरण, लवदा तथा अन्य रेकडाको अद्यावलिकता गने     

३ गा.पा.का याड, छापको सुरलक्षत प्रयोग गने     

४ लवलभन्न वैठकहरुको उपयुि व्यवस्थापन र लनणाय पुम्बस्तकाको सुरक्षा गने     

५ लसफाररससंग सम्वम्बन्धत कायाहरुको यथासक्य लछटो सम्पादन र कागजातहरुको अलभिेि 

व्यवम्बस्थत गने 
    

६ आवश्यक किाचारीहरुको दरवन्दी सृजना र व्यवस्थापन सम्वन्धी काया गने      

७ स्वीकृत दरवन्दी अनुसार नयां लनयुम्बि तथा वढुवा सम्वन्धी सूचनाहरु व्यवम्बस्थत रुपिा राखे्न 

। 
    

८ किाचारीको कायालववरण तयार र आवश्यकता अनुसार लनयलित रुपिा पररिाजान सिेत 

गरी अद्यावलिक राखे्न । 
    

९ आवश्यकता अनुसार किाचारीिाइा  िटाउने काया तोके्न ।     

१० अस्थायी किाचारीको म्याद थप सम्वन्धिा सियिै जानकारी गराउने      

११ प्रशासनिाइा  चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी वनाइा  लछटो, छररतो एव ें सवासुिभ रुपिा सेवा 

तथा कायासम्पादन गना गराउन आवश्यक सहयोग गने  
    

१२ किाचारीहरुको वैयम्बिक लववरण, लवदा तथा काजको अलभिेि दुरुस्त राखे्न ।     

१२ आवश्यकता अनुसार अन्य प्रशासलनक काया गने ।     

१४ सियिै पत्राचार गने र वुझाएका पत्रहरुको भपााइा  व्यवम्बस्थत रुपिा राखे्न ।     

१५ वैठकिा भएका लनणायहरु िेिन कायािा सहयोग गने तथा लनणाय पुम्बस्तका सुरलक्षत साथ 

राखे्न । 
    

१६ लनणाय उतार गरर सम्वम्बन्धत लनकायिा पठाउने ।     

१७ लनणाय प्रलतलिपी सियिै तयार गने ।     

१८ लनयिानुसार तोलकएका के्षत्रहरुिा लसफाररशका िालग आवश्यक कागजातहरु तयार गने ।     

१९ भएका लसफाररशहरु सम्वम्बन्धत सेवाग्राही िाइा  उपिव्ि गराइा  कायााियको प्रलत सुरलक्षत 

साथ राखे्न व्यवस्था लििाउने । 
    

२० कायाािय िोल्ने, वन्द गने तथा सरसफाइा  आलदको वन्दोवस्त गने गराउने      

२१ कायााियको सुरक्षाथा  दैलनक पािो पहराको लजम्मा लदने ।     
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२२ किाचारीको दैलनक उपम्बस्थलत–हालजरी र िगवुक कायाान्वयनिा ल्याउने ।     

२३ लनवाालचत जनप्रलतलनलि तथा पदालिकारीहरुको व्यवम्बस्थत रुपिा अलभिेि राखे्न      

२४ नगर प्रिुि, उपप्रिुि एवें वडा अध्यक्षहरुको कायाकक्षको सरसफाइा  िगायतका अन्य 

सुव्यवस्था लििाउने 
    

२५ जनप्रलतलनलिहरुको वैठक सञ्चािनका िालग आवश्यक वैठक कक्षको व्यवस्था र सियिै 

सरसफाइा  गराउने । 
    

२६ कायाािय प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायकस्तर चौथो/पााँचौ 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; सािालजक सुरक्षा तथा पंलजकरण उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ ब्यम्बिगत घटना दताा सिन्धी अलभिेि अद्यावलिक गने ।  
   

२ ब्यम्बिगत घटना दताा सिन्धी आवश्यक सूचना फारािहरूको ब्यवस्था गने      

३ ब्यम्बिगत घटना दताा र पररवार िगत सिन्धी ऐन, लनयि, नीलत, लनदेलशका अनुसार 

आवश्यक कायायोजना तयार गने । 

 
   

४ िालसक रुपिा घटना दताा लववरण, घटना दताा फारि र राजस्वको लववरण बुलझलिइा  

सुरलक्षत साथ राखे्न र स्थानीय लवकास िंत्राियिा पठाउनु पने  लववरण (लजलवस िाफा त) 

सियिै पठाउने 

 

   

६ ब्यम्बिगत घटना दताा कायाक्रि संचािन गने र सोको प्रलतवेदन गने ।     

७ ब्यम्बिगत घटना दतााको िहत्व र अलनवायाताको वारेिा प्रचार प्रसार गने ब्यवस्था लििाउने 

। 

 
   

८ ब्यम्बिगत घटना दताासंग सिम्बन्धत आवश्यक तालिि, गोष्ठी, अनुलशक्षण आलद कायाक्रि 

संचािन गना िानव संशािन लवकास इकाईिाइा  सहयोग गने । 

 
   

९ ब्यम्बिगत घटना सिन्धी तथ्याङ्कहरू योजना तजुािाका चरणहरूिा प्रयोगिा ल्याउन 

सहयोग गने 
    

१० असहाय, वृद्ध, एकि िलहिा, अपाङ्गहरुको अलभिेि लनयलित रुपिा अद्यावलिक गने ।     

११ आलथाक प्रशासन शािा तथा सािालजक लवकास शािासंगको सहकायािा सािालजक सुरक्षा 

कायाक्रि संचािन तथा व्यवस्थापन गने  
    

१२ सािालजक सुरक्षा कायाक्रिको भिा सियिा नै लवतरण गने कायािा आवश्यक सहयोग गने 

। 
    

१२ तोलकएको सियिा प्रते्यक आ.व.िा थप हुने वृद्ध, असहाय तथा अपाङ्गको लववरण संकिन 

गने र पररचयपत्र लवतरणको िालग सािालजक सुरक्षा सलिलतिा पेश गना सहयोग गने । 
    

१४ अलभिेिको िालग आवश्यक नगर सूचनाहरु सूचना शािािा उपिब्ध गराउने      

१५ शािा प्रिुि एव कायाािय प्रिुििे िाए अह्राएको अन्य काया गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ ाँ/आठौ 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; िेिा शािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न 

लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ बजेट तयारी सिन्धी काया । 
    

२ आम्दानी जम्मा गने र अलभिेि राखे्न सिन्धी काया ।     

३ भुिानी र अलभिेि राखे्न सिन्धी काया ।     

४ आन्तररक तथा अम्बन्ति िेिा परीक्षण गराउने काया ।     

५ बेरुजु फछा यौटका िालग प्रिाण जुटाउने काया ।     

६ रकि लनकासाकािालग सिम्बन्धत अडडाबहरुिा पत्राचार सिन्धी काया ।     

७ सािालजक सुरक्षा भिा लनकासा सम्वन्धी काया ।     

८ दैलनक, िालसक, वालषाक आय व्ययको लववरण तयारी सिन्धी काया र बैंक ररकन्साईि 

सम्वन्धी काया । 
    

९ किाचारीहरु तथा जनप्रलतलनलिहरुको तिब, भिा तथा सुलविा लवतरण सिन्धी काया ।     

१० लवजुिी, िारा, टेिीफोनको िहशुि भुिानी सिन्धी काया ।     

११ िचा सम्वन्धी वीिहरु चेक जांच गरी लनयिानुसार भुिानी गने सिन्धी काया ।     

१२ िरौटी अलभिेि राखे्न तथा लफताा लदने काया ।     

१२ किाचारी कल्याण कोष संचािन सम्वन्धी काया ।     

१४ नगद तथा अलभिेिहरुको सुरक्षा सम्वन्धी काया ।     

१५ लवलिय प्रगलत प्रलतवेदन तथा अन्य लववरण तयारी सम्वन्धी काया      

१६ आय व्यय लवबरण सावाजलनक गना सूचना केन्द्रिा लवबरण उपिब्ध गराउने काया ।     

१७ प्रचलित कानून र कायाकारी अलिकृतको लनदेशन अनुसारका अन्य कायाहरु।     

१८ िराटी आदेशानुसार लफताा िचा तथा सदरस्याहा गना िगाउने ।     

१९ भौचरहरु ििेप फारािहरुिा व्यम्बिगत िाता तथा बजेट लववरण िातािा चढाउन 

िगाउने । 
    

२० गा.पा. बैठकबाट आलथाक सिन्धी भएका लनणायहरु अध्ययन एव ें कायाान्वयन गना 

िगाउने । 
    

२१ तिब भिा लवतरण गने एव ें संचय कोषिा पठाउनुपने कट े्टी रकि सियिानै पठाउन 

िगाउने । 
    

२२ सियिा लनकासा िाग गने र िचा गरी िालसक, चौिालसक र बालषाक प्रगलत लववरण तयार 

गरी सिम्बन्धत लनकायिा सियिानै पठाउन िगाउने । 
    

२३ पेश्की तथा बेरुजुिाइा  लनयलित, लिन्हा एवें  असुि उपर गना आवश्यक व्यवस्था लििाउन 

िगाउने । 
    

२४ लनयलित रुपिा आिेप र ििेप गराउन िगाउने ।     

२५ प्रचलित ऐन लनयििा तोलकए अनुसारको लजमे्मवारी पुरा गना िगाउने ।     

२६ िाताहरु प्रिालणत गराउन िगाउने ।     

२७ अनुिालनत बालषाक आयव्ययको िस्यौदा तयार गने कायािा प्र.प्र.अ.िाइा  सहयोग गने ।     

२८ कायााियको तफा बाट लतनुापने िहशुिहरु सियिा बुझाउन िगाउने ।     

२९ आ.व.को अन्त्य पलछ अको आ.व.िा समू्पणा आलथाक लजमे्मवारी साने िगाउने     

३० अवकास प्राप्त किाचारीहरुको समू्पणा रकि लदने व्यवस्था गना िगाउने ।     

३१ आम्दानी बृम्बद्ध हुन सके्न के्षत्रहरुको पलहचान गना िगाउने ।     

३२ गा.पा.िे लिनुपने समू्पणा कर दसु्तर एव ें शुल्क उठाइा  जम्मा हुन आएको रकि राजश्व     
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आम्दानी बािी दैलनक रुपिा बैंक दाम्बििा गने र दैलनक, िालसक, चौिालसक र बालषाक 

प्रलतवेदन प्र.प्र.अ. 

३३ सिक्ष पेश गना िगाउने ।     

३४ कर असुिीिा आएका सिस्याहरुको सिािान गना िगाउने ।     

३५ लनयिानुसार लजन्सी लनरीक्षण गना िगाउने ।     

३६ लजन्सी अलभिेिहरु राख्न िगाउने ।     

३७ नगरपालिकािाइा आवश्यक पने लजन्सी सािग्रीहरु लनयिानुसार िररद एव ें लवतरण गना 

िगाउने । 
    

३८ कायाािय प्रिुििे िाए अह्राएको अन्य काया गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायकस्तर चौ ाँथो/पााँचौ 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; राजस्व उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न 

लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ लनयिानुसार करदाताहरुको कर असुिीिा सहयोग गने । 
    

२ िालषक तथा बालषाक रुपिा असुि हुनु पने कर असुि हुन नआएिा व्यवसायीहरुको 

व्यवसाय स्थििा गइा  कर असुि उपर गने । 
    

३ नगर के्षत्रिा संचािन भएका व्यवसाय दताा हुन नआएिा दताा गना सहयोग गरर राजश्व 

शािािा दताा गने । 
    

४ व्यवसायीक एव करदाताको अलभिेिहरु सुरलक्षत रुपिा राख्न उपशािा प्रिुििाइा  

सहयोग गने । 
    

५ कायाािय एव उपशािा प्रिुििे तोके बिोजीि सम्पलिकर, राजश्व िगाएतका काउण्टरिा 

कर लवलिङ्क गने । 
    

६ कर उठाउन पत्राचार गने एवं सावाजलनक सूचना प्रकालशत गने ।     

७ राजस्वसंग सम्वम्बन्धत लसफाररश गना आवश्यक भएिा उपशािा प्रिुिको राय विोजीि 

तयार गने 
    

८ पटके व्यवसाय ,बहािलवटौरी कर उठाउने व्यवस्था गने ।     

९ करदाताको अलभिेि अद्यावलिक गना सफ्टव ेेयरको प्रयोग गने व्यवस्थाको िालग पहि 

गने । 
    

१० करदातािाइा  उते्प्ररणा गने िािका पारदशी र चेतनािूिक कायाक्रि सञ्चािन गने ।     

११ कर दसु्तर, शुल्क लनिाारण सम्वन्धिा शािा प्रिुि िाफा त कायाकारी अलिकृत र राजस्व 

परािशा  सलिलतिा प्रलतवेदन पेश गरी लनणायिा सहयोग पूरयाउने । 
    

१२ राजस्व सम्वन्धिा नगरपररषदिे गरेको लनणायहरु पूणा रुपिे पािना गने ।     

१२ रलसद लनयिण िाता िडा गरी राजस्व शािारउपशािाहरुिाइा  काया प्रकृलतको आिारिा 

रलसदहरु उपिव्ि गराउन शािा प्रिुि िाफा  त लजन्सी व्यवस्थापन उपशािा संग सिन्वय 

कायि गने । 

    

१४ आफ्नो शािािा भएका कािको लववरण यथाशक्य चांडो सूचना तथा अलभिेि केन्द्रिाइा  

िाइा  उपिव्ि गराउने  
    

१५ लनयिानुसार सवै पररवारको स्वघोषणा गर ेेको सम्पलि र सो को िूल्याकन पारदलशा र 

औलचत्य पूणा तररकािे गरी सवै पररवारको अिग अिग फाईि वडागत रुपिा (संभव 

भएिा वडालभत्र 

    

१६ पलन टोिगत रुपिा) िडा गने । (सफटवेअर प्रयोग गरी इिेक्ट्र ोलनक अथवा िेनुअि)।     

१७ िूल्याकंनका आिारिा एलककृत सम्पलि कर असुि उपर गने ।     

१८ लनयिानुसार िूल्याकंन गररएको सम्पलिको सलिक्षा र आवश्यक भएिा पुनािूल्याकंन गने ।     

१९ अलभिेिहरु सुरलक्षत रुपिा राखे्न ।     

२० स्थायीरुपिा वसाइा  सराइा  गरी अन्यत्रवाट गा.पा.लभत्र आइा  सम्पलिको िालिक भएका 

पररवारहरुको सूचना पम्बन्जकालिकारी, वडा सलचव, सािालजक पररचािक, नक्सा पास 

उपशािा र नगर 

    

२१ लनररक्षकहरुवाट प्राप्त गरी यथासक्य लछटो उि पररवारहरुको व्यम्बिगत फाईि िडागरी 

एलककृत सम्पलिकरको दायरालभत्र ल्याउने । 
    

२२ कर उठाउन पत्राचार गने एवं सावाजलनक सूचना प्रकालशत गने ।     

२३ राजस्वसंग सम्वम्बन्धत लसफाररश तयार गने  ।     

२४ पटके व्यवसाय (हाटवजार) कर उठाउन आवश्यक सहयोग गने ।     

२५ उकृष्ट करदातािाइा  पुरसृ्कत गना आवश्यक काया गने ।     
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२६ करदाताको अलभिेि अद्यावलिक गना सफ्टव ेेयरको प्रयोग गने व्यवस्थाको िालग पहि 

गने । 
    

२७ करदातािाइा  उते्प्ररणा गने िािका पारदशी र चेतनािूिक कायाक्रि सञ्चािन गने ।     

२८ कर दसु्तर, शुल्क लनिाारण सम्वन्धिा शािा प्रिुि िाफा त कायाकारी अलिकृत र राजस्व 

परािशा  सलिलतिा प्रलतवेदन पेश गरी लनणायिा सहयोग पूरयाउने । 
    

२९ राजस्व सम्वन्धिा नगरपररषदिे गरेको लनणायहरु पूणा रुपिे पािना गने ।     

३० रलसद लनयिण िाता िडा गरी राजस्व शािारउपशािाहरुिाइा  काया प्रकृलतको आिारिा 

रलसदहरु उपिव्ि गराउन शािा प्रिुि िाफा त लजन्सी व्यवस्थापन उपशािा संग सिन्वय 

कायि गने । 

    

३१ आफ्नो शािािा भएका कािको लववरण यथाशक्य चांडो सूचना तथा अलभिेि केन्द्रिाइा 

िाइा  उपिव्ि गराउने  
    

३२ कायाािय प्रिुि एवं आलथाक व्यवस्थापन शािा प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने      
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ आ.िे.प 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; आन्तररक िेिा पररक्षण उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ लनयिानुसार िाभ र िागत लवशे्लषणका आिारिा लितव्यलय िचा व्यवस्थापन । 
    

२ वेरुजुहरु िालथ लनयिण र पूवा  वेरुजुको आकारिा कटौलत ।     

३ सम्पन्न योजनाहरुको सियिै सािालजक पररक्षण ।     

४ आलथाक कारोवार ऐन लनयि तथा वोडाको नीलत लनदेशन अनुसार िचा भए नभएको जांच 

गने । 
    

५ िालसक वा तै्रिालसक रुपिा गा.पा.को आम्दानी तथा िचाको सम्वम्बन्धत िाताहरुको पररक्षण 

गरी तु्रलट देम्बिएिा लिम्बित प्रलतवेदन कायाकारी अलिकृत सिक्ष पेश गने । 
    

६ ऐन लनयििे तोकेविोलजि पेश्की वा भुिानी लदंदा ररत पुगे नपुगेको सम्वन्धिा पूवा 

आन्तरीक िेिा पररक्षण गने । 
    

७ आ.िे.प.वाट देम्बिएका वेरुजुहरुको लकताव िडा गरी आलथाक व्यवस्थापन शािािाइा  

उपिव्ि गराउने । 
    

८ वडा सलिलत कायााियवाट भए गरेका आलथाक कारोवारहरुको वालषाक आ.िे.प. गने ।     

९ अम्बन्ति िेिा पररक्षण गराउन िेिा पररक्षकको छनौटिा राय सुझाव लदइा  सहयोग गने ।     

१० अम्बन्ति िेिा पररक्षण गराउन आवश्यक कागजपत्र तथा सूचना जुटाइा  सहयोग गने      

११ अम्बन्ति िेिा पररक्षणवाट प्राप्त वेरुजुहरु लनयलित गना, असूि गना र आवश्यकतानुसारको 

कारवाही गना सो प्रलतवेदन सम्वम्बन्धत शािािा लदने । 
    

१२ नगरपररषदको वैठकिा िेिा परीक्षणको प्रलतवेदन पेश गने तथा लजज्ञासा सिािान गना 

सहयोग गने । 
    

१२ गा.पा. िेिा सलिलतको सदस्य सलचवको रुपिा आवश्यक पने कायाहरु गने ।     

१४ िेिा सलिलतको वैठकको िालग लनदेशानुसार पत्र तयार गने र एजेण्डा सलहत सदस्यहरुिाइा  

वैठकको जानकारी गराउने । 
    

१५ िेिा सलिलतको वैठक सञ्चािनको िालग आवश्यक व्यवस्था लििाउने ।     

१६ िेिा सलिलतको लनणाय िेखे्न, िाइा नू्यट सुरलक्षत राखे्न, लनणाय उतार गरी सम्वम्बन्धत 

लनकायिाइा  जानकारी लदने । 
    

१७ िेिा सलिलतको लनणाय कायाान्वयन गना तथा गराउन आवश्यक सहयोग र पहि गने      

१८ िेिा सलिलतिे नगरपररषदिा पेश गनुापने वालषाक प्रलतवेदन िस्यौदािा सहयोग गने ।     

१९ गा.पा.का सम्पन्न योजनाहरुको नेपाि सरकारद्वारा तयार गररएको सािालजक पररक्षण 

लनदेलशका अनुसार सािालजक पररक्षण गराउने । 
    

२० उि सािालजक पररक्षणको प्रलतवेदन कायाकारी अलिकृत िाफा त गा.पा.िा पेश गने ।     

२१ नू्यति शता तथा कायासम्पादनको फोकिपसान भइा  काि गने ।     

२२ कायाािय प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायकस्तर चौथो/पााँचौ इम्बन्ज 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; आवास तथा नक्सापास उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न 

लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरपालिकावाट घर लनिााण स्वीकृती प्राप्त गनुा पदाा अपनाउनु पने कायालवलि सम्वम्बन्धत 

व्यम्बििाइा  जानकारी गराउने । 
    

२ घरनक्सा स्वीकृतीका िालग लनवेदन फारि उपिव्ि गराउने ।     

३ नक्सा पासको लनवेदन दताा गने ।     

४ घरनक्सा पास दसु्तर चेक गने ।     

५ प्रिाण हेरी १५ लदने सूचना टार्स गने, गराउने ।     

६ सजालिन िुचुल्का र प्रालवलिक प्रलतवेदन तयार गने ।     

७ प्रालवलिक प्रलतवेदन सलहत शािा प्रिुि िाफा त कायाकारी अलिकृत सिक्ष स्वीकृतीको िालग 

पेश गने । 
    

८ स्वीकृत नक्सा विोलजि काया के्षत्रिा गइा  सडक िापदण्ड छुटयाउने ।     

९ स्वीकृत नक्साको अलभिेि र रेकडा राखे्न ।     

१० म्याद थप सम्वन्धी लनवेदनिा कारवाही गने ।     

११ घरनक्साको प्रलतलिपी िाग भएिा प्रलतलिपी उपिव्ि गराउने ।     

१२ नक्सा नािसारी लनयिानुसार गने ।     

१२ लवना ईजाजत घर लनिााण भएको पाईएिा लनिााण काया  रोक्कारािी कारवाही अगाडी 

चिाउने । 
    

१४ स्वीकृत ईजाजत विोलजि घर लनिााण भए नभएको जांच गने ।     

१५ लनिााण सम्पन्न प्रिाण पत्र िाग भएिा तयार पारी पेश गने ।     

१६ अलनयलित तररकािे लनिााण भएका पिााि, घर िगायतका संरचनाहरुको रोक्काको िालग 

अनुगिन गने । 
    

१७ नगर के्षत्रलभत्र रहेका घरहरुको घर नम्वरीङ्ख गरी घर नम्वर लवतरणको व्यवस्था लििाउने ।     

१८ घर नक्सा पास भइा  सके पलछ सो को िगत राजस्व शािािा पठाउने ।     

१९ नगर के्षत्रलभत्रको घरजग्गा प्रिालणत गरी घरवाटोको लसफारीश गने ।     

२० सडकको वलगाकरण, नािाकरण, र लनिाारण भएको िापदण्ड कायाान्वयन गने ।     

२१ िापदण्ड पररिाजान, थप लनिााारण गनुा पने भएिा कायाकारी अलिकृत िाफा त वोडािा पेश 

गने । 
    

२२ न.पा. के्षत्रलभत्र लनिााण भएका सडकहरुको िगत राखे्न ।     

२३ भवन लनिााण सम्वन्धी िापदण्डको प्रचार प्रसार गने ।     

२४ भुकम्प लनरोिक घर लनिााण गराउन प्रयास र पहि गने ।     

२५ स्वीकृत योजनाहरुको सियिै लडजाईन र लितव्यलय िगत इस्टिेट तयारी ।     

२६ सियिै स्वीकृत योजनाहरु कायाान्वयन ।     

२७ कायाान्वयनिा आएका योजनाहरुको लनिााररत प्रालवलिक स्तर कायि ।     

२८ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायािा शािा प्रिुििाइा   सहयोग गने ।     

२९ संभाव्य योजनाको सभे, लडजाईन,ि.ई. तयार गने, गराउने ।     

३० लजिाको स्वीकृत दररेटिाइा  आिारिानी ि.ई. गने, गराउने ।     

३१ स्वीकृत योजनाहरुको िगत राम्बि प्राथलिकता तोके्न कायािा आफनो राय शािा प्रिुि 

सिक्ष पेश गने । 
    

३२ ििात सम्भार गने योजनाको ि.ई. गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने,     

३३ स्वीकृत योजनाको काया तालिका वनाइा  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का विोलजि र उपभोिा 

सलिलत तथा अिानत भए े्रकृया पुरा गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने । 
    

३४ उपभोिा सलिलत गठन गना सहयोग गने ।     
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३५ उपभोिा सलिलत र ठेकेदार संग सम्प्झौता गने ।     

३६ सम्प्झौता अनुसार लनिाारीत रुपिा योजना सम्पन्न गना तारताकेता गने ।     

३७ योजनाहरुको नापी लकताव, रलनङ्ख लबि, िूल्यांकन, काया सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरी पेश 

गने । 
    

३८ सम्पन्न आयोजनाको जांचपास गरी फरफारकको िालग पेश गने ।     

३९ योजना संचािनिा लववाद एव ें सिस्या उत्पन्न भएिा सो को जानकारी यथालसघ्र शािा 

प्रिुििाइा  गराउने । 
    

४० संचालित योजनाहरुको बेग्लाबेगै्ल फाईि िडा गरी राखे्न राख्न िगाउने ।     

४१ योजना सम्प्झौता भएपलछ रलजष्टर िडा गरी रेकडा राख्न िगाउने ।     

४२ िालसक, चौिालसक, वालषाक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउनेका िालग शािा प्रिुििाइा  

सहयोग गने । 
    

४३ चौिालसक र वालषाक प्रगलत सलिक्षा वैठकिा प्रगलत पेश गनेकायािा शािा प्रिुििाइा 

आवश्यक सहयोग गने । 
    

४४ िाग र आवश्यकताका आिारिा सम्वम्बन्धत टोि लवकास संस्थािाइा  सिेत संिग्न गराइा  

योजना लनिााण कायािा सहयोग गने । 
    

४५ कायाािय प्रिुि तथा शािा प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; कानून शािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न 

लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरपालिका र यसका पदालिकारीहरुिाइा  पक्ष वा लवपक्ष वनाइा  लवलभन्न तहका अडडा 

अदाितहरुिा लवचारालिन (दायर) रहेका िुद्दा र उजुरीहरुको िगत रािी अध्यावलिक 

अवस्थावारे सलचव 

 

   

२ र प्रिुििाइा  जानकारी गराउने ।     

३ िुद्दाहरुको पुपाक्ष सम्वन्धी कायावाही सियिै गने गराउने व्यवस्था लििाउने ।     

४ यस्ता िुद्दाहरुिा वहस तथा अन्य आवश्यक कानूनी कारवाहीको िालग व्यवस्था लििाउने ।     

५ चािु िुद्दा िालििाहरुको रलजष्टर दताा गरी कागजातहरु सुरलक्षत साथ राखे्न र चल्ती 

लिलसिहरुको नक्कि सरोकारवािा व्यम्बििे लिन आएिा कानूनी प्रकृया पुर े्याइा  

नक्कि लदने व्यवस्था 

 

   

६ गने ।     

७ अदाित वा अन्य लनकायहरुवाट प्रिाणको िालग लिलसि िाग भइा आएिा पंलजका तथा 

नक्कि बनाइा  सम्वम्बन्धत लनकायिा पठाउने व्यवस्था गने । 

 
   

८ नगरपालिकासंग सम्वम्बन्धत ऐन कानून, लनयि र िुिुकी ऐन आलद संकिन गरी सुरलक्षत 

साथ राखे्न व्यवस्था लििाउने । 

 
   

९ स्थानीय स्वायि शासन ऐन २०५५ को पररिेदिा व्यवस्था भएको नगरपालिकाको न्यालयक 

अलिकार सम्वन्धी कायाहरुको कायाान्वयनको िालग आवश्यक व्यवस्था लििाउने । 
    

१० जनताको आपसी झगडा तथा िुद्दाहरुको कारवाही तथा लकनारा िगाउन िध्यस्थ 

सलिलतको गठन गना सहयोग गने  
    

११ कानूनिे तोकेअनुसारको िुद्दा सम्वन्धी कारवाहीको कायाप्रणािी बारे सिम्बन्धत शािाहरु 

तथा व्यम्बिहरुिाइा  जानकारी गराउने । 
    

१२ नगरपालिकाका अन्य शािा आवश्यकता अनुसार कानूनी सिाह तथा राय उपिव्ि 

गराउने । 
    

१२ कायाािय प्रिुििे िाए अह्राएको अन्य कायाहरु गने     

 



89 

 

 

काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: सहायक क.अ चौथो/पाचौ ाँ तह 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; प्रशासन, योजना तथा अनुगिन उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ सूचना संकिन, संग्रह, अलभिेि सिन्धी व्यवस्थापन तथा सूचना प्रदान गने     

२ शािाहरूबाट आयका िालसक काया प्रगलत लववरण तयार गरी त्यसको अलभिेि राखे्न । 

सिम्बन्धत लनकायिा पठाउने काया  

    

३ सूचना प्रकाशन बुिेलटन, ब्रोसर तथा अन्य सूचना तथा जानकारी िुिक सूचनाहरू प्रकाशन 

गने । 

    

४ शािागत काया  प्रगलत प्रकालशत पुस्तक तथा बुिेलटन, पत्र पलत्रका पुस्तक आलदहरूको 

अलभिेि राखे्न काया । 

    

५ इिेि, इन्टरनेट र वेभसाइटको सञ्चािन र सूचनाहरूको अद्यावलिक व्यवस्थापन गने ।     

६ सबै शािा तथा वडा कायााियिा भए गरेका गलतलवलिहरू सूचना शािािा अलभिेिीकरण 

गने । 

    

७ कायााियिा आउने पत्रपलत्रकाहरू, सूचनाशािा िाफा त  लिने व्यवस्था गने र आवश्यकता 

अनुसार ग्राहक बने्न । 

    

८ कायााियबाट लवलभन्न लकलसिका सूचना प्रवाहगदाा सूचना शािािाफा त गने ।     

९ कायााियबाट गररने लनणाय, नीलत तथा कायाक्रि, योजना, तथ्यांक, कायाप्रगलत लववरण, 

बुिेलटन, ब्रोशर, नागररक वडापत्र, तथा अन्य त्यसता जानकारी लदने साथ ेै सूचना िुिक 

प्रकाशनहरू 

    

१० सूचना शािाबाट प्रकाशन गने ।     

११ सूचना शािा कायााियको एक अलभन्न अङ्ग भएकोिे यसको उलचत व्यवस्थपन र 

कायान्वयनिा जोड लदने । 
    

१२ योजना तजुािा, अनुगिन र िुल्यांकनको िालग आवश्यक सूचना संकिन, लवशे्लषण, 

प्रकाशन र लवतरण गने 
    

१२ सरोकारवािाहरूको आलथाक तथा प्रालवलिक सहयोगिा प्राथलिक तथ्यांक संकिन गरी 

प्रशोिन गने लवलभन्न लवषयगत कायाािय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस् ेंथाहरूबाट 

प्राप्त हुने 

    

१४ तथ्यांकहरूिाइा  सिेत व्यवम्बस्थत गरर प्रयोगिा ल्याउने     

१५ यस शािािे नगरको वसु्तगत लववरण, के्षत्रगत लवशे्लषण प्रलतवेदन, लविीय लवशे्लषण, 

संस्थागत प्रलतवेदन, लवकास बुिेलटन, नगर सिाचार, ब्रोसरहरूको प्रकाशन िगायत सोको 

अध्यावलिक 

    

१६ गने र सरोकार वािाहरूिाइा  उपिब्ध गराउने     

१७ केन्द्रिा उपिब्ध प्रकाशनहरू, पलतवेदन, सूचना तथा तथ्यांक र लवलभन्न लनिाारण गर ेेको 

िूल्यिा सशुल्क लबक्री लवतरण गने । 
    

१८ बेरुजु म्बस्थलत, प्रशासलनक िचा, पुाँजीगत लनिााण, अनुपात, आन्तररक श्रोत आलदको लवशे्लषण 

सलहतको प्रलतवेदन तयार पाने । 
    

१९ नगरपालिकािे गरेका सफि काया  द्यभकत एचबअतष्अभक को प्रकाशन तथा प्रसार गने 

। 
    

२० आलथाक लनयलितता तथा काया सम्पादन म्बस्थलत झल्कने गरी तुिनात्मक लववरण लनयलित 

रुपिा प्रकालशत गने । 
    

२१ शािािाइा  सक्षि र लदगो बनाउन आवश्यकता अनुसार दक्ष परािाशदाताको सहयोग लिने 

। 
    

२२ सूचना व्यवस्थापन, अनुसन्धान, प्रकाशन र लवतरण काया गने ।     
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२३ वैदेलशक प्रयोजनको िालग सम्पलि िूल्यांकन वाहेक अन्य अंगे्रजीिा गनुा पने लसफाररस तथा 

पत्रहरु तयार गने । 
    

२४ कायााियको सूचना प्रवाहगना सूचना अलिकारी सिन्धी काया गने ।     

२५ सूचना केन्द्रिाइा  एलककृत सूचना केन्द्रको रुपिा लवकास गरर कायााियबाट तोलकएको 

अन्य कायाहरू गने । 
    

२६ गा.पा.को कम्प्युटर तथा तत े्सिन्धी अन्य िेलशनरी सािानहरुको रेिदेि तयार ििात 

सम्भारिा सहयोग गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: िलहिा लवकास लनररक्षक 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; िलहिा वािवालिका तथा सिावेशीकरण उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिकार 
उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ िलहिा वािवालिका तथा सिावेशीकरण सिन्धी काया गने । 
    

२ वाि संरक्षओ उद्धार तथा पनुस्थापना गने कायािा सहयोग र सिन्वय  गने । 
    

३ वािलववहाह अन्त्य गना आवश्यक सहयोग र सिन्वय गने । 
    

४ वािवालिकालवरुद्ध  हुने लहंसा र दुव्यहारको अन्त्य गनािा सहयोग र सिन्वय गने । 
    

५ वािवालिका लवरुद्ध हुने शाररररक तथा िानलसक दण्ड सजाय अन्त्य गने । 
    

६ आवश्यकता िाग अनुसार वाि संरक्षण सिन्धी कायाक्रिहरुको तजुािा र कायाान्वयनिा 

सहभागी गराउने ।     

७ लवकास लनिााण सिन्धी कायााियिाई वाििैत्री वनाउन पहि गने । 
    

८ वािवालिकाहरुको ओसारपसार तथा वेचलविन लवरुद्ध कायाक्रि संचािन गने । 
    

९ जेष्ठ नागररकहरुको पररचयपत्र तयार गना पेश गने । 
    

१० िलहिाहरुको सिूह सलिलत संख्या र लनगरानी सिूह लकशोरी सिूह आलद गठनिा सहयोग 

र सिन्वय गने ।     

११ आफ्ना के्षत्र लभत्र रहेका अपांगहरुको पलहचान वलगाकरण अलभिेि राखे्न काया गने गराउने । 
    

१२ िैंगक लहंसा लवरुद्ध सचेतनाका अलभयान संचािनिा सहयोग प्रचार प्रसादर र दाइजो 

लवरुद्धको कायाक्रि संचािन गने     

१३ तोलकएको अन्य काि गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

६. पद: सहायक िलहिा लवकास लनररक्षक 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 

८. तिव( िालसक)  

९. काि गने सियः 

१०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; िलहिा वािवालिका तथा सिावेशीकरण उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिकार 
उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ वाि संरक्षओ उद्धार तथा पनुस्थापना गने कायािा सहयोग र सिन्वय  गने । 
    

२ वािलववहाह अन्त्य गना आवश्यक सहयोग र सिन्वय गने । 
    

३ वािवालिकालवरुद्ध  हुने लहंसा र दुव्यहारको अन्त्य गनािा सहयोग र सिन्वय गने । 
    

४ वािवालिका लवरुद्ध हुने शाररररक तथा िानलसक दण्ड सजाय अन्त्य गने । 
    

५ आवश्यकता िाग अनुसार वाि संरक्षण सिन्धी कायाक्रिहरुको तजुािा र कायाान्वयनिा 

सहभागी गराउने ।     

६ लवकास लनिााण सिन्धी कायााियिाई वाििैत्री वनाउन पहि गने । 
    

७ वािवालिकाहरुको ओसारपसार तथा वेचलविन लवरुद्ध कायाक्रि संचािन गने । 
    

८ जेष्ठ नागररकहरुको पररचयपत्र तयार गना पेश गने । 
    

९ िलहिाहरुको सिूह सलिलत संख्या र लनगरानी सिूह लकशोरी सिूह आलद गठनिा सहयोग 

र सिन्वय गने ।     

१० आफ्ना के्षत्र लभत्र रहेका अपांगहरुको पलहचान वलगाकरण अलभिेि राखे्न काया गने गराउने । 
    

११ िैंगक लहंसा लवरुद्ध सचेतनाका अलभयान संचािनिा सहयोग प्रचार प्रसादर र दाइजो 

लवरुद्धको कायाक्रि संचािन गने     

१२ तोलकएको अन्य काि गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

११. पद: सहायक चौथो/पाचौ 

१२.  (स्थायी )/अस्थायी 

१३. तिव( िालसक)  

१४. काि गने सियः 

१५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; युवा िेिकुद तथा संसृ्कलत र पयाटन उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ युवा जागरण, सशम्बिकरण र पररचािन  
    

२ युवा सीप, उद्यिलशिता तथा नेतृत्व लवकास  
    

३ भाषा, संसृ्कलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सिन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, 

िापदण्ड, योजना, कायाान्वयन र लनयिन      

४ पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ््खग्रहाियको संरक्षण, सम्भार, प्रबद््रघन र लवकास  
    

५ परम्परागरत रुपिा चलिआएका जात्रा तथा पवाको सञ्चािन र व्यवस्थापन  
    

६ स्थानीय िहत्वका िालिाक तथा सांसृ्कलतक सम्पदाको व्यबस्थापन  
    

७ पयाटकीय िहत्वका स्थि तथा सम्पदाको पलहचान, संरक्षण र प्रवद््रिन  
    

८ पयाटन पूवाािार लवकास तथा प्रोत्साहन  
    

९ पुराताम्बत्वक, िालिाक िहत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सिद््रिन  
    

१० भाषा, संसृ्कलत, जात्रा, पवा र िलितकिाको संरक्षण, प्रबद््रिन र लवकास । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

१. पद: अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ ाँ/आठौ 

२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३. तिव( िालसक)  

४. काि गने सियः 

५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; कृलष लवकास उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ कृलष उत्पादन सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन र लनयिन गने।  
    

२ कृलष बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवाािार लनिााण, तालिि, प्रलवलि प्रसार, प्रालवलिक 

टेवा, कृलष सािग्री आपूलता र कृषक क्षिता लवकास कायाक्रि सञ्चािन र लनयिन गने। 
    

३ कृलष तथा पशुपन्छीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोग लनयिण गने।     

५ कृलष वातावरण संरक्षण, जैलवक लवलविता संरक्षण र प्रविान गने।     

६ कृलषजन्य वसु्तको प्रविान तथा लवकास र बजारीकरण गने।     

८ स्थानीय चरण तथा िका  लवकास र व्यवस्थापन गने।     

१० स्थानीयस्तरिा कृलष सिन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी व्यवस्थापन गने ।     

११ शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयिन गने।     

१२ कृलष कजाा सहजीकरण गने।     

१२ साना लसंचाई लनिााण तथा सुिार गने।     

१४ कृलष प्रसार सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना कायाान्वयन र लनयिन गने।     

१५ स्थानीय तहिा कृलष प्रसार तथा जनशम्बि व्यवस्थापन र पररचािन गने।     

१६ कृषकहरुको क्षिता अलभवृम्बद्ध, प्रालवलिक सेवा,  टेवा, सीप लवकास र सशम्बिकरण 

कायाक्रि संचचिन गने। 
    

१७ लबउलबजन, र रसायन तथा औषलिहरुको उपयोग र लनयिन गने।     

१८ कृषक सिूह, सहकारी र स्थानीय सिवद्ध संघसंस्थाहरुको सिन्वय, व्यवस्थापन र लनयिन 

गने।  
    

१९ स्थानीयस्तरिा कृलष सिन्धी प्रलवलि संरक्षण र हस्तान्तरण गने गराउने ।      

२० कृलष सिन्धी सूचना प्रचार प्रसार गने गराउने ।      

२१ स्थानीयस्तरको कृलष स्रोत केन्द्रहरुको लवकास र व्यवस्थापन गने।     

काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

६. पद: अलिकृतस्तर छैटौ/सातौ ाँ/आठौ 

७.  (स्थायी )/अस्थायी 

८. तिव( िालसक)  

९. काि गने सियः 

१०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; पशु लवकास उपशािा 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र आफ्नो शािा प्रिुि प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै 

लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरपालिकालभत्र पशुपािन र पशु स्वास्थ्य सिन्धी स्थानीय नीलत, कानून, िापदण्ड, योजना 

कायाान्वयन र लनयिन गने।  
    

२ पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवाािार लनिााण, तालिि, प्रलवलि प्रसार,     
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क्षिता लवकास कायाक्रि सञ्चािन र लनयिन गने। 

३ पशुपन्छीजन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा िहािारी रोग लनयिण गने।     

४ पशुपन्छी लचलकत्सा सेवा व्यवस्थापन गने।     

५ कृलष वातावरण संरक्षण, जैलवक लवलविता संरक्षण र प्रविान गने।     

६ पशुजन्य वसु्तको प्रविान तथा लवकास र बजारीकरण गने।     

७ पशुनश्ल सुिार पद्धलत लवकास र व्यवस्थापन गने।     

८ स्थानीय चरण तथा िका  लवकास र व्यवस्थापन गने।     

९ पशु आहार गुणस्तर लनयिन गने।     

१० स्थानीयस्तरिा पशुपंक्षी सिन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी व्यवस्थापन गने ।     

११ विशािा व्यवस्थापन र लनयिन गने।     

१२ पशुपन्छी सिन्धी बीिा र कजाा सहजीकरण गने।     

१६ कृषकहरुको क्षिता अलभवृम्बद्ध, प्रालवलिक सेवा,  टेवा, सीप लवकास र सशम्बिकरण 

कायाक्रि संचचिन गने। 
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 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्य    सिूह।उपसिूहः जनरि नलसाङ्ख     शे्रणीः 

१ .पदको नािःहे.अ/ लस.अ.हे.व     

२ .तिब  ) िालसक(ेः     

३ .काि गने सिय  ) लनयिानुसार(९:००– ५:०० 

४ .किाचारीको नाि र संकेत नंः  

५.कायााियको नािः कृष्णनगर नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   कलपिवसु्त| 

७ .लवसृ्तत रुपिा पदको 

क्र.सं. काि कायासम्पादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१. नगपालिकालभत्र स्वास्थ्य सिन्धी कायाक्रि, कायायोजनाहरु वनाई 

अगालड वढाउने ।  

  

२. स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान हुने सेवािा लबरािीहरुिाई लनयलित 

रूपिा स्वास्थ्य लशक्षा ,परािशा ,प्रदान गने कायािा सहयोग र 

सिन्वय गने । 

लनरन्तर  

३ . नगरपालिका अन्तगातका स्वास्थ्य चौकी र अन्य म्बिलनकहरुको 

संचािनिा आवश्यकताअनुसार परािशा लदइा सकरात्मक सोच र 

आत्मलवश्वास जगाउन उते्प्रररत गने  

लनरन्तर  

४. नगरपालिका अन्तगातका स्वास्थ्य चौकी र अन्य म्बिलनकहरुको 

सेवा प्रवाह गदाा सेवाको प्रकृलतअनुसारको संवेदनशीितािाइा 

िध्यनजर गदै काया गना िगाउने 

लनरन्तर  

५. नगरपालिका अन्तगातका स्वास्थ्य चौकी र अन्य म्बिलनकहरुिे 

सम्पादन गरेका कायाको अलभिेि व्यवस्थापन गरी 

आवश्यकताअनुसार प्रगलत प्रलतवेदन पेश गने । 

लनयलित  

६. आफु िातहतका किाचारीहरूको सिुलचत पररचािन गने ,

आइपरेका सिस्या सिािान गने एवं आवश्यकताअनुसार 

सुपररवेक्षक सिक्ष प्रलतवेदन गने 

लनयलित  

७ नगरपालिकािा स्वास्थ्य सिन्धी अन्य कायाक्रिहरु संचािन गने   

८ . कताव्य 

१. तोलकएको काि लजमे्मवारपूणा ढंगिे लनवााह गने 

२. िातहतका किाचारीहरुिाई लनजहरुको कायािा सहयोग, उते्प्रररत गने 

९ .आिश्यक नु्यनति योग्यताः लनजािती सेवा लनयिाविीिा तोलकएबिोलजि 

कायतमििरण प्रिामणत गने 

 .............................. 

)मनकाय प्रिुिको दस्तित( 

नािः............................मिमतः ......................... 
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 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्य    सिूह।उपसिूहः जनरि नलसाङ्ख     शे्रणीः 

१ .पदको नािः हिुका सवारी चािक  

२ .तिब  ) िालसक(ेः     

३ .काि गने सिय  ) लनयिानुसार(९:००– ५:०० 

४ .किाचारीको नाि र संकेत नंः  

५.कायााियको नािः कृष्णनगर नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   कलपिवसु्त| 

७ .लवसृ्तत रुपिा पदको 

क्र.सं. काि कायासम्पादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१. नगरपालिकाको सरसफाई पर लटर तथा आवश्यक 

परेको अवस्थािा लपकअप गाडी संचािन गने । 

  

२. आफ्नो लजम्मािा रहेको सवारी सािनको िोलवि, 

पानी चेक गने । 

लनरन्तर  

३ . आफ्नो लजम्मािा भएको सवारी सािन सरसफाई गने  लनरन्तर  

४. सवारी सािन सिय सियिा सलभालसङ्ख  गरी ििात 

गने  

लनरन्तर  

५. सवारी िगबुक तयार पारी सिम्बन्धत शािािा पेश 

गने  

लनयलित  

६. कायाािय प्रिुि एवं शािा प्रिुििे िगाए अह्राएको 

अन्य कायााियसंग सिम्बन्धत कायाहरु गने । 

लनयलित  

७    

८ . कताव्य 

१. तोलकएको काि लजमे्मवारपूणा ढंगिे लनवााह गने 

२. िातहतका किाचारीहरुिाई लनजहरुको कायािा सहयोग, उते्प्रररत गने 

९ .आिश्यक नु्यनति योग्यताः लनजािती सेवा लनयिाविीिा तोलकएबिोलजि 

कायतमििरण प्रिामणत गने 

 .............................. 

)मनकाय प्रिुिको दस्तित( 

नािः............................मिमतः ......................... 
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 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्य    सिूह।उपसिूहः जनरि नलसाङ्ख     शे्रणीः 

१ .पदको नािः कायाािय सहयोगी  

२ .तिब  ) िालसक(ेः     

३ .काि गने सिय  ) लनयिानुसार( 

 किाचारीको नाि र संकेत नंः  

५.कायााियको नािः कृष्णनगर नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   कलपिवसु्त| 

७ .लवसृ्तत रुपिा पदको 

क्र.सं. काि कायासम्पादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१. आफूिाई तोलकएको शािा सरसफाई गने,   

२. भांडािा दैलनक रुपिा िानेपानी भने । लनरन्तर  

३ . शािािा रहेका किाचारीहरुिे कायााियसंग 

सिम्बन्धत काि अह्राएिा तुरुन्त गना ेे । 

लनरन्तर  

४. सेवाग्राहीिाई आवश्यक परेको वेिा सहयोग गने । लनरन्तर  

५. शािा प्रिुि एवं कायाािय प्रिुििे िगाए अह्राएको 

कािहरु गने 

लनयलित  

८ . कताव्य 

१. तोलकएको काि लजमे्मवारपूणा ढंगिे लनवााह गने 

२. िातहतका किाचारीहरुिाई लनजहरुको कायािा सहयोग, उते्प्रररत गने 

९ .आिश्यक नु्यनति योग्यताः लनजािती सेवा लनयिाविीिा तोलकएबिोलजि 

कायतमििरण प्रिामणत गने 

 .............................. 

)मनकाय प्रिुिको दस्तित( 

नािः ............................ मिमतः ......................... 
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अनुसूची १७: नगरपालिका अन्तगात वडा कायााियका किाचारीहरुको कायालववरण 

काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

२६. पद: सहायक चौथो/पााँचौ (वडा सलचव) 

२७.  (स्थायी )/अस्थायी 

२८. तिव( िालसक)  

२९. काि गने सियः 

३०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा:  वडा कायाािय 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

वडा सलचविे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत प्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू 

िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ कायााियको सुरक्षा र सरसफाइा  तथा किाचारीहरुको िटनपटन गने .  
   

२  किाचारीहरुको व्यम्बिगत लववरण, लवदा तथा अन्य रेकडाको अद्यावलिकता गने     

३  गा.पा.का याड, छापको सुरलक्षत प्रयोग गने     

४  लवलभन्न वैठकहरुको उपयुि व्यवस्थापन र लनणाय पुम्बस्तकाको सुरक्षा गने     

५ सहभालगतािूिक योजना तजुािा प्रणािी अनुसार वस्ती वा टोिस्तरबाट योजना तजुािा 

प्रलक्रया अबििन गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय योजनाको िागत संकिन, प्राथलिकीकरण 

तथा छनौट गने । 

 

   

६ टोि लवकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा वडालभत्र संचािन हुने योजनाहरुका िालग 

उपभोिा सलिलतको गठन, योजनाहरुको कायाान्वयन तथा सोको अनुगिन गने । 

 
   

७ वडालभत्रका योजना तथा भौलतक पूवाािारको संरक्षण, ििात सम्भार, रेिदेि तथा 

व्यवस्थापन गने ।  

 
   

८ लनजी घर तथा घर पररवारको िगत राखे्न,      

९ ऐलतहालसक, पुराताम्बत्वक, सांसृ्कलतक तथा िालिाक िहत्वका सम्पदा तथा प्राचीन स्मारक, 

सावाजलनक तथा सािुदालयक भवन, सावाजलनक, ऐिानी, पती जग्गाको िगत राखे्न तथा 

संरक्षण गने,  

 

   

१० िुिा के्षत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सिि, ििाशािा, िठ, िम्बन्दर, गुिा, िम्बस्जद, देवस्थि, 

िदरसा, पलताजग्गा, डााँडापािा, चरनके्षत्र, पानीको िूि, पोिरी, तिाउ, इनार, कुवा, िारा, 

ढुाँ गेिारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुि पुिेसा, कुिो नहर, पानीघट्ट, लिि आलदको तथ्यांक 

संकिन तथा अद्यावलिक िगत राखे्न, संरक्षण गने 

 

   

११ िम्बण्डकृत तथ्यांक र सूचना सलहतको वडाको पाश्वालचत्र तयारी तथा अद्यावलिक गने ।     

१२ सावाजलनक पाका , िनोरन्जन स्थि तथा बािउद्यानको लनिााण तथा संचािनको व्यवस्था गने      

१२ अनौपचाररक लशक्षा कायाक्रि तथा प्रारम्बम्भक बाि लवकास केन्द्र संचािन तथा व्यवस्थापन 

गने,  
    

१४ पुस्तकािय, वाचनािय, सािुदालयक लसकाई केन्द्र, बाि िब तथा बाि सञ्जािको संचािन 

तथा व्यवस्थापन गने । 
    

१५ वडा तहको स्वास्थ्य केन्द्र र उपकेन्द्रको व्यवस्थापन गने,      

१६ बािबालिकाहरुिाई लब.लस.लज, पोलियो, लभटालिन ‘ए’ को व्यवस्था गने,      

१७ पोषण कायाक्रि संचािन गने,      

१८ वडा तहिा स्वास्थ्य जनचेतना लवकास, स्वास्थ्य सूचना कायाक्रि संचािन गने,      

१९ शहरी तथा ग्रािीण स्वास्थ्य म्बिलनक संचािन गने गराउने,      

२० सावाजलनक शौचािय तथा स्नान गृहको लनिााण तथा व्यवस्थापन गने गराउने ।     

२१ वडास्तरीय सािुदालयक िाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार, पोिरीको लनिााण, संरक्षण, गुणस्तर 

लनयिण गने  
    

२२ वडालभत्रका सडक अलिकार के्षत्रिा अवरोि र अलतक्रिण गना नलदने,     

२३  बसपाका को सरसफाई गने,      

२४ बाटोघाटोको बाढी, पलहरो पन्छाउने ।     

२५ घरेिु उद्योगको िगत संकिन, सम्भाव्यता पलहचान गने,      

२६ वडालभत्र घरेिु उद्योगको प्रवद््रिन गने ।     

२७  किाचारीको दैलनक उपम्बस्थलत–हालजरी र िगवुक कायाान्वयनिा ल्याउने ।     

२८  लनवाालचत जनप्रलतलनलि तथा पदालिकारीहरुको व्यवम्बस्थत रुपिा अलभिेि राखे्न      
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२९  नगर प्रिुि, उपप्रिुि एवं वडा अध्यक्षहरुको कायाकक्षको सरसफाइा  िगायतका अन्य 

सुव्यवस्था लििाउने 
    

३० जनप्रलतलनलिहरुको वैठक सञ्चािनका िालग आवश्यक वैठक कक्षको व्यवस्था र सियिै 

सरसफाइा  गराउने । 
    

३१ कायाािय प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

३१. पद: सहायक पााँचौ (वडा सलचव वाहेक) 

३२.  (स्थायी )/अस्थायी 

३३. तिव( िालसक)  

३४. काि गने सियः 

३५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा:  वडा कायाािय 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र वडा सलचवप्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न 

लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिका

र 
उिरदालयत्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकां

क 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ आफुिाई तोलकएका वडालभत्र ऐन तथा लनयििे तोकेको सियलभत्र योजना तथा कायाक्रि 

तजुािा, सिीक्षा र अनुगिनका साथै सम्पन्न योजनाहरुवाट हालसि उपिव्िीिा दलित, लवपन्न 

तथा िलहिाहरुको पहूाँच सम्वन्धी अलिकारको सुलनलितता 

 

   

२ वडालभत्र न.पा.का लनणायहरुको प्रभावकारी कायाान्वयन ।  
   

३ वडावासीहरुिाई वडा कायााियिे उपिव्ि गराउने भनी न.पा. कायााियिे तोकेका सेवा र 

सुलविा िालथ सवै वगा, लिङ्ग, सिुदाय र जातजालतको सिान पहूाँच सुलनलित । 

 

   

४ नगरपालिका कायााियिे लकटानी साथ वडा सलिलतको कायााियवाट गने भनी तोलकएका 

के्षत्रहरुिा कािको प्रकृलत अनुसार आवश्यक पने लसफाररश जसै्त ेः नागररकता, नाता 

प्रिालणत, नािथर, वतन संशोिन, दुई नािथर प्रिालणत, घरबारी प्रिालणत, िानेपानी, 

लवद्युत, व्यम्बिगत घटना सम्वन्धी, स्थायी, अस्थायी वसोवास, नािसारी, लितो िूल्यांकन, 

चारलकिा प्रिालणत िगायतका अन्य लवलवि लकलसिका लसफाररश सम्वन्धी प्रारम्बम्भक 

कायाहरु नगरपालिका कायााियिे तोकेको ढाचािा गने र सो कायाको सजालिन िुचुल्का 

तयार गरी नगरपालिका कायााियिा पठाउने । 

 

   

५ लसफाररश शुल्कको वारेिा सवैिाई जानकारी गराउने ।  
   

६ वडा के्षत्रलभत्रको सावाजलनक स्थि, सडक, जनसंख्या, घरसंख्या, के्षत्रफि, लसिाना, िारा, 

िठिम्बन्दर, ढि, कायाािय तथा संघसंस्था, लवद्यािय, सडकवलि, प्राकृलतक स्रोत–सािन, 

आलदको िगत राखे्न एवं सावाजलनक सम्पलिको संरक्षण । 

 

   

७ उिेम्बित तथ्यांकहरु न.पा. कायााियको सूचना तथा अलभिेि केन्द्रिा पठाउने ।  
   

८ शहरी योजना शािा तथा सािालजक लवकास शािा सिेतको सिन्वयिा योजना छनौट गने 

कायािा वडा सलिलत एवं वडाध्यक्षिाई लवशेष सहयोग पु¥याउने । 

 

   

९ आवश्यकता अनुसार वडा भेिा सञ्चािन गरी योजनाहरुको प्राथलिकताक्रि लनिाारण गरी 

वडा सलिलत िाफा त् न.पा.िा पठाउने । 

 

   

१० न.पा.वाट स्वीकृत भएका योजनाहरुिाई आवश्यकता अनुसार उपभोिा सलिलत गठन गरी 

कायाान्वयनका िालग न.पा. कायााियिाई लवशेष सहयोग पु¥याउने । 

 

   

११ आगािी आ.व.को सहभालगतात्मक वालषाक वजेट तजुािा गना न.पा. कायााियिाई सहयोग 

पु¥याउने ।     

१२ न.पा. िाफा त् वडालभत्र संचालित योजनाहरुको सािालजक िेिा परीक्षणिा आवश्यक 

कायाहरु गने ।     

१२ स्थानीय िव एवं गैरसरकारी संस्थासंग आवश्यक सिन्वय गने । 
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१४ वडािा सञ्चालित लवलभन्न लशलवर, क्याम्प, एवं लवशेष र रालष्टर य अलभयानका कायाक्रि भएिा 

सहयोग पु¥याउने वडा कायााियिा आईपने दैलनक लचठीपत्र दताा चिानी गने ।     

१५ वडािा आई पने सानातीना झै–झगडाको लछनोफानो गना न.पा. कायााियिाई लवशेष 

सहयोग पु¥याउने । वडालभत्र न.पा. लनयि, कानून लवरुद्ध घर पिााि आलद लनिााण काया 

गरेिा सियिा नै न.पा.कायााियिा जानकारी लदने । 
    

१६ न.पा.कायााियवाट प्राप्त अन्य लनदेशनको पािना गने । 
    

१७ कायाािय प्रिुि एव प्रशासन शािा प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने । 
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

३६. पद: सहायक चौथो 

३७.  (स्थायी )/अस्थायी 

३८. तिव( िालसक)  

३९. काि गने सियः 

४०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा:  वडा कायाािय 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

यस उपशािाका प्रिुििे प्रिुि प्रशासलकय अलिकृत र वडा सलचवप्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न 

लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नाता  प्रिालणत  
   

२ नागररकताको लसफाररश र नागररकताको प्रलतलिलप लिनका िालग लसफाररश गने ।     

३ बहाि करको िेिाजोिा लसफाररश गने ।     

४  कोठा िोल्न रोहबरिा बसे्न ।     

५  िोही िगत कट्टा लसफाररश गने ।     

६  घर जग्गा करको िेिाजोिा लसफाररश गने ।     

७  जन्म लिलत प्रिालणत गने ।     

८  व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा संचािन नभएको वा ब्यापार व्यवसाय हुाँदै नभएको  

लसफाररश गने । 

 
   

९ लििापत्र कागज गराउने लनवेदन दताा लसफाररश गने ।     

१०  लववाह प्रिालणत, अलववालहत प्रिालणत गने ।     

११  लनःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार लसफाररश गने ।     

१२  आफ्नो अलिकारके्षत्रका लवषयिा अंगे्रजी भाषािा लसफाररश तथा प्रिालणत गने ।     

१२  घर पाताि प्रिालणत गने ।     

१४  व्यम्बिगत लववरण प्रिालणत गने ।     

१५  पुजाािा घरकायि गने लसफाररश गने ।     

१६ फरक, फरक नाि, थर, जन्म लिलत लसफाररश र प्रिालणत÷दुवै नाि गरेको व्यम्बि एकै हो 

भने्न लसफाररश गने । 
    

१७ नाि, थर, जन्म लिलत संसोिनको लसफाररश गने ।     

१८ जग्गा िनीपुजाा हराएको लसफाररश गने ।     

१९ कागज र िन्जुरीनिा प्रिालणत गने ।     

२० लकिाकाट लसफाररश गने ।     

२१ संरक्षक प्रिालणत तथा संस्थागत र व्यम्बिगत संरक्षक लसफाररश गने ।     

२२ जीलवतसाँगको नाता प्रिालणत गने ।     

२३ हकवािा वा हकदार प्रिालणत गने ।     

२४ नािसारी लसफाररश गने ।     

२५ जग्गाको हक सिन्धी लसफाररश (सावाजलनक, ऐिानी तथा पलता जग्गा बाहेक) गने ।     

२६ िृतकसाँगको नाता प्रिालणत, सम्बमान, लसफाररश गने ।     

२७ उद्योग ठाउाँसारी लसफाररश गने ।     

२८ जीलवत रहेको लसफाररश गने ।     

२९ पूवा प्राथलिक लवद्यािय िोल्ने लसफाररश गने ।     

३० जग्गा िूल्यांकन लसफाररश प्रिालणत गने ।     

३१ लवद्याियको कक्षा बृम्बद्ध लसफाररश गने ।     

32 पािन पोषण लसफाररश गने ।     

33 वैवालहक अंलगकृत नागररकता लसफाररश गने ।     

34 आलथाक अवस्था किजोर वा लवपन्नता प्रिालणत–आलथाक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता 

प्रिालणत गने । 
    

35 लवद्यािय ठाउाँसारी लसफाररश गने ।     

36 िारा तथा लवद्युत जडान लसफाररश गने ।     

37 प्रचलित कानुन अनुसार प्रत्यायोलजत अलिकार बिोलजिको अन्य लसफाररश वा प्रिालणत     
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गने । 

३८ वडालभत्र संचालित लवकास योजना, आयोजना तथा संिग्न उपभोिा सलिलतहरुका कायाको लनयिन गने 

। 
    

३९ घर लनिााण तथा गुणस्तर काया भवन संलहता तथा िापढण्ड अनुसार भए नभएको अनुगिन गने, 

लसकिी, डकिीिाई भूकम्प प्रलतरोिी भवन लनिााण सिन्धी तालिि लदने । 
    

४० िाद्यान्न, िाछा, िासु, तरकारी, फपूmि, पेय पदाथा तथा उपभोग्य सािाग्रीको गुणस्तर र िूल्यसूची 

अनुगिन गरी उपभोिा लहत संरक्षण गने । 
    

४१ वडालभत्रका उद्योग िन्दा र व्यवसायको प्रवद््रिन गरी िगत राखे्न ।     

४२ हाट बजारको व्यवस्थापन गने गराउने ।     

४३ लवद्युत चुहावट तथा चोरी लनयिण गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

६. पद:  सव इम्बन्ज सहायकस्तर पाचौ  

७.  (स्थायी )/अस्थायी 

८. तिव( िालसक)  

९. काि गने सियः 

१०. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; वडा कायाािय 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

आफ्नो वडा प्रिुिप्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका 

किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 

अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया 

सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकां

क 

आिार 

(स्रोत) 

१ नगरपालिकावाट घर लनिााण स्वीकृती प्राप्त गनुा पदाा अपनाउनु पने कायालवलि सम्वम्बन्धत 

व्यम्बििाइा  जानकारी गराउने । 
    

२ घरनक्सा स्वीकृतीका िालग लनवेदन फारि उपिव्ि गराउने ।     

३ नक्सा पासको लनवेदन दताा गने ।     

४ घरनक्सा पास दसु्तर चेक गने ।     

५ प्रिाण हेरी १५ लदने सूचना टार्स गने, गराउने ।     

६ सजालिन िुचुल्का र प्रालवलिक प्रलतवेदन तयार गने ।     

७ प्रालवलिक प्रलतवेदन सलहत शािा प्रिुि िाफा त कायाकारी अलिकृत सिक्ष स्वीकृतीको िालग 

पेश गने । 
    

८ स्वीकृत नक्सा विोलजि काया के्षत्रिा गइा  सडक िापदण्ड छुटयाउने ।     

९ स्वीकृत नक्साको अलभिेि र रेकडा राखे्न ।     

१० म्याद थप सम्वन्धी लनवेदनिा कारवाही गने ।     

११ घरनक्साको प्रलतलिपी िाग भएिा प्रलतलिपी उपिव्ि गराउने ।     

१२ नक्सा नािसारी लनयिानुसार गने ।     

१२ लवना ईजाजत घर लनिााण भएको पाईएिा लनिााण काया  रोक्कारािी कारवाही अगाडी 

चिाउने । 
    

१४ स्वीकृत ईजाजत विोलजि घर लनिााण भए नभएको जांच गने ।     

१५ लनिााण सम्पन्न प्रिाण पत्र िाग भएिा तयार पारी पेश गने ।     

१६ अलनयलित तररकािे लनिााण भएका पिााि, घर िगायतका संरचनाहरुको रोक्काको िालग 

अनुगिन गने । 
    

१७ नगर के्षत्रलभत्र रहेका घरहरुको घर नम्वरीङ्ख गरी घर नम्वर लवतरणको व्यवस्था लििाउने ।     

१८ घर नक्सा पास भइा  सके पलछ सो को िगत राजस्व शािािा पठाउने ।     

१९ नगर के्षत्रलभत्रको घरजग्गा प्रिालणत गरी घरवाटोको लसफारीश गने ।     

२० सडकको वलगाकरण, नािाकरण, र लनिाारण भएको िापदण्ड कायाान्वयन गने ।     

२१ िापदण्ड पररिाजान, थप लनिााारण गनुा पने भएिा कायाकारी अलिकृत िाफा त वोडािा पेश 

गने । 
    

२२ न.पा. के्षत्रलभत्र लनिााण भएका सडकहरुको िगत राखे्न ।     

२३ भवन लनिााण सम्वन्धी िापदण्डको प्रचार प्रसार गने ।     

२४ भुकम्प लनरोिक घर लनिााण गराउन प्रयास र पहि गने ।     

२५ स्वीकृत योजनाहरुको सियिै लडजाईन र लितव्यलय िगत इस्टिेट तयारी ।     

२६ सियिै स्वीकृत योजनाहरु कायाान्वयन ।     

२७ कायाान्वयनिा आएका योजनाहरुको लनिााररत प्रालवलिक स्तर कायि ।     

२८ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायािा शािा प्रिुििाइा  सहयोग गने ।     

२९ संभाव्य योजनाको सभे, लडजाईन,ि.ई. तयार गने, गराउने ।     

३० लजिाको स्वीकृत दररेटिाइा  आिारिानी ि.ई. गने, गराउने ।     

३१ स्वीकृत योजनाहरुको िगत राम्बि प्राथलिकता तोके्न कायािा आफनो राय शािा प्रिुि 

सिक्ष पेश गने । 
    

३२ ििात सम्भार गने योजनाको ि.ई. गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने,     

३३ स्वीकृत योजनाको काया तालिका वनाइा  ठेक्कापट्टा भए ठेक्का विोलजि र उपभोिा     
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सलिलत तथा अिानत भए े्रकृया पुरा गरी स्वीकृतीका िालग पेश गने । 

३४ उपभोिा सलिलत गठन गना सहयोग गने ।     

३५ उपभोिा सलिलत र ठेकेदार संग सम्प्झौता गने ।     

३६ सम्प्झौता अनुसार लनिाारीत रुपिा योजना सम्पन्न गना तारताकेता गने ।     

३७ योजनाहरुको नापी लकताव, रलनङ्ख लबि, िूल्यांकन, काया सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरी पेश 

गने । 
    

३८ सम्पन्न आयोजनाको जांचपास गरी फरफारकको िालग पेश गने ।     

३९ योजना संचािनिा लववाद एव सिस्या उत्पन्न भएिा सो को जानकारी यथालसघ्र शािा 

प्रिुििाइा  गराउने । 
    

४० संचालित योजनाहरुको बेग्लाबेगै्ल फाईि िडा गरी राखे्न राख्न िगाउने ।     

४१ योजना सम्प्झौता भएपलछ रलजष्टर िडा गरी रेकडा राख्न िगाउने ।     

४२ िालसक, चौिालसक, वालषाक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउनेका िालग शािा प्रिुििाइा   

सहयोग गने । 
    

४३ चौिालसक र वालषाक प्रगलत सलिक्षा वैठकिा प्रगलत पेश गनेकायािा शािा प्रिुििाइा 

आवश्यक सहयोग गने । 
    

४४ िाग र आवश्यकताका आिारिा सम्वम्बन्धत टोि लवकास संस्थािाइा  सिेत संिग्न गराइा  

योजना लनिााण कायािा सहयोग गने । 
    

४५ कायाािय प्रिुि तथा शािा प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने ।     
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काया लववरण फारि  पद संकेत  

सेवाः   

सिूह/उपसिूहः   

११. पद: अ. सव इम्बन्ज सहायकस्तर चौथो 

१२.  (स्थायी )/अस्थायी 

१३. तिव( िालसक)  

१४. काि गने सियः 

१५. किाचारीको नाि र संकेत नम्वरः 

६.कायाािय: कृष्णनगर न.पा 

७.ठेगाना:  कलपिवसु्त 

 

शािा; वडा कायाािय 

७.लवसृ्तत रुपिा पदको काि ,अलिकार र उिरदालयत्व 

आफ्नो वडा प्रिुिप्रलत उिरदायी भई प्रालवलिक रेिदेि, सुपरीवेक्षण र लनयिण गनुाका साथै लनम्न लिम्बित कायाहरु आफू र आफू िातहतका 

किाचारीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपिा कायाान्वयन गनुा गराउनु पनेछ । 

लस.नं. कािको लववरण 
अलिका

र 

उिरदालय

त्व 

काया सम्पादन 

सुचकांक 

सुचकांक 

आिार 

(स्रोत) 

१ नक्सा पासको लनवेदन दताा गने ।     

२ घरनक्सा पास दसु्तर चेक गने ।     

३ प्रिाण हेरी १५ लदने सूचना टार्स गने, गराउने ।     

४ सजालिन िुचुल्का र प्रालवलिक प्रलतवेदन तयार गने ।     

५ प्रालवलिक प्रलतवेदन सलहत शािा प्रिुि िाफा त कायाकारी अलिकृत सिक्ष स्वीकृतीको िालग 

पेश गने । 
    

६ स्वीकृत नक्सा विोलजि काया के्षत्रिा गइा  सडक िापदण्ड छुटयाउने ।     

७ स्वीकृत नक्साको अलभिेि र रेकडा राखे्न ।     

८ म्याद थप सम्वन्धी लनवेदनिा कारवाही गने ।     

९ घरनक्साको प्रलतलिपी िाग भएिा प्रलतलिपी उपिव्ि गराउने ।     

१० नक्सा नािसारी लनयिानुसार गने ।     

११ लवना ईजाजत घर लनिााण भएको पाईएिा लनिााण काया  रोक्कारािी कारवाही अगाडी 

चिाउने । 
    

१२ स्वीकृत ईजाजत विोलजि घर लनिााण भए नभएको जांच गने ।     

१३ लनिााण सम्पन्न प्रिाण पत्र िाग भएिा तयार पारी पेश गने ।     

१४ िापदण्ड पररिाजान, थप लनिााारण गनुा पने भएिा कायाकारी अलिकृत िाफा त वोडािा पेश 

गने । 
    

१५ न.पा. के्षत्रलभत्र लनिााण भएका सडकहरुको िगत राखे्न ।     

१६ स्वीकृत योजनाहरुको सियिै लडजाईन र लितव्यलय िगत इस्टिेट तयारी ।     

१७ सियिै स्वीकृत योजनाहरु कायाान्वयन ।     

१८ कायाान्वयनिा आएका योजनाहरुको लनिााररत प्रालवलिक स्तर कायि ।     

१९ योजनाको संभाव्यता अध्ययन गने कायािा शािा प्रिुििाइा  सहयोग गने ।     

२० संभाव्य योजनाको सभे, लडजाईन,ि.ई. तयार गने, गराउने ।     

२१ लजिाको स्वीकृत दररेटिाइा  आिारिानी ि.ई. गने, गराउने ।     

२२ स्वीकृत योजनाहरुको िगत राम्बि प्राथलिकता तोके्न कायािा आफनो राय शािा प्रिुि 

सिक्ष पेश गने । 
    

२३ उपभोिा सलिलत गठन गना सहयोग गने ।     

२४ उपभोिा सलिलत र ठेकेदार संग सम्प्झौता गने ।     

२५ सम्प्झौता अनुसार लनिाारीत रुपिा योजना सम्पन्न गना तारताकेता गने ।     

२६ योजनाहरुको नापी लकताव, रलनङ्ख लबि, िूल्यांकन, काया सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरी पेश 

गने । 
    

२७ सम्पन्न आयोजनाको जांचपास गरी फरफारकको िालग पेश गने ।     

२८ योजना संचािनिा लववाद एव सिस्या उत्पन्न भएिा सो को जानकारी यथालसघ्र शािा 

प्रिुििाइा  गराउने । 
    

२९ संचालित योजनाहरुको बेग्लाबेगै्ल फाईि िडा गरी राखे्न राख्न िगाउने ।     

३० योजना सम्प्झौता भएपलछ रलजष्टर िडा गरी रेकडा राख्न िगाउने ।     

३१ िालसक, चौिालसक, वालषाक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी पठाउनेका िालग शािा प्रिुििाइा  

सहयोग गने । 
    

३२ चौिालसक र वालषाक प्रगलत सलिक्षा वैठकिा प्रगलत पेश गनेकायािा शािा प्रिुििाइा     
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आवश्यक सहयोग गने । 

३३ िाग र आवश्यकताका आिारिा सम्वम्बन्धत टोि लवकास संस्थािाइा  सिेत संिग्न गराइा  

योजना लनिााण कायािा सहयोग गने । 
    

३४ कायाािय प्रिुि तथा शािा प्रिुिको अन्य लनदेशनको पािना गने ।     
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 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्य    सिूह।उपसिूहः जनरि नलसाङ्ख     शे्रणीः 

१ .पदको नािः कायाािय सहयोगी  वडा कायाािय तफा  

२ .तिब  ) िालसक(ेः     

३ .काि गने सिय  ) लनयिानुसार( 

 किाचारीको नाि र संकेत नंः  

५.कायााियको नािः कृष्णनगर नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   कलपिवसु्त| 

७ .लवसृ्तत रुपिा पदको 

क्र.सं. काि कायासम्पादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१. आफूिाई तोलकएको शािा सरसफाई गने,   

२. भांडािा दैलनक रुपिा िानेपानी भने । लनरन्तर  

३ . शािािा रहेका किाचारीहरुिे कायााियसंग 

सिम्बन्धत काि अह्राएिा तुरुन्त गनाेे। 

लनरन्तर  

४. सेवाग्राहीिाई आवश्यक परेको वेिा सहयोग गने । लनरन्तर  

५. शािा प्रिुि एवं कायाािय प्रिुििे िगाए अह्राएको 

कािहरु गने 

लनयलित  

८ . कताव्य 

१. तोलकएको काि लजमे्मवारपूणा ढंगिे लनवााह गने 

२. िातहतका किाचारीहरुिाई लनजहरुको कायािा सहयोग, उते्प्रररत गने 

९ .आिश्यक नु्यनति योग्यताः लनजािती सेवा लनयिाविीिा तोलकएबिोलजि 

कायतमििरण प्रिामणत गने 

 .............................. 

)मनकाय प्रिुिको दस्तित( 

नािः............................मिमतः ......................... 
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अनुसूची १8 :नगरपालिका अन्तगातको स्वास्थ्य चौकी र आिारभूत स्वास्थ्य इकाईका किाचारीहरुको कायालववरण 

 
 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्य    सिूह।उपसिूहः जनरि नलसाङ्ख     शे्रणीः 

१ .पदको नािः लस.अ.हे.व  /अ.हे.व   

२ .तिब  ) िालसक(ेः     

३ .काि गने सिय  ) लनयिानुसार(९:००– ५:०० 

४ .किाचारीको नाि र संकेत नंः  

५.कायााियको नािः कृष्णनगर नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   कलपिवसु्त| 

७ .लवसृ्तत रुपिा पदको 

क्र.सं. काि कायासम्पादन सूचकाङ्कक सूचकाङ्ककका 

आिार )स्रोत( 

१. इन्चाजाको प्रत्यक्ष सुपररवेक्षणिा रही डु्यटी रोष्टर बिोलजि 

लबरािीहरूिाइा नलसाङ्ख सेवा प्रदान गने 

  

२. लबरािीहरुिाई लनयलित रूपिा स्वास्थ्य लशक्षा ,परािशा ,प्रदान 

गने 

लनरन्तर  

३ . लवरािी एवं लनजका सहयोगीहरू साँग सुििुर एवं सौहादापुणा 

व्यवहार कायि गने ,आवश्यकताअनुसार परािशा लदइा 

सकरात्मक सोच र आत्मलवश्वास जगाउन उते्प्रररत गने  

लनरन्तर  

४. सेवा प्रवाह गदाा सेवाको प्रकृलतअनुसारको संवेदनशीितािाइा 

िध्यनजर गदै लसलकस्त लबरािीको नलसाङ्ख केयर गराउने , 

लनरन्तर  

५. आफुिे सम्पादन गरेका कायाको अलभिेि व्यवस्थापन गरी 

आवश्यकताअनुसार सहकिीहरूिाइा Handover गने र 

सुपररवेक्षक। सिम्बन्धत लचलकत्सकिाइा  ररपोलटाङ्ख गने 

लनयलित  

६. आफु िातहतका किाचारीहरूको सिुलचत पररचािन गने ,

आइपरेका सिस्या सिािान गने एवं आवश्यकताअनुसार 

सुपररवेक्षक सिक्ष प्रलतवेदन गने 

लनयलित  

 नगरपालिकािा स्वास्थ्य सिन्धी िोप   

७ . कताव्य 

१. तोलकएको काि लजमे्मवारपूणा ढंगिे लनवााह गने 

२. िातहतका किाचारीहरुिाई लनजहरुको कायािा सहयोग, उते्प्रररत गने 

९ .आिश्यक नु्यनति योग्यताः लनजािती सेवा लनयिाविीिा तोलकएबिोलजि 

कायतमििरण प्रिामणत गने 

 .............................. 

)मनकाय प्रिुिको दस्तित( 

नािः ............................ मिमतः ......................... 
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 पद सङे्कतः 

सेवाः स्वास्थ्यसिूह।उपसिूहः जनरि नलसाङ्खशे्रणीः 

१  .नािः पदको अ.न.िी 4/५।६ औ ाँ तह 

२  .तिब  )िालसक(ेः      

३  .सिय गने काि )लनयिानुसार(ेः  

४  .किाचारीको  नाि र संकेत नंें .ेः   

५.कायााियको नािः कृष्णनगर नगरपालिका  

६ .ठेगानाः   कलपिवसु्त| 

७  .पदको रुपिा लवसृ्तत  

क्र .सं.  काि   

१. स्वास्थ्य लशक्षा पाररवाररक सरसफाइ सिन्धी र पररवार लनयोजन सिन्धी लशक्षा 

तथा प्रचार प्रसारिा जनसिूदायसंग सहकाया गने 

  

२. रालष्टर य स्तरका कायाक्रिहरु संचािन र रेकडा लकलपङ्खको काया गने   

३ . स्वास्थ्य बीिा िगायतका सािालजक सुरक्षा कायाक्रि व्यवस्थापन 

 

  

४. उि पालिकािा स्वास्थ्य सिन्धी कायाक्रि संचािनिा सघाउने ।    

५. लवरािीसाँग सुििुर एवं सौहादापुणा व्यवहार कायि गने ,आवश्यकताअनुसार 

परािशा लदइा सकरात्मक सोच र आत्मलवश्वास जगाउन उते्प्रररत गनेवातावरण 

तयार गने 

  

६. अलभभावक र सिुदाय स्वास्थ्य सिन्धी काया गने ।   

७ तोलकएको काि लजमे्मवारपूणा ढंगिे लनवााह गने   

८ प्रिुििगायत िालथिो लनकायको लनदेशन, आदेश पािना गने   

१० िातहतका किाचारीहरुिाई लनजहरुको कायािा सहयोग, उते्प्रररत गने   

९  .योग्यताः नु्यनति आिश्यक लनजािती सेवा लनयिाविीिा तोलकएबिोलजि 

कायतमििरण प्रिामणत गने 

 .............................. 

)मनकाय प्रिुिको दस्तित( 

नािः ............................मिमतः .........................  
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अनुसूची १९ :नगरपालिकाको कायावोझ र आवश्यक जनशम्बि पलहचान सुचना संकिन फाराि 

 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

कायाबोझ र आवश्यक जनशम्बि पलहचान सूचना सङ्किन फारि 

सबै किाचाररिे भने 
 

१. किाचाररको नाि: 

१.१पदनाि: 

१.२हालसि गरेको अलिकति शैलक्षक योग्यता : 

१.३कायारत शािा/ फााँट्/ इकाइ/ वडा/ पररयोजना आलद: 

२. लनयुम्बि/ पद लििान/ सिायोजन हुाँदा उपिब्ध गराइएको काया लववरणिा उिेम्बित िूख्यकािहरु उिेि गनुास । 

उपिब्ध न भएको भए के कस्ता आिारिा काि सम्पादन गरररहनु भएको छ उिेि गनुास । 

३. दैलनकरुपिा सम्पादन गरररहनु भएका प्रिुि ५ वटा िूख्य कािहरु उिेि गनुास । 

४. िाथी ३ िा उिेि गनुाभएका कािको प्रगलत उपिब्धी िापनका िालग कुनै सूचकहरु लनिााररत गररएका लथए ? लथए 

भने उिेि गनुास ।  

५. काि सम्पादन गना आइपरेका प्रते्यक के्षत्रका प्रिुि ३ सिस्या उिेि गनुास । 

५.१ काि सम्पादन गना आवश्यक व्यवस्थापन (प्रशासलनक, कानूनी, लविीय आलद) 

५.२ काया वातावरण (भौलतक संरचना, उते्प्ररणा, पेशागत लहत आलद) 

५.३ सिन्वय (अन्तरशािा, अन्तरनगर आलद) 

६. एक आलथाक वषािा सरदर कलत लदन लवदािा बसु्नभयो ? 

 
 
 
 
 
 
 

अध्ययन सन्दभा सािाग्री 

• नेपािको संलविान 

• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  

• किाचारी सिायोजन ऐन, २०७४ 

• अन्तर–सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

• सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण लनदेलशका २०६६, नेपाि सरकार, सङ्घीय िालििा तथा       

सािान्य प्रशासन ििािय  
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• सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनराविोकत सम्वम्बन्ध संलक्षप्त कायालविी २०७६, नेपाि  

सरकार, संघीय िालििा तथा सा.प्र.ििािय 

• कृष्णनगर नगरपालिका, काया सम्पादन लनयिाविी, २०७४ 

• कृष्णनगर नगरपालिका, नगर पाश्वालचत्र २०७५ 

• कृष्णनगर नगरपालिकाको आ.ब.२०७४/२०७५,२०७५/७६ र २०७६/७७ का  नगरसभाका नीलत 

तथा कायाक्रिहरू । 

• नेपाि सरकारबाट निूनाका रूपिा नगरपालिकािाइा उपिव्ि गराइाएको अस्थायी सङ्गठन  

संरचना र दरबन्दीका  लववरण , 

 
 
 
 
 

िन्यवाद 


